___.1

6011e KAMER. -

1 februari 197 4 .

1° OVEREENKOMST.- STRAFBEDING.
- BEGRIP.

20 OVEREENKOMST.- GELDSOM ALS
STRAF BEDONGEN. - BEDING DAT NIET
STREKT TOT FORFAITAffiE VERGOEDING
VAN DE SCHADE WELKE VOOR DE
SCHULDEISER VOORTVLOEIT UIT DE
NIET-NAKOMING VAN DE HOOFDVERBINTENIS. - BEDING DAT NIET ONDER
DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 1152 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK VALT.
1o D e als st1·aj bedongen geldsom lean

slechts een jo?']ai tai1·e ve1·goeding zijn
van de schade wellee voo1· de schuldeise1·
voo1·tvloeit ~tit de niet-naleoming van
de hoojdve1· bintenis (1). (Artt. 1226 en
1229 B.W.)
2o De ?'echte?· die vaststelt dat een als st1·aj
bedongen geldsom geen j01']aitai?·e ve?'goeding lean zijn van de schade wellce
voo?'tvlo eit ~tit de niet-naleoming van
de hoojdve1·bintenis, leidt wettelijle uit
deze vaststelling aj dat het om geen st?·ajbeding gaat in de zin van de m·tileelen 1126 en 1129 van het B~wge?'lijle
W etboelc en dat de bepaling van
a1·ti lcel 1152 van dit wetboele hie?'OJJ van
geen toepassing is (2) . (Artt. 1226, 1229
en 1152 B .W.)
(BAETEN EN LEYSKENS, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« BROUWERIJ
VAN
HAACHT ll .)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het b estred en
vonnis, op 15 mei 11)72 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt ;
Over h et middel afgeleid uit d e schending van de artikelen 11 52, 1229 -v an het
BurgeJ,"li jk Wetboek en 97 van d e Grandwet,
doonlat het vonnis, om de eisers te
veroordelen tot betaling van 48.000 fr.
a ls « overeen gekomen, forfaitaire en onverdeelbare schadeloosstelling, overeenkomstig artikel 1152 van. het Burgerlijk
(1) en (2) Cass., 17 april 1970 (A1'1', cass.,
1970, blz. 754) en 24 novemb er 1972 (ibid .,
1973, b lz. 302).

, W etboek, som gelijk aan een jaa r
huishuu r, wederverhuringsvergoeding inb egrepen "• overweegt dat de door de
appellanten (thans de eisers) gestelde
vraag of deze v ergoeding al dan niet is.
verschuldigd, niet eens p ertinent is en
de beantwoording van deze vraag in geen
geval een reden kan zijn om af t e wijken.
van wat p artij en zelf v rij elijk als strafbeding h ebb en aangenomen,
te1·wijl , ee1·ste ondm·deel, een als strafbeding overeengekomen forfait aire schad eloosstelling niet v erschuldigcl is wann eer d e schuldeiser h elem aal geen schade·
heeft kun.nen lijden (schending van de
artikelen 1152 en 1229 van liet Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, de eisers in conclusie
stelden " dat gemtimeerde (thans verweerster) aldus geen enkel economisch
v erlies geleden heeft, dat de sch ad e aldus.
niet b estaand e is "• zodat de hierboven
geciteerde overweging claarop geen p assend antwoord geeft en op zijn minst
dubbelzinnig is, daar er niet uit blijkt
of de r echters in feite hebben vastgesteld
dat er wel schade geleden is dan wel in
r echte h ebben b eslist dat bet strafbeding moet toegepast word en ook al staat
h et vast d a t er geen schade geleden is,
m et b et gevolg d at het vonnis niet n aar
b eh oren met r edenen is omkleed (schending van artikel 97 van d e Gronclwet)
1,-,.,rat het eerste onderdeel b etreft

:

Overwegende dat weliswaar, wann eer
de rechter vaststelt dat h et u itgesloten is.
dat een tekortkoming aan de verplich ting die door de bedongen forfaitaire·
sch adeloosstellin g wordt gesanctioneerd,
aan de schuldeiser enige schade zou lumn en veroorzaken, zodat de bedongen som
geen vergoeding van schade kan zijn, df;l·
b epaling van a r t ikel1152 van b et Burgerlij k Wetboek, bij gemis aa.n eigenlijk
strafbeding, n iet toep asselijk is ;
Overwegende echter dat d e eisers in
conclusie enkel stelclen dat verweerster,
nu zij onmiddellij k een andere hmuderh ad gevonden, door bet vertrek van de
eisers in feite geen enkele schade, ook
niet wegens wederverhuring, n och enig
economisch n adeel h ad geleden ;
Overwegende dat het vom1is, door te
b eschouwen dat d e door de eisers gestelde·
vraag « of de vergoeding wel verschulcligcl
is " niet pertinent is en geen reclen kan
zijn om van h et strafbeding af te wijken,
d e stelling bedoelt waarbij de eisers.
aanvoerden dat verweerster in feite geen
enkele sch ad e had geleden ;
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Dat het vonnis, door te beslissen dat
die vraag het verschuldigd zijn van de
forfaitair overeengekomen schadeloosstelling niet kan b e'invloeden, de artikelen 1152 en 1229 van het Burgerlijk
W etboek geenszins schendt;
Dat het onderdeel, h etwelk van een
verkeerde lezing van h et vonnis uitgaat,
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu d e eisers in
conclusie enkel stelden dat verweerster
in feite geen enkele schade noch enig
economisch verlies had geleden, het vonnis, door te 'b eschouwen dat de door de
eisers gestelde vraag « of de vergoecling
wel verschuldigd is » in elk geval geen
reden kan zijn om van h et overeengeko m en strafbecling af te wijken, ondubbelzinnig bedoelt dat het strafbecling moet
worden toegepast ook al moest het
vaststaan dat in feite geen schade werd
geleden;
Overwegende dat h et vonnis meteen
de in het onderdeel aangehaalde conclu sie passend b eantwoordt ;
Dat het onderdeel feit elij ke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
1 februari · 1974. 1• kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, r aaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?'slaggeve1·,
de H. de Vreese.
Gelijkhtidencle
concl~tsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. van Heeke en
Bayart.

ARTIKEL 87, 8°. - NIET VAN TOEPASSING OP DE WEGEN IN BOSSEN.

2° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - RECH TER IN HOGER BEROEP WAARBIJ DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS DE PRIMAIRE TELASTLEGGING EN
WORDT VRIJGESPROKEN VAN DE SUBSIDIAIRE TELASTLEGGING vVAAROP EEN
ll'liNDER ZWARE STRAF STAAT. - CAS BATIE VAN DE VEROORDELING OP HET
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE
ALLEEN. CASSATIE DIE ZICH UITSTREKT TOT DE VRIJSPRAAK.

l 0 A 1·tikel 8 7, 8°, van het V eldwetboek
volgens hetwelk het ve1·boden is om ,
zonde1· nooclzaak en ondanks het ve1· bod
van de eigenam·, gebntik te maken van
wegen die aq,n pa?'ticttlim·en toebeho1·en,
is niet van toepassing op we gen in
bossen van JJa?·tic~tlie?·en noch op wegen
die 01ule1' cle boswetgeving vallen (1) .
2. 0 W annee?' cle ?'echte?· in hoge1· be1·oep de

beklaagde heeft v1·ij gesJJ?'oken van de
subsicliai1·e telastlegging (2) en hem heeft
ve?'001'cleelcl wegens cle JJ?'imai?·e telastlegging, st1·elct de cassatie, op het cassatiebe?'OeJJ van de beklaagde aileen, van
cle ve?'DO?'deling zich 1Lit tot de V?'ijsJJ?'aak,
indien op cle 81tbsidiai1·e telastlegging een
minde1· zwa1·e stmj staat (3).
(HARNEQUAUX EN LEFEBVRE, T. BELENGER EN DE ANDERE LEDEN VAN DE
VERENIGING « LES All'liS DU li'I:ARAIS DE
SIRAULT >>.)
ARREST (ve1·taling).
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VELDWETBOEK,

(1) Over cle toepassing van cle artikelen 165
en 166 van het Boswetboek op cle andere
wegen clan cle gewone wegen in bossen,
raaclplege m en cass., 17 januari 1935 (Bttll. en
PAsrc., 1935, I, 96), 10 mei 1971 (A1'1·. cass.,
1971, blz. 894) en 4 septemb er 1972 (ibid.,
1973, blz. 5) .
(2) Wanneer cle rechter kennis n eemt van
een vervolging wegens een feit waarvoor twee
kwa lificaties bestaan, moet cle rechter clie cle
hoofclkwa lificatie weerhouclt, geen uitspraak
n1eer cloen over cle ander e.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 maar£ 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele R echtbank t e Doornik ;
Overwegencle dat, voor zover het vonnis de eisers vrijspreekt wegens overtre-

(3) Hetzelfcle gelclt wanneer in cle kwalificatie, welke terzij cle is gelaten, eenzelfcle
straf voorkomt a ls clie welke worclt in aanm erking genomen : cass., 21 december 1959
(A?'?'. cass., 1960, blz. 361) . Integencleel,
wanneer in cl e kwa lificatie, welke t erzijcle
is gelaten, melding gemaakt worclt van een
zwaarclere straf, is cle vrijspraak clefinitief,
bij ontstentenis van cassatieberoep van cle
vervolgencle partij : cass., 21 december 1970
(A?'1·. cass. , 1071, b lz. 405).
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-603ding van de artikelen 165 en 166 van het
Boswetboek, op welk punt zij op de
terechtzitting van 2 maart 1973 van de
correctionele rechtbank >verden verzocht
zich subsidiair te verdedigen, de voorziening niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de a rtikelen S7, inzonderh eid S0 , van het Veldwetboek van 7 oktober 1SS6, 165 en 166 van het Boswetboek
van 19 december 1S54 en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis de veroordeling van iedere eiser tot 10 frank geldboete wegens de overtrecling van artikel S7, so, van het Veldwetboek bevestigt
en de eisers vrijspreekt van de overtreding
van de artikelen 165 en 166 van het Boswetboek, op grond dat de bossen die aan
particulieren toebehoren, in beginsel niet
vallen onder het Bosvvetboek, dat artikel S7, S0 , van het Veldwetboek, op grond
waarvan de oorspronkelijke dagvaarding
heeft plaatsgehad, van toepassing is op
alle wegen die aan particulieren toebehoren, zonder uitzondering van de wegen
in bossen, en dat uit de gegevens van
het dossier blijkt dat de genaamde
« chemin du Bosquet » een private weg is,
welk feit op zichzelf niet wordt betwist,
te1·wijl 1 ° de overtredingen die zijn
mnschreven in de artikelen 165 en 166
van het Boswetboek, lnmnen worden
gepleegd in bossen van particulieren
zowel als in die welke onder de boswetgeving vallen, zodat de ene zowel als
de andere bij clie artikelen worden
gestraft en overigens de wegen bedoeld in
artikel S7, S0 , van h et Veldwetboek geen
betrekking h ebben op de wegen -in bossen ; het bestreden vonnis derhalve zijn
beslissing niet wettelijk . rechtvaardigt,
waarbij artikel S7, S0 , van het Veldwetboek ten deze toepasselijk wordt verklaard (schending van alle in het -middel
vermelde wettelijke bepalin.gen);
2o de beslissing, waa.rbij de rechters in
hoger beroep de eisers hebben vrijgesproken van de hun ten Jaste gelegde
overtreding van de artikelen 165 en 166
van het Boswetboek, uit hoofde waarvan
zij niet werden vervolgd en waaromtrent
zij niet werden verzocht zich te verdedigen, onverenigbaar is met de redenen
van b et bestreden vonnis en aan de hand
van deze beslissing niet kan worden nagegaan hoe de feitenrechters h ebben geredeneerd en evenmin dientengevolge de
wettelijkheid van de bestreden beslissing
kan worden onderzocht (schending in-

zonderheid van artikel 97 van de Grandwet):
B etreffende het

eerste

onderdeel

Overwegende dat de verweerders werden veroordeeld op grond van_ arti:
kel S7, S0 , van het Veldwetboek om,
zonder noodzaak en ondanks het verbod
van de eigenaar, gebruik te hebben geInaakt van een weg die aan een particulier toebehoort ;
·
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het vonnis de weg waarop de
eisers zich bevonden, zich in het bos van
Belceil bevond ;
Overwegende dat artikel S7, S0 , van
genoemd wetboek niet van toepassing is,
zoals in de parlementaire voorbereiding
wordt bevestigd, op h et gebruik van
wegen in bossen, zowel de bossen van
particulieren als die welke onder de
boswetgeving vallen ;
Dat de tegen de eisers uitgesproken
veroordeling derhalv.e niet wettelijk gerechtvaardigd is ;
Overwegende dat de vernietiging moet
worden uitgebreid tot het beschikkend
gedeelte, waarbij de subsidiair ten laste
gelegde overtreding van de artikelen 165
en 166 van het Boswetboek wordt verworpen, vermits geen enkele partij hiertegen een ontvankelijk cassatieberoep
kon instellen ;
Om die redenen, zonder dat er grond
toe bestaat om het tweede onderdeel van
het eerste middel of het tweede middel
nate gaan, welke middelen geen cassatie
zonder verwijzing zouden kuru~en meebrengen, vernietigt bet bestreden vonnis;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in cle kosten; venvijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen,' zitting houdende in hoger beroep.
4 februari 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse.- Gelijlcl~tidende conclttsie,
de H. Delange, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Lallemand en Carlier
(van d e balie te Brussel).
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DAT EEN
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VERJ\'IELDING VAN EEN PROCES-VER :BAAL VAN DE TERECHTZITTING HET
NIET l\'IOGELIJK ll'IAAKT NA TE GAAN OF
DE WETTELIJKE EED IS AFGELEGD
DOOR ALLE GETUIGEN OF DOOR EEN
ENKELE EN, EVENTUEEL·, DOOR WELKE
GETUIGE . EEDAFLEGGING DOOR ALLE
GETUIGEN DIE BLIJKT UIT DE GEZAJ\'IENLIJKE VERllffiLDINGEN VAN HET PROCES -VERBAAL . MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

.Feitelijlce gmndslag mist het middel ten
betoge dat een vennelding van het JJ1'ocesve1·baal van een tm·echtzitting van de
C01'1'ectionele 1·echtbank het niet mogelijk
maakt na te gaan of de wettelijke getui geneed is afgelegd doo1' alle getuigen of
do01· een enkele en, event~teel, do01· welke
getuige, als uit de gezamenlijlce vm·meldingen van dit p1·oces-vm·baal blijkt dat
de getuigen OJJeenvolgend gehooTd zijn
nadat zij elk de wettelijke eed hebben afgelegd .
{VEKENS
EN
PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« VEKENS-GABRIELS )), T. PETRE, GLil\'1l\'IERVEEN, ll'IOUTHUY, DEKENS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ALGEllffiNE ONDERNEMINGEN ll'IEES )),)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 j1.mi 1973 ·gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

A. Op de voorzieningen van de eisers,
voor zover zij gericht zijn tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen d ie
zijn i.J.1.gesteld door het openbaar millisterie en door de verweerders Robert Petre,
Henri Glimmerveen en Christian Mouthuy tegen de verweerders Dekens en de
naarnloze vennootschap Algemene ondernemi.I1.gen Mees :
Overwegende dat de eisers niet bevoegd
zijn om cassatieberoep in te s.t ellen tegen
die beslissingen ;

B. Op de voorzie1lingen van de eisers,
voor zover zij gericht zijn tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen die
tegen hen zijn i.J.1.gesteld door het openbaar ministerie en door de verweerders
Robert Petre, Henri Glimmerveen en
de naamloze ve1mootschap Algemene ondernemingen Mees :
Over het middel afgeleid uit de schen-

ding van de artikelen 97 van de Grondwet,
154, 155, 156, 189 en 211 van het Wethoek van strafvordering,
doo1·dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 september 1968 van
de Correctionele Rechtbank te Bergen
(stuk 31}, waarop de getuigen Jans,
Dasque, Laevers, Mertens, Glimmerveen,
Mouthuy, Petre en Saussey werden verhoord, vaststelt, zonder enige andere
nauwkeurige vermelding, dat, « alvorens
te getuigen, de getuige verklaart dat hij
geen bloed- of aanverwante of in dienst is
van de partijen in het geding en in handen
van de voorzitter de volgende eed aflegt :
Ik zweer de gehele waarheid te zeggen,
niets dan de waarheid, zo helpe mij God ))'
zodat aan de hand hiervan niet kan worden nagegaan op wellre getuige die vermelding betrekking heeft en of ieder van
de acht getuigen die op genoemde terechtzitting van 24 september 1968 werden
verhoord, de wettelijke getuigeneed werkelijk heeft afgelegd, en terwijl, door het
vonnis van de correctionele rechtbank te
bevestigen, het arrest de nietigheid heeft
overgenomen, waardoor dit vonnis aldus
was aangetast :
Overwegende dat het in het middel vermelde proces-verbaal van de terechtzitting van 24 september 1968 vaststelt
dat « de getuigen in een aparte kamer
van de gehoorzaal worden geleid >> en, na
de melding van de ondervraging van de
beklaagden, vermeldt dat « de voorzitter
verklaart dat zal worden overgegaan tot
het verhoor van de getuige die slechts achtereenvolgens uit de kamer van de getuigen komt om mondeling en afzonderlijk
zijn verklaring af te leggen >> en ten slotte
« dat, alvorens te getuigen, de getuige
verklaart dat llij geen bloed- of aanverwante of in dienst is van de in het geding
betrokken partijen en in handen van de
voorzitter de volgende eed aflegt :
Ik zweer de gehele waarheid te zeggen,
niets dan·de waarheid, zo helpe mij God))'
waarop de identiteit en de verklari.J.1.g
volgen van de acht getuigen die op die
terechtzitting werclen gehoord ;
Overwegende dat niettegenstaande de
gebreklcige vermelcliJ.1.g door het middel
overgenomen doch van de andere afgezondercl, uit de gezamenlijke vermelcllilgen blijkt dat ieder van de acht getuigen
de ene na de andere en afzonderlijk werd
verhoord, nadat ieder van hen de wettelijke getuigeneed had afgelegd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat, voor zover de
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voorziening gericht is t egen de beslissing
op d e strafvordering die tegen eiser is
ingesteld, de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig d e wet is ;

0. Op de voorzieningen van de eisers,
voor zover zij gericht zijn t egen de beslissing op d e civielrechtelijke vordering
die tegen h en is ingesteld door de verweerder Christian Mouthuy :
Overwegende dat het arrest zich beperkt tot de toekenning aan verweerder
van een provisionele vergoeding, een cleskundigenond erzoek b eveelt en de kosten
aanhoudt;
Dat die beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het W etboek
van strafvordering en geen uitspraak doet
over een bevoegdheidsgeschil ;
Dat die voorzieningen voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk zijn ;

D. Op de voorziening van de eiseres,
der personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Vekens-Gabriels, burgerlijke partij :.
Overwegende d a t eiseres geen enkel
middel aanvoert ;

de ve1ja1·ing van de stmfv01·de1·ing heeft
plaatsgehad, is beg1·epen in de nieuwe
ve1ja1·ingste1·mijn die vanaf deze dag is
beginnen te lopen (1). (Art. 23 wet van
17 april 1878.)

2° De st1·afv01·dm·ing volgend ~tit een overt?·eding van de wet bet?·effende de politie
ove1· het wegverkee1· of van het wegve?'kee?·s?·eglement vmjaa1·t, bij ontstentenis
van een oo1·zaak van scho1·sing van de
ve1jm·ing, do01· vedoop van een jaar
sinds de laatste daad van · onde1·zoek of
van ve1·volging, ve1'1'icht gedu1·ende het
jam· te 1·ekenen van de dag waa1·op de
ove1·t1·eding is gepleegd (2). (Art. 68
wet betreffende de politie qver het
wegverkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet van
17 april 1878.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINA.NT,
T. GOFFA.UX.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het b estreden
vonnis, op 12 juni 1973 in boger beroep
gewezen ·door de Correctionele Rechtbank te Din ant;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 68 van de wet
b etr effende de politie over het wegverkeer
(gecoiirdineerd op 16 m aart 1968), 22, 23
en 28 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
4 februari 1974. 2e k amer.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer Wetboek van strafvordering, gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Clason.- Gelijkluidende concl~tsie,
doordat h et bestreden vonnis verweerd e H. D elange, advocaat-gen eraal.
der wegens een overtrading van het wegPleite1·, de H. De Bruyi1.
verkeersreglement veroordeelt · tot een
straf en in de kosten van de strafvordering,
te1·wijl h et verdagende vonnis dat ter
- terechtzitting van de correction ele rechtbank op 12 juni 1972 werd uitgesproken
de laatste stuiting van de verjaring van
2e KA.lVIER. - 4 februari 197 4.
d e strafvordering tijdens de eerste p eriode
u itmaakt ; dientengevolge,. door op 12 ju1° VERJARING. STRA.FZA.KEN.
ni 1973 de veroordeling tot een straf te
STRA.FVORDERING. - STUITINGSDA.A.D. b evestigen welke door d e politierechtNmuwE TERJVIIJN. - AANVANG.
b ank werd uitgesproken, de correction ele rechtbank het verval van d e straf2° VERJARING. STRAFZAKEN. STR.A.FVORDERING.
OVERTREDING vordering tengevolge van. d e verjaring
VAN DE \VET BETREFFENDE DE POLITIE op 11 juni 1973 te 24 uur heeft miskend :
OVER RET WEGVERKEER OF VAN RET
WEGVERKEERSREGLElliENT.
TER(1) Cass., 21 d ecember 1970 en 25 januari
JVIIJN.
1971 (A1~·- cass., 1971, biz. 403 en 507).

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

10 De dag waa1·op dedaad tot stuiting van

(2) Cass., 28 mei 1973 (A?'I'. cass., 1973,
biz. 941).
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Overwegende dat verweerder vervolgd
werd wegens een overtrading van het
a lgemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, waarvan de v erjaringstermijn, krachtens artikel 68 van de wet
betreffende d e politie van het wegverkeer, een jaar b eclraagt,
Overwegende dat de laatste daad v an
onderzoek of van v ervolging die binnen
die termijn werd verricht, het verdagencle
vonnis is, d a t door de correctionele r ech t hank op 12 jtmi 1972 werd uitgesproken;
Overwegende dat, luidens artikel 23
van de wet van 17 a pril 1878 gewijzigd
bij artil{el 1 van d e >vet van 30 maart
1961, de dag waarop de daad van stuiting heeft plaatsgehad in de nieuwe
verjaringstermijn is inbegrepen;
Dat clientengevolge, hij ontstentenis
van een r eden tot schorsing van de verjaring, op 12 jtmi 1973, op welke dag het
bestreden vonnis werd uitgesproken, de
strafvordering vervallen was ;
Dat h et middel gegrond is ;
Overwegende d a t de kosten van. de
strafvordering ten laste van de Staat
moeten blijven ;
Om die r edenen , zonder acht te slaan
op het tweede middel, vernietigt h et bestreden vonnis, voor zover h et uitspraak
doet op de strafvordering; b eveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op d e kant van de gedeelte lijk vernietigde beslissing ; laat de kosten t en laste van de Staat ; zegt dat er
geen grand bestaat tot verwijzing.
4 februari 1974. 2° kamer.
Voo1'Zitte1', Baron Richard, raadsh eer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Trousse . Gelijkluidende conclusie, de H. D elange, advocaat-generaal.

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJK HEID VAN DE BEKLAAG DE EN VAN DE
VOOR DEZE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, DIE VRIJWILLIG
IS TUSSENGEKOlliEN. GEEN GESCHIL
TUSSEN DE VERZEKERAAR EN DE BEKLAAGDE EN DE BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ OF VEROORDELING VAN HElVI TEN VOORDELE VAN
LAATSTGE N OE1\1DE PARTIJEN. VOORZIENING TEGEN DE BEKLAAGDE E N DE
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De eise1· tot cassatie lean in st1·ajzalcen
zijn voo1·ziening niet m et een tot stewing
e1·van nee1·gelegde mem01·ie ttitb1·eiden
tot een do01· de ve1·klm·ing van voo1'ziening niet best1·eden beslissing ( l) .
2° De vm·zekm·aa1· van de btwge1'1'echtelijke
aanspmkelijkheid van de belclaagde en
van de voo1· deze btt1'Yil1'1'echtelijlc aan SJJ1'akelijke pa1'tij, die v1·ijwillig is
tussengelcomen in de 1·echtsvonle1·ing van
de bu1·ge1'lijlce paTtij, is niet ontvanlcelijlc om zi ch in cassatie te t·oo1·z·ien tegen
de belclaagcle en tegen de btwge1'1'echtelijlc aanspmlceli:flce JJa?·tij, wannee1· tttssen hen geen geschil bestaat en de best?·eden beslissing te lnmnen voonlele
geen ve1'001'deling van de ve1·zelcm·aar
ttitsp1·eelct (2).
(BRICLET, T. FOUSSE, BAUDOUX J., NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ENTREPRISES
GENERALES JEAN BAUDOUX », «E NTREPRISES BAUDOUX J EAN» EN VERZEKERINGSlVIAATSCHAPPii << SOCiALE VOORZORG » ; VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
« SOCIALE VOORZORG »,
T_.
BRICLET,
BAUDOUX J., NAAl\rLOZE VENNOOTSCHAP
« ENTREPRISES GENERALES JEAN BAUDOUX »,
« ENTREPRISES
BAUDOUX
JEAN» EN FOUSSE.)
ARREST

2e KAlVIER. -

(ve1·taling) .

4 februari 1974.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORlVI. STRAFZAKEN. MElVIORIE
VAN DE ElSER. MElVIORIE KAN DE
VOORZIENING NIET UITBREIDEN TOT
EEN DOOR DE VERKLARING VAN VOORZIENING NIET BESTREDEN BESLISSING .

2o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSA'l'IEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERI NG.- VERZEKERAAR VAN DE

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1973 in. hager beroep
gewezen door de Correctionele R echtbank te Charleroi ;
(1) Cass., 19 januari 1970 (A1'1· . cass., 1970,
b lz. 450) .
(2) R aadpl. cass., 24 oktober 1966 (A 1'1',
cass., 1967, blz. 250); 20 juli 1967 (ibicl.,
1967, bl z. 1326); 18 september 1967 (ibicl. ,
1968, blz. 88); 19 maart 1973 (ibid., 1973,
blz. 707) .

-
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I. Op de voorziening van Jules Briclet,
beldaagde :

b estreden vonnis geen enkele veroordeling
ten nadele van eiseres en ten gunste van
die verweerders uitspreekt, de voprziening, voor zover zij tegen laatstgenoemd en is gericht, niet ontvankelijk is ;

Overwegende d a t in de cassatieverklaring geen enkel middel wordt a angevoerd en d at erin wordt vermeld d at de
voorziening gericht is tegen het vonnis
b) In zoverre de voorziening gericht is
-dat « ten laste »van eiser is uitgesproken ; t egen v erweerster Monique Fo1,1sse :
Overwegend e d a t e iser binnen de wetOverwegende dat het vonnis zich ertoe
telijke termijnen ter griffie van de recht- '
bank die het b estreden vonnis h eeft nit- beperkt aan verweerster een provisiogesproken, een verzoekschrift heeft inge- nele vergoeding toe te kennen en voor het
diend, dat zijn cassatiemiddelen bevat ; overige een onderzoeksmaatregel b eveelt;
Overwegende dat die b eslissing geen
a) In zoverre d e voorziening gericht is eindbeslissing is in de zin van artikel 416
tegen de beslissing op d e civielrechtelijke van het W etboek van strafvordering en
vordering die tegen eiser is ingest eld evenmin uitspraak doet betreffende een
door de verweerster Monique Fousse : b evoegcll1eidsgeschil ;
D at de voorziening voorbarig en darOverwegende dat het vonnis zich ertoe h alve niet ontvankelijk is ;
beperkt aan verweerster een prov isionele
vergoeding toe te k ennen en voor h et
Om die reden en, verwerpt de voorzieoverige een onderzoeksmaatregel beveelt ; ningen ; veroordeelt iedere eiser in de
Dat die beslissing geen eindbeslissing kosten van zijn voorziening.
is in de zin van artikel 416 van h et
W etboek van strafvordering en evenmin
4 februari 1974. 2e kamer. uitspraak doet inzake een bevoegdheidsVoo1·zitte1·, B ar on · Richard, raadsheer
geschil;
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
Dat de voorziening voorbarig en d ar- de H . Trousse. - Gelijkltoidende concluhalve niet ontvankelijk is ;
sie, de H. Krings, a dvocaat-generaal. b) In zoverre in het verzoekschrift dat Pleitm·, de H . Soussigne (van de balie t e
is neergelegd tot staving v an de voorzie- Charleroi).
ning, middelen worden voorgedr agen
m et betreklci.r1g tot de beslissing, waarbij
de « Entreprises Baudoux J ean» , Jean
Baudoux en de naamloze vennootsch ap
" Entreprises generales J ean Baudoux »
buiten zaak worden gesteld :
2e KA.l>rER .
5 februari 1974.
Overwegende dat in strafzaken eiser,
bij verzoekschrift n eergelegd tot staving
van zijn voorziening, deze niet kan uit- VOORZIENING IN CASSATIE.
breiden tot een beslissing die door de
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSA cassatieverklaring niet is bestreden ;
TIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
Dat, daar d e voorziening beperkt is
STRAFZAKEN.- BESLISSING VAN DE
tot haar voorwerp zoals hierboven v erCOM!IUSSIE TOT BESCHERMING VAN DE
m eld, de middelen die b etrekking h ebb en
lVIAATSCHAPPIJ DAT ER GEEN GROND
op de buitenzaakstelling van de verweerBESTAAT OlVI EEN GEINTERNEERDE IN
ders, niet ontvankelijk zijn ;
VRIJHEID TE STELLEN. BESLISSING
II. Op d e voorziening van de verzekeringsmaatschappij D e Sociale Voorzorg,
vrijwillig tussengek omen partij :
a) In zoverre d e voorziening gericht is
tegen de verweerder s Jules Briclet,
beklaagde, « Les Entreprises Baudoux
Jean», J ean Baudoux en d e naamloze
vennootschap « Entreprises generales
Jean Baudoux », gedagvaard als civielrechtelijk aansprakelijke partijen voor
beklaagde :
Overwegende d at, nu eiseres geen gerling voert met die verweerders en nu het

WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WOR ·
DEN INGESTELD.

De beslissing van de commissie tot beschm·ming van de maatschappij, dat e1·
geen g1·ond bestaat om een geinte1·nee1·de
in m·ijheid te stellen, is vom· cassatiebe?·oep vatbaa1· (1) . (Art. 608 G.W. ;
(1) Over de regelmatigheid van de rechtspleging voor de commissie tot bescherming
van d e maatscbappij raadplege men cass.,
_6 januari 1969 (A1T. cass., 1969, blz. 954).
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art. 18 wet tot bescherming van de
maatschappij.)
(DE WACHTER.)

Met de notitie o~ereenstemmend
arrest.
5 februari 1974. 2e kamer. Vo01·zitte1:, de H. \¥attters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Versee.- Gelijklttidende conclttsie,
de H. P . Mahaux, eerste advocaat-generaal.

2°

KAMER. -

5 februari 1974.

1o vVEGVERKEER. -

WEGVERKEERsREGLEiYIENT, ARTIKEL 12·1. PLAATS
OP DE RIJBAAN. BESTUURDER DIE
NIET ZO DICHT
MOGELIJK BIJ DE
RECH'rERRAND VAN DE RIJBAAN IS
GEBLEVEN.- VASTSTELLING DOOR DE
RECHTER DAT DE BESTUURDER NIET
ZONDER GEVAAR MEER NAAR RECHTS
HAD KUNNEN RIJDEN. VASTSTELLING VAN DE OVERli'I:ACHT.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE RECHTER HET BRUTOLOON ALS
BASIS HEEFT GENOMEN VOOR DE RAMING
VAN DE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TOE TE KENNEN VERGOEDING, ZONDER
REKENING ERMEE TE HOUDEN DAT OP
DEZE VERGOEDING BELASTINGEN ZOU DEN GEIND WORDEN.- MIDDEL VOOR
RET EERST VOOR RET HoF VOORGEDRAGEN. NrET-ONTVANKELIJKHE!D.

3o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE WAARIN
VERi\'lELD WORDT DAT DE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOE TE KENNEN VER GOEDING l\10ET BEREKEND WORDEN OP
BASIS VAN RET NETTOLOON.- BESLISSING DIE RET BRUTOLOON ALS BASIS
VOOR DE BEREKENING NEEMT,
OP
GROND
DAT RET
NETTOLOON N IET
IS OPGEGEVEN. REGELlVIATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING .

1° Dat een bestttunle1·, die op de 1·ij baan

1·ijdt, doo1· ove1·macht niet zo dicht mogelijk bij de ?"echte?Tand van de 1"ijbaan is
lcttnnen blijven w01·dt vastgesteld do01·

de beslissing die e1·op wijst dat de besttttwde?· niet mee1· naa1· 1·echts had kunnen 1·ijden zonde1· gevaa1· voo1· zijn leven
en voo1· heel het vedcee1· (1). (Art. 12-1
wegverkeersreglement.)
2° Niet ontvanlcelijlc is het middel dat voo1·
het ee1·st voo1· het Hoj wonlt vo01·ged?"agen
en hie?"ttit is afgeleid dat de 1·echte1· het
bnttoloon als basis heeft genomen voo1·
de mming de1· aan de btwgm·lijlce pa1·tij
toe te kennen ve1·goeding wegens loonde?·ving tijdens de tijdelijlce we?·lcongeschilctheid, zonde?" 1·elcening e1·mee te
houden dat op de ve1·goeding belastingenzouden geind wonlen .
3° Regelmatig gemotiveenl is de beslissing
·dat het b?•tttoloon als basis wonlt genamen voo1· de be1·elcening van de aan de.
bu1·gm·lijke pa1·tij toe te kennen ve?·goeding wegens loonde1·ving tijdens de
tijdelijlce we?·lcongeschiktheid, wannee1··
de 1·echte1·, als antwo01·d OJJ de conclusie
van de belclaagde waa?"in venneld w01·dt
dat de ve?"goeding moet be1·elcencl wo1·den
op basis van het nettoloon, emp wijst
dat het nettoloon niet is OJJgegeven.
(Art . 97 Grondwet .)
(HOUBEN, T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, SCHEPERS EN
NAAl\U.OZE VENNOOTSCHAP « KEMPISCHE
STEENKOLENli'IIJNEN ll.)
ARREST.

HET HOF ,; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 december 1972 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat het vonnis enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke
belangen;
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 12-1, 53 -2, 202, 21-3,2-3° en 7-2 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houclende algemeen reglernent op de politie van het
>vegverkeer,
do01·dat het vonnis verklaart dat, hoewei het ontworpen fietspad als dusdan.ig
nog niet op de wettelijk voorziene wijze
was aangeduid, d e fi etser Schepers wel
verplicht was de als rijwielpad ontworpen
betonstrook te berijden omdat de r echtbank de overtuiging was toegedaan dat
(1) Raaclpl. cass., 27 februari 1956 (Bttll.
en PASIC., 1956, I, 668).

..
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-609hij slechts op levensgevaar en op gevaar
voor het wegverkeer ter plaatse in het
a lgemeen, rechts v an de baan zou hebben
kunnen rijden,
tenvijl geen enkele wettekst zulks
voorziet ; het vonnis constateert dat het
ontw orpen fi etspad niet als dusdanig
was gesignaleerd door h et verkeersteken
nr. 53 ; deze als fi etspad ontworpen
b etonstrook, die geen fietspad was overeenk Oin stig de a rtikelen 2-3° en 7-2 van
h et a lgemeen verkeersreglement, als deel
van de rijbaan of als gelijkgrondse
verharde berm moet aan gezien worden ;
het vonnis, door aan te nemen dat Schep ers op deze links van d e baan gelegen
betonstrook mocht rijclen, artikel 12 -1
van het a lgeineen verkeersregleinent
schendt, luidens h etwelk de weggebruik ers zo dich t mogelijk bij de r echterrand
van. de rijbaan moeten blijven, alsmede
artikel 53-2, dat de gevallen b ep aalt waarin de b erijders van. fietsen met tweeen
n aast elkand er mogen rijden, en de a r t ikelen 20-2, tweede lid, en 21-3, tweede
lid, waarbij in bepaa.lde gevallen het
b erijden van gelijkgrondse b erm en bij
h et lu·uisen of het inhalen toegelaten is :
Overwegende d a t h et vonnis releveert
dat " er geen hoger b ero ep is op strafr echtelijk gebied, zoda.t op dit stuk het
eerste v01mis kracht van gewijsde heeft
bekomen »;
Overwegende dat, nu het eerste vonnis
eiser veroordeelt wegens overtreding van
artikel 17 van h et algemeen verkeers reglement, de r echter in hogcr beroep
enkel diende uitspraak t e doen over het
verweer van eiser dat de schade gedeeltelij k te wijten was aan een sclmld van
Schep ers ;
Overwegend e cla t , nu het releveert dat
verweerder " slechts op leven sgevaar en
op gevaar voor h et wegverkeer ter plaatse
in h et algem een rechts van de b aan zou
gereden h ebben en bijgevolg wel verplicht was de als fietspad ontworpen
betonstrook te b erijden », het v01mis h et
bestaan van overmacht constateert waarbij d e niet-naleving door verweerder van
de in het middel aangeh aalde voorschriften van h et wegverkeersreglement
verantwoord was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 26-2° van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
do01·dat h et vonnis overweegt dat
CASSATIE, 1974. - 20

" voor wat b etreft de aanspraken van de
burgerlijke partij Schepers, beldaagde
m eent d a t de inkomstenschade berekend
client t e worden op h et n ettoloon,
doch dat dit niet wordt bijgebracht ; dat
de r echtba nk derhalve h et brutoloon
a;ls b er ek eningsbasis client te b ehouden »,
tenvijl het n ettoloon als b asis moet
worden genomen voor b erekening van
het loonverlies van aangestelden tijdens
d e t ijdelijke werkonbekwaamheicl vermits, volgens voormeld artikel van het
W etboek van d e inkomstenbelastingen,
er geen belastingen verschuldigd zijn op
de vergoecling van de loondervin g v oor
tijdelijke werk onbekwaamh eid van loontreldcenden :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie had laten gelden dat " h et. bedrag
van 25.448 frank, vastgesteld door het
bestreden v onnis, client verminderd met
3.597 frank », zijnde " de bijdrage Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid
die Schepers niet zou h ebben gehad
moest hij gewerkt hebben » ;
D at, nu deze conclusie enkel b etreklring h eeft op de sociale lasten die het
loon van de bw·gerlijke p artij b ezwaarden en geenszins de b elastingen clie op
de v ergoeding zouden geheven worden,
het middel, dat enkel deze laatste onder
ogen neemt, nieuw is en derhalve niet
ontvankelijk ;
Over het derde middel, afgeleid uit
d e schending van artikel 97 van de
Grondwet,
do01·dat het vonnis zijn b eslissing het
brutoloon als b asis t e nemen van de ber ek ening d er vergoecling voor loonderving tijdens d e tijdelijke werkonbekwaamheicl op de enkele considerans
grondt d a t h et n ettoloon niet is opgegeven,
tenvijl h et feit dat de burgerlijke partij,
die de b e'l'lrijslast clraagt, n alaat ook het
bewij s van h et n ettoloon bij te brengen,
geen afcloend a ntwoord inhoudt op de
door eiser in zijn conclusie opgeworpen
venveer cla t het nettoloon als b asis moet
worden genomen :
Overwegencle clat het v onnis, t en aanzien van de conclusie waarbi j eiser liet
gelden : " de aan Sch epers toegekende
vergoeding te hoog is daar h et brutov erlies werd vergoecl », zijn beslissing
r egelmatig m et r edenen omldeedt door
de considerans dat h et nettoloon niet
is opgegeven ;
Dat h et middel feitelijke grondslag
mist;

-610Om die r edenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
5 februari 1974. 2e kamer. Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijlclttidende
conclttsie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. P. Vertessen (van de
balie te Hasselt) en Houtekier.

ze KAMER .

5 februari 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. GEEN CONCLUSIE. - GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE STUKKEN
VAN HET DOSSIER OF DE GEGEVENS
VAN DE ZAAK, WAAROP HIJ ZIJN BESLISSING STEUNT, NADER AAL'T TE DUIDEN.

Bij ontstentenis van een conclttsie, is de
1"echte1· niet vm·plicht de sttdclcen van
het dossie1· of de gegevens van de zaalc,
wam·op hij zijn beslissing stem~t, nade?"
aan te duiden (1). (Art. 97 Grondwet.)
(DE WOLF, T. LEMAffiE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 23 januari 1973 . in_ hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van artikel 97 van de Grondwet,
do01•dat het vom1is, om verweerder
vrij te spreken van de t elastlegging eiser
niet te hebben laten voorgaan en om derhalve_de rechtbank onbevoegd te verklaren om kennis te nen1en van de rechtsvordering van eiser, overweeg~ "clat de beklaagde de voorrangsweg is opgereden,
toen de burgerlijke partij, gelet op haar
snelheid van circa 50 km.fm.u-, minstens
nog 100 a 130 m eter was verwijdercl en
gezien d e clichte mist nog onzichtbaar
was»,

tenvijl het vonnis geen enkel gegeven
(1) Cass., 8 oktober 1973, SttJn·a, blz. 152.

bevat waaruit kan worden afgeleid hoe
de rechtbank gekomen is tot haar
vaststelling dat de burgerlijke p artij
minstens nog 100 a 130 meter verwijderd
was van het kruispunt toen belclaagde de
voorrangsweg is opgereden, zodat het
vonnis niet naar behoren met redenen is
omkleed :
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de civielrechtelijke
beschikkingen van het vonnis ;
Overwegende clat eiser het vonnis niet
verwijt de conclusie, die hij in eerste aanleg heeft genomen en die hij voor de
rechter in hoger beroep heeft hernomen,
niet te beantwoorcl en, doch enkel de
reden niet t e vermelden waarom het
beschouwt dat eiser nog 100 a 130 meter
van h et kruisptmt verwijderd was toen
beklaagde de voorrangsweg is opgereden ;
Overwegende clat, bij gebreke van een
conclusie aangaande de afstancl waarop
eiser zich bevond toen verweerder de
voorrangsweg is opgereden, d e rechter er
niet toe gehouden was de elementen van
de zaak waarop zijn beslissing stetmde,
nader aan te duiden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
5 februari 1974. ze kamer. Voo?·zitte?", de H. Wauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. ~ Vm·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijlclttidende
conclttsie, de H. Velu, aclvocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. van Heeke.

3e KAlVIER. -

6 februari 1974.

1° SOCIALE ZEKERHEID.- WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. - RECHT OP
WERKLOOSHEID SUITKERING.
DIENSTBETREKKING 1\'IET VERKORTE
WERKTIJD. - TEvVERKSTELLING VAN
TEN l\UNSTE 20 UREN PER WEEK. WIJZE VAN BEREKENING.

2° GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. - CASSATIEGEDING. VooRziENING VAN DE RrJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING OVER EEN VORDERING INGE-

-611STELD DOOR OF TEGEN EEN GERECHTIGDE. VOORZIENING INGEWILLIGD .
VEROORDELING VAN ElSER IN DE
KOSTEN.

1° V oo1· de be1·elcening ·van het totaal van
20 1t1·en pe1· week gedu1·ende wellce een
wm·Jcneme1· uit eigen wil in een dienstbet?·elcking met ve1·ko1·te we1·ktijd tewe?·lc gesteld moet geweest zijn om met toepassing van m·tikel 130, § 2bis, van het
Jconinklijlc beslttit van 20 decembe1·
1963 1·echt op we1'7cloosheidsttitlce?'ing te
hebben, komen alleen de twen in aanme?'Jcing gedu1·ende welke a1·beid we1·d ve1'1'icht tijdens m·beidsdagen van ten minste
4 u1·en (1).
2° Wannee1· het Hof, na de voo1·ziening van
de Rijlcsdienst voo1· A1·beidsvoo1·ziening
te hebben ingewilligd, een beslissing
ve1·nietigt ove1· een vo1'de1·ing geg1·ond
op de wetgeving inzalce we1·kloosheid en
ingesteld doo1' of tegen een ge1·echtigde,
ve?·oo?·deelt het eise1· in de Jcosten van
het cassatiegeding (z). (Artt. 580, 2°,
1017, lid 2, en 1111, lid 4 G.W.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. DE MUL EN DE LEE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1972 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 118, 120, inzonderheid 2°, 125bis, 130, inzonderheid § 2bis,
lid 2, van h et koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het
werd gewijzigd en aangevuld, w a t artikel 125bis betreft door artikel 1 van bet
koninklijk besl.uit van 24 oktober 1967
en wat artikel 130 aangaat door artikel 2
van het koninldijk besluit van 18 februari
1965 en artikel 2 van h et koninklijk
besluit van 24 oktober 1967, 4 van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake
(1) Bij de Nederlandse versie van artikel 130, § 2, lid 2, van het koninklijk 'besluit
van 20 december 1963, ingevoegd bij koninklijk b esluit van 24 oktober 1967, wercl een
erratum gepubliceercl in b et Belgisch Staatsblad van 17 januari 1968.
(2) Cass., 16 mei 1973 (An·. cass., 1973,
blz. 895).

werkloosheicl, inzonclerheicl h et laatste
lid zoals het werd gewijzigd en aangevulcl
door artikel 3, 2°, van het ministerieel
besluit van 25 oktober 1967, en 97 van
de Gronclwet,
doonlat het arrest, na verldaard te
hebben dat verweerster voor de periocle
waarnaar worclt verwezen het vereiste
aantal halve arbeiclsclagen rechtvaardigt,
beslist ' dat h aar clienstbetreld,ing een
betrelciring met verkorte werktijd uit
eigen wil uitmaakte overeenkomstig de
wettelijke zin van cleze uitdruldcing,
daar zij, door vijf dagen per week te
werken, naar rato van zes uren gedurencle drie dagen en drie uren gedurende
twee dagen, een totaal van meer clan
twintig arbeidsuren p er week presteerde,
en bijgevolg " voor recht zegt dat zij
vanaf 17 november 1970 aan.spraak
kan maken op werkloosheidsuitkering
voor de maandagen, clonclerclagen en
vrijdagen waarop zij normaal minstens
vier uur presteerde "•
tenvijl werkloosheiclsuitkering slechts
wordt toegekencl aan werkn.emers in een
clienstbetrekking met verkorte werktijd
uit eigen wil, zo cleze een totaal van ten
minste twintig arbeidsuren per week
omvat, vercleeld over arbeidsdagen van
ten minste vier uren, clerwijze clat in
onclerhavig geval de twee arbeidsdagen
van elk drie uren ni et op wettelijko wijze
in aanmerking konden worden genomen
om een dienstbetrekking van twintig
uren per week t e rechtvaardigen en verweerster bijgevolg de voorwaarclen niet
vervult die de toekenning van werkloosheiclsuitkering rechtvaardigen :
Overwegende dat luidens artikel 130,
§ 2bis, lid 2, van h et koninklijk besluit

v an 20 d ecemb er 1963, ingevoegd bij
artikel 2 van. het koninklijk b esluit van
24 oktober 1967, " een clienstbetreldring
wordt geacht uit eigen wil met verkorte werktijcl te zijn "• wanneer zij
onder meer « arbeidsdagen van ten
minste vier uren omvat, met een totaal
van t en minste twintig arbeidsuren ";
Dat voor de toepassing van. deze
bepaling alleen de uren in aanmerking
komen geclurencle welke arbeid wordt
verricht tijclens arbeiclsdagen van ten
mi.nste vier uren; dat voor het berekenen
van h et totaal van twintig m·en per week
geen rekeni.ng mag worden gehouden
met arbeicl verricht tijdens een arbeidsdag van mincler dan vier m·en ;
Dat h et micldel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
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dit arrest zal worden gemaakt op d e
kant van de vernietigde beslissing ;
gelet op a rtikel 1017, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser
in de kosten ; verwijst d e zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
6 februari 1974. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delaha y e, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijlcluidende conclusie, de H. L enaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Simont.

3e KA.MER.

-

6 februari 1974.

1° ARBEIDSONGEVALLEN. -

LrJF-

RENTE WEGENS BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. U ITBETALING VAN
EEN DERDE VAN DE WAARDE VAN DE
RENTE ALS KAPITAAL lVIET TOEPASSING
VAN ARTIKEL 5 VAN DE GECOORDI NEERDE WETTEN V AN 28 SEPTEMBER
1931. KAPITAAL VAN DE RENTE
NIET GEVESTIGD VOOR 1 JANUARI 1972.
BEREKENING VAN DE WAARDE VAN
DE RENTE OVEREENKOMSTIG HET TARIEF VASTGESTELD BIJ KONINKLIJK
BESLUIT VAN 21 DECElVIBER 1971.

2° WETTEN

EN BESLUITEN.

TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD.
ARBEIDSONGEVALLEN.- UITBETALING VAN EEN DERDE VAN DE WAARDE
VAN DE RENTE ALS KA.PITAAL MET
TOEPASSING VAN ARTIKEL 5 VAN DE
GECOORDINEERDE WETTEN VAN 28 SEPTElVIBER 1931. KAPITAAL VAN DE
RENTE NIET GEVESTIGD VOOR 1 JANUARI 1972. BEREKENING VAN DE
WAARDE VAN DE RENTE OVEREEN KOMSTIG HET TARIEF vASTGESTELD BIJ
KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 DECEMBER 1971.

1° en 2° W anneeT de ve1·zelcm·ingsinstelling
het lcapitaal van de lijj1·ente wegens
blijvende a1·beidsongeschilctheicl niet v661·
1 janum·i 1972 heejt gevestigd, moet de
waaTde van de 1·ente, waa1·van een de1·de
als lcapitaal aan de get1·ojjene wonlt
toegelcencl met toepassing van a1·tilcel 5
van de gecoih·dinee1·de wetten van 28 seJJ tembe?· 1931, wm·den be1·elcencl ove?·eenkomstig het ta1·iej vastgesteld bij lconinlclijlc besluit van 21 decembm· 1971 (1).

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE PHENIX
BELGE ll, T. GUERRERO FERNANDEZ.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schenclin.g van de artikelen 2 van het
Burgerlijk v'iTetboek, 1, 2, lid 8, 5, 12,
lid 2, 2°, 14, 28, lid 2, van de op 28 sept ember 1931 gecoiirdineerde wetten betreffende de vergoecling d er schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
zoals gewijzigd door de besluitwet van
9 jmli 1945 en door de wetten van 10 juli
1951 en 30 juni 1969, 1, 2, 3 v an het
koninklijk b esluit van 13 a pril 1936 tot
vaststelling, m et toepassing van de wet
op het herstel der schade ingevolge arbeidsongevallen, van h et barema voor de
berekening der r enten en de vvisktmclige
r eserves, 45 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 1 van het koninklijk
besluit van 25 oktober 1971 tot vaststalling van de datum waarop de arbeidsongevallenwet van 10 a pril 1971 in
werlJ:ing treedt, 20, 67 en 71 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971
houdende uitvoering van spnl.ll.1ige bepalingen van d e arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, en van het algemeen
rechtsbeginsel van d e niet- t erugwerkende
kracht van de wetten.
doo1·dat het arrest eiseres v eroordeelt
tot de uitb etaling aan verweerder van
het derde in kapitaal van de rente,
zijnde 89 .845 frank, om de r eden dat,
hoewel de herzieningstermijn van de
arbeidsongeschiktheid van verweerder
verstreken was op 19 juni 1971, het derde
in kapitaal toch berekend moest worden
volgens de baren:m's van d e nieuwe
wetgeving, daar de vestiging van het
rentekapitaal niet automatisch geschiedt
door het loutere feit van de wet, maar
praktisch verwezenlijkt client te worden
en eiseres niet bewijst d a t h et rentekapitaal werkelijk gevestigd werd v66r
1 januari 1972; "indian het kapitaal
werkelijk werd gevestigd v66r 1 j anuari
1972, h et volgens de v66r die datmn
geldende tarieven, cl:it. wil zeggen clie
van de vroegere wetgeving, gevestigd
blijft ; indian het kapitaal niet v66r
(1) Raa dpl. cass., 25 september 1947
(Bttll. en PAsrc., 1947, I, 379) en 19 decemb er
1973, supm, blz. 448 .
·
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1 januari 1972 werkelijk werd gevestigd,
die vestiging met toepassing van artikel 67, laatste lid, van h et koninklijk
b esluit van 21 december 1971 client
te geschieden volgens de tarieven van
de nieuwe wetgeving in voege vanaf
1 januari 1972 »,
te1·wijl 1° door h et verlopen van de
h erzieningsterrnijn van de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder, op
19 jtmi 1971, de rente definitief op die
datum wordt vastgesteld en elke wijziging in de rechten en verplichtingen van
partijen onrnogelijk wordt; het r entekapitaal op dat ogenblik moet b erekend
worden en binnen de rn.aand gevormd
moet worden en de berekening en uitkering van h et derde van d a t renteliapitaal
derha lve volgens de barema's in voege
op 19 jtmi 1971 moet geschieden; het
in dit opzicht onverschillig is of het
r entekapitaal in werkelijkheid a l dan
niet bi:nnen deze maand gevormd wcrd
(schending van de artikelen 1, 2, lid 8,
5, 12, lid 2, 2°, 14, .28, lid 2, van de gecoordineerde wetten van 28 september 1931 ,
1, 2 en 3 van het koninklijk b esluit van
13 april 1936);
2o h et a rrest ten onrechte toepassing
maakt van de luachtens de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 uitgevaarcligde · barema's, daar d eze nog niet in
werking waren op 19 jtmi 1971, datmn
van de consolidatie, en de uitkering van
een derde van h et r entekapitaal louter
een andere toekenningsmodaliteit is van
het reeds ontstane k apitaal en geen
r echtstreeks gevolg m eer is van het
arbeidsongeval zelf (schencling van artik el 45 van de wet van 10 april 1971,
1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 en 2 van het Burgerlijk 'i¥etboek
en van voormeld algemeen r echtsbeginsel);
3° h et k apitaal berekend moest worden
op 19 jtmi 1971 , datmn van d e consolidatie, en worden gevormd binnen de
maand, en aan de gevolgen daarvan geen
afbreuk gedaan wprdt doordat het in
feite nog niet, gevormd was ; het inderdaad clientengevolge moet beschouwd
worden als gevormd v66r de inwerkingtreding van de wet van 10 april 1971
en derhalve de nieuwe barema's niet
toepasselijk zijn (schencling van de artikelen 1, 2, 3 van h et koninldijk besluit
van ·13 april 1936, 20, 67 en 71 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971) :
Overwegende dat de verzekeringsinstelling, onder de gelding van de gecoordineerde wetten van 28 september

1931 krachtens de artikelen 12 en 14 van
die wetten en 15 van het koninklijk besluit van 7 d ecember 1931 en onder de
gelding van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 krachtens artikel 51,
verplicht is h et kapitaal van de rente
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
t e vestigen binnen de maand na het
verstrijken van de h erzieningstermijn ;
Dat de vestiging van het kapitaal geen
invloed heeft op het recht van de getroffene op de rente die h em bij het verstrijken van d e herzieningstermijn definitief
is toegekend, en slechts tot waarborg
client voor de uitbetaling van de verworven rente;
Overwegende dat, b ehoudens andersluidend e b epalin.g , de verzekeringsinstelling h et kapitaal moet vestigen overeenkomstig het tarief dat toepasselijk
is op het ogenblik waarop de v estiging
in vverkelijkheid geschiedt, ongeacht de
termijn binnen welke de vestiging lu·achtens de wet cliend e t e geschieden ; dat die
regel een b evestiging vindt in artikel 67,
lid 3, luiclens hetwelk de kapitalen gevestigd v66r 1· januari 1!172, gevestigcl blijven op groncl van de tarieven die van
kracht waren v66r die datum ;
Overwegende clat uit het arrest blijkt
dat eiseres het kapitaal van de aan verweerder toegekende rente nog niet h a d
gevestigd op 1 janua ri 1972, datmn
waarop d e bij koninklijk besluit van
21 decemb er 1971 vastgestelde t a rieven
van toepassing werden ; dat h et k apitaal
derhalve overeenkomstig dit tarief client
te worden gevestigd ;
Overwegende dat, zowel luidens de
artikelen 5 en 12 van de gecoordi:neerde
wetten van 28 september 1931 als luidens
de artikelen 45 en 51 van d e arbeids ongevallenwet van 10 april 1971, de
waarde van de r ente waarvan een derde
als kapitaal aan d e getroffene wordt
toegekend, b erek end wordt volgens hetzelfde tarief als het tarief dat voor de
vestiging van het k apitaal geldt ;
Overwegende dat het arrest derhalve
terecht de waarde van het aan verweerder uit te betalen k a pitaal overeenkomstig h et vanaf 1 januari 1972 toepasselijke tarief b erekent ;
D a t het middel n aar r echt faalt ;
Om die redenen , verwerpt de voorziening ; v eroordeelt eiseres in de kosten.
6 februari 1974. 3e kamer . .Voo1'Zitte?·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. - Gelijkhtidende conclu-
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sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Houtekier.

BARE EN VOORZIENBARE IDNDERNIS
IS GEBOTST. MISDRIJF BEvVEZEN.

6°

1e
l.O

20

KAMER. -

7 februari 1974.

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN.
VORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN DE STRAFWET. BE"WIJSLAST RUST
OP DE
ElSER .
VERWEERDER DIE BETWIST DAT RIJ
SCHuLD HEEFT AAN DEZE OVERTREDING
OF EEN RECRTV AARDIGINGSGROND AANVOERT. - · BEWERING GESTEUND OP
ENIG GEGEVEN, DAT ZE GELOOFWAARDIG KAN lHAKEN. BEWIJS VAN DE
ONJUISTREID ERVAN RUST OP DE ElSER.
BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN DE STRAFWET. VERWEERDER VOERT EEN RECRTVAARDIGINGSGROND AAN . - BESLISSING W AARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT DEZE
BEWERING GEEN GEGEVENS BEVAT DIE
ZE GELOOFWAARDIG KUNNEN MAKEN. BESLISSING DIE AAN DE VERWEERDER
GEEN BEWIJS OPLEGT.

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN . GEEN CONCLUSIE. GEEN
VERPLICRTING VOOR DE RECRTER DE
STUKKEN VAN RET DOSSIER OF DE
GEGEVENS VAN DE ZAAK WAAROP RIJ
ZIJN BESLISSING STEUNT, NAUWKEURIG
TE VERMELDEN.

4o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEV AL. BESLISSING VOLGENS W'ELKE EEN BESTUURDER VAN
EEN VOERTUIG EEN FOUTIEVE ONOPLETTENDHEID HEEFT BEGAAN. FOUT
MET ALS RECRTSTREEKS GEVOLG DAT
RET VOERTUIG TEGEN EEN ZICRTBARE
EN VOORZIENBARE IDNDERNIS IS GE BOTST. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 27 VAN RET WEGVERKEERSREGLEl\1ENT.
BURGERRECRTELIJKE
AANSPRAKELIJKREID VAN DE BESTUURDER.

50 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERS REGLEMENT, ARTIKEL 27. VOORZIENBARE RINDERNIS. FoUTIEVE
ONOPLETTENDREID VAN. DE BESTUURDER MET ALS RECRTSTREEKS GEVOLG
DAT RET VOERTUIG TEGEN EEN ZICRT-

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE. BETOOG
NIET l\iEER TER ZAKE DIENEND WEGENS
EEN VASTSTELLING VAN DE RECRTER.
GEEN VERPLICRTING lVIEER VOOR
HEM TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE WAARIN DIT BETOOG VOORKOMT.

1o W annee1· een 1·echtsvo1·de1'ing geg1·ond is

op een ove1·t1·eding van de stTafwet,
moet de eiseT bewijzen dat de veTwee?'dm· schttld heeft aan deze ove1·t1·eding
of dat de dooT de venvee1·de1· aangevoe1·de
1·echtvaanligingsgmnd niet bestaat, in
zove1'1'e deze beweTing op een geloofwaanlig gegeven is gestettnd (1).

2o Wannee1· een 1·echtsvoTde1·ing geg1·ond is
op een ove1't1·eding van de st?·afwet, wm·dt
aan de ve1·wee1·de?' het bewijs niet
opgelegd van het bestaan van een
dooT hem aangevoenle TechtvaanligingsgTond, doo1· de beslissing die weige1·t deze
1'echtvaardiging in acht te nemen omdat
de beweTing geen gegevens bevat die
ze geloofwaa?·dig kunnen maken (2).
3° Bij gebTek aan een conclusi~ dienaangaande, is de 1'echte1· niet ve1·plicht de
stttklcen van het dossie1• of de gegevens
van de zr;talc waaTop hij zijn beslissing
gTondt, nattwlcetwig te vennelden (3).
(Art. 97 Gronclwet.)
4° en 5° Dom· te zeggen dat een wegveTlcee?·songeval zijn oo1·zaak vindt in een
foutieve onoplettendheid van een bestuunle1' van een voe?'tttig met als
1'echtst1·eeks gevolg dat clit voe?'tttig tegen
een zichtba1·e en voo1·zienbcwe hincle1·nis
is gebotst, wijst de 1'echte1· ten laste van
deze besttttwcle?' OJJ de bestanddelen van
het miscl?·ijf waa1·van spmlce in a?·tilcel 27 van het tvegve?·lcee?'S?'eglement
en de1·halve op het bestaan van een fout
waa1·voo1' hij btwgen·echtelijlc aanspm- ·
lcelij 7c is .
6° De ?'echte7' is niet veTplicht te antwoonlen
op de concl-usie waaTin een betoog
voo1·lcomt, wannee1· dit betoog te1· zalce
(1) Cass., 6 april 1973 (A1T. cass., 1973,
biz. 786).
(2) R aadpl. cass. , 6 april 1973, waarvan
sprake in de vorige noot; vgl. cass., 12 juni
1973 (ibicl., 1973, biz. 987).
(3) Vgl. cass. , 8 oktober 1973, sup1·a,
biz. 152.
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niet mee1· dienend is wegens een vaststelling van zijn beslissing (1). (Art. 97
Grondwet.)
(NAAlVILOZE
VENNOOTSCHAP
« JULIEN
PRAET EN cie » EN NAAll'lLOZE VENNOOTSCHAP « CELLULOSE DES ARDENNES»,
T. «LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE
SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARI SIENNE », OWEN, GROSSBERG, DE PROTOPOPOFF A., I., C. EN M . EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP «STEIN ET ROUBAIX ».)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel , afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315,
1382 van het Burgerlijk vVetboek en
97 van de Gronclwet,
doo1'dat het arrest beslist dat het litigieuze ongeval uitsluitend te wijten was
aan een foutieve onoplettencU1eid van
de bestuurder Roussel , aangestelde van
de tweede ·e iseres, die verzekerd was bij
de eerste eiseres, en dientengevolge de
rechtsvorderingen tot schadevergoeding
van de verweerders tegen de beide
eiseressen gegrond verklaart en deze
beslissingen hierop steunt dat de door
de eiseressen aangevoerde rechtvaardigingsgrond voor het gedrag van Roussel,
namelijk dat Roussel v66r het ongeval
p lotseling ongesteld was geworden of
:zulks althans mogelijk was geweest, geen
elementen bevatte waardoor er geloof
aan kon worden gehecht en deze hypo these geloofwaardig kon worden gemaakt,
tenvijl, em·ste onde1·deel, de eiseressen
in hun conclusie hadden betoogd - en
wat het arrest niet heeft betwist - dat
het zich voordoen of, althans, de mogelijkheid of de waarschijnlijkheid 'van een
ongestelcli1eid van de bestm.u ·der Roussel
was bevestigd door de herhaalde verklaringen van een ooggetuige wiens achtbaarheid en goede trouw niet werden
betwist en die in zijn laatste verlclaring
verschillende weken na het ongeval zelfs
geen gewag meer had gemaakt van de
hypothese van een onoplettendheid van
de bestuurder Roussel ; bovendien de
mogelijlcl1eid van een onges~el dheid door
(1) Cass., 14 juni 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 1002) .

de onderzoeksrechter, door de deskundige
van het parket en door de verbalisanten
was bevestigd, en de conclusie ten slotte
had gewezen op de onwaarschijnlijlcl1eid
van een grove fout van onoplettendheid
die zou begaan zijn door een bestuurder
van wie alle partijen erkenden dat hij
ervaren, bedreven en voorzichtig was ;
geen enkele van de omstandigheden
waa.rop het arrest wijst het niet bestaan,
of de onmogelijkheid, of zelfs de onwaarschijnlijkheid van de plotselinge ongesteldheid van Roussel bewijst ;
het arrest dus niet, zonder tegenstrijdigheid en zonder schending van artikel 97 van de Grondwet, heeft kunnen
beslissen dat de stalling van de ongesteldheid, oorzaak van het ongeval , helemaal
niet geloofwaardig was en de verweerders
ontsloeg van de krachtens de artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk
W etboek op hen rustende verplichting
het bewijs te leveren van het niet
bestaan van de door de eiseressen aangevoerde rechtvaardigingsgrond en, dientengevolge, de fout van Roussel te bewijzen;
tweecle onde1·deel, bet arrest ten onrechte
verklaart dat de door de eiseressen aangevoercle rechtvaardigingsgrond, namelijk de ongesteldheid van Roussel, enkel
kon worden aangenomen indien was
aangetoond dat ze geloofwaardig was,
dat wil zeggen gestaafd door elementen
waardoor er geloof aan kon worden
gehecht;
het arrest niet, zonder aan de meest
elementaire logica te kort te doen en,
dientengevolge, zonder artikel 97 van de
Grondwet te schenden, kon overwegen
dat deze of gene van de zes omsta:ndigheden clie het aanvoert aan de stelling
van de o:ngesteldheid, oorzaak van het
o:ngeval, alle geloofwaardigheid ko:n ont nemen;
immers, volgens het feit 1, de hypothese van een o:noplettendheid niet zou
moeten uitgesloten worden ; volgens het
feit 2 het ongeval niet zou voorafgegaan
zijn door uiterlijke tekens die bij Roussel
enige ongesteldheid zouden doen vermoeden ; volgens het feit 3 de getuige
gechu·ende het uur v66r het ongeval niets
abnormaals in het rijgedrag van de bestuw·der zou hebben vastgesteld ; volgens
het feit 4 bet niet remmen aan een
onoplettendheid zou kw1nen worden toegeschreven ; volgens het feit 5 ongevallen zoals het litigieuze zich voordoen
zonder ongesteldheid van de bestuw·der ;
volgens het feit 6 er geen geneeskundig
element aanwezig zou zijn dat een even-
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tuele ongesteld11eid bewijst of kan doen
vermoeden;
geen enkel van die v erschillende feiten
het bew.ijs levert van het bestaan van
een foutiev e onoplettend11eid van de
bestuurder, bij gebrek e waarvan zijn
aansprakelijld1eid niet in aanmerking
mocht worden genomen ;
ze evemnin h et bewijs leveren van. de
niet-geloofwaardigheid van de stelling
van d e ongesteldheid, mogelijke oorzaak
van h et ongeval , welke geloofwaardigheid verbonclen is aan de verklaring van
de ooggetuige Riegel en aan andere
verldaringen die cleze h ebben bevestigd ;
h et clus onlogisch ·was te overwegen
clat de door het arrest aangevoerde feiten
de aansprakelijkheid van de b estuurcler
Roussel voldoencle naar r echt bewezen :
Overwegende dat, in t egenstelling met
d e conclusie waarin de eiseressen aanvoerclen d a t Roussel, v erzekerde van de
eer ste eiseres en aangest elde van de
tweede, bij het bestm·en van zijn voertuig plotseling ongesteld was geworden en
dientengevolge betoogden d at de ver weerclers moesten aantonen dat deze
rechtvaarcligingsgrond niet b estond, het
arrest zegt dat de beginselen tot staving
van clit verweer « slechts van to epas~ing
zijn voor zover d e aangevoerde r echtvaardigi:ngsgrond vooraf als geloofwaardig voorkomt, dat wil zeggen dat hij
vooreerst wordt gesta.afd door elementen
waa rdoor er geloof a an kan worden
gehecht , , vervolgens, bij d e ontlecling
van de gegevens van h et dossier, onder
andere de in h et midclel aangevoercle
verklaringen van d e ooggetuige, beslist
clat, zowel om d e r eden en van de eerste
rechter als om clie wellm h et arrest zelf
opgeeft onder de nmnmers l tot 6,
welke door het middel worden bekritiseerd, d e aangevoerde r echtvaardigings gr ond « slechts een verklaring voor het
ongeval is die bij iedere gelegenheid kan
worden gegeven, ... inzonderheid in geval
van een banale font, doch dat ze in het
onderhav:ige geval geen elementen b evat
waardoor er geloof k an worden aan
gehecht " ;
Overwegende dat, enerzijds, d oor te
beslissen dat d e eiser in de op een mis drijf geste1.mde rechtsvordering tot schaclevergoeding h et niet bestaan van de
door verweerder aangevoerde rechtvaardigingsgrond alleen moet bewijzen indien
cleze aanvoering in conc1·eto ste1.mt op
elementen die ze geloofwaarclig en aamJ.em elijk lnumen maken, h et arrest de wettelijke b egi:nselen inzak e b ewijslast juist
heeft toegepast ; dat h et middel, in zo-

verre het de wettelijld1eicl van cleze
beslissing betwist, naar r echt faalt;
Overwegencle dat, anclerzijds, in zoverre h et zegt dat het arrest « niet heeft
b etwist ... cla t de waarschijnlij kheid van
een ongestelcli1eid van d e b estuurder
R oussel door de h erhaalde -v erklaringen
van een ooggetuige was bevestigd " en
d at, volgens de toelichting van h et
middel, de b eslissing van het arrest
eri:n b estaat d e hypothese van genoemd e
ongestelclheid minder waarschijnlij k t e
achten clan eeu foutieve onoplettencU1eicl
van d e bestuurder Roussel, uit de nwtivering van het arr est blijkt dat h et midclel
feitelijke grondslag mist;
Overwegencle, ten slotte, dat, in zoverre
h et de van l tot 6 genmnmerde overwegingen van h et arrest wil weerleggen
waaruit dit a fleidt dat de aangevoerd e
r ech t vaarcligingsgrond niet >-vaarschijn lijk is, het middel de soever eine beoorcleling , in feite, van h et hof van b eroep
b eluitiseer t, en, aangezien het arrest aan
de verldaringen van d e ooggetuige vanh et ongeval niet de waarde h eeft gegeven
die het middel eraan t oekent, clit laatst e,
in zoverre het aan h et arrest verwijt
zich t egen te spreken , op een onjuiste
uitlegging van het arrest b eru st en
d erhalve feit elijke gr ondslag mist;
Overwegende d at bijgevolg h et middel
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
d e schencling van de artikelen 1382 v an
h et Bmgerlijk vVetboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat het arrest beslist da.t h et litigieuze on geval aan een foutieve onoplettencli1eid van de b estuurder Roussel
t e ·wijten w as, zonder te antwoorden op
de conclusie van d e eiseressen die
b etoogden dat de fout van Roussel ten d eze zijn onoplettencli1eid door
geen enkel gegeven van h et dossier bewezen w as,
te1·wijl h et arrest aldus d e motiveri:ngsverplichting niet is nagekomen clie bij
de artikelen 1382 van h et Burgerli jk
W etboe_k en 97 van d e Gronclwet is
opgelegd;
tenvijl althans, door t e verwijzen naar
d e motiveri:ng van de eerste rechter
waarin gewag werd gemaakt van h et
b ewij s van h et niet bestaan van een
ongest eld11eid van Roussel en van het
b ewij s « van een og.e nblik van verstr ooidh eid die het ongeval heeft veroorzaakt ,,
welk dubb el b ewij s « ui t de overgelegde
stukken " v oortvloeide, d e n1otivering
van het arr est h et Hof niet in staat stelt
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uit te maken op welke stukken van het
dossier de eerste rechter en, na h em, het
arrest hebben gesteund om hun beslissing
met betrekking tot dit dubbel b ewijs te
verantwoorden;
de onnau wkeurigheid van deze motivering het voor h et Hof niet mogelijk
maakt de wettelijkheid van het arrest te
toetsen en gelijkstaa t met h et ontbreken
van de bij artikel 97 van de Grondwet
vereiste redenen :
Overwegende dat, enerzijds, het a rrest
erop wijst « dat
de gerechtelijk
desktmdige zijn verslag h eeft besloten
met d e verklaring dat h et ongeval uitsluitend te wijten was aan h et geclrag van
Roussel » en « clat clus in beginsel moet
worden aangenomen dat het ongeval geen
andere oorzaak heeft clan de font van
deze laatste die van achter tegen een
vrachtwagen is gebotst met een snelheid
die op h et ogenblik van de botsing nog
70 kilometel:' per uur bedroeg, hoewel deze
hindernis duidelijk zichtbaar en voorzienbaar was » ; dat h et a rrest aldus
passend antwoordt op de conclusie van.
de eiseressen waarin werd betoogd d at
de fout van Roussel door geen enk el
gegeven van het dossier was bewezen ;
Overwegende dat, anderzijds, de eiseressen in hun conclusie van hoger beroep
de rechter niet verzochten d e stukken
van h et dossier op te geven waaruit zou
volgen dat Roussel v66r het ongeval
geenszins ongesteld is geweest ; dat deze
precisering dus niet in h et arrest moest
voorkomen;
Overwegende dat bijgevolg het middel
niet kan worden aangenomen ;

streekse gevolg is geweest dat hij tegen
een « duidelijk zichtbare en voorzienbare »
hindernis is gebotst, het arrest, verre van
de door h et middel aangevoerde summiere
r ed en ering te maken, wijst op h et b estaan ten laste van voornoemde van de
bestandclelen van het misdrijf waarvan
sprake in artikel 27 van h et algemeen
reglement op de politie van h et wegverkeer;
Dat h et middel feitelijke gr ondslag
mist;
·
Over h et vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Gronclwet,
dooTdat h et bestreden arrest beslist dat
d e bestuurder Roussel een font h ad b egaan t en gevolge waarvan de eiseressen
aansprakelijk waren voor de schadelijke
gevolgen van het litigieu ze ongeval,
zoncle?' teantwo01·clen op de conclusie van
de eiseressen in zoverre daarin werd gewag
gemaakt van het feit « dat er geen lijkschouwing was verricht » en van h et
feit dat « d e leemten· van het onderzoek
de beklaagde nooit mogen b enadelen »
en daarin werd betoogd dat in elk geval
« tvvijfel tot voordeel van de eiseressen
moet strekken, claar h et strafdossier en
de e:!lige getuige de hypothese van een
ongesteldheid als d e meest waarschijnlijke stelli:ng b eschouwen » :

Over h et dm·de middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1382 van h et
. Burgerlijk Wetboek,
clo01·dat d e stelling van het a rrest hierop
· n eerkomt d at het enkele materiele feit
van bet ongeval, n amelijk te h ebben
gebotst tegen de voorliggende vvagen,
voldoend e naar recht bewees dat d e
b estuurder Roussel een fout had begaan
en aansprakelijk was,
te1·wijl cleze stelling in strijcl is met h et
voorschrift van artikel 1382 van h et
Burgerlijk W etb_oek clat vereist, om
degen e die schade heeft v eroorzaakt
aansprakelijk te maken, dat worclt b ewezen d at hij een fout h eeft b egaan en het
botsen tegen een wagen op zichzelf geen
fout is :

Overwegende dat h et a rrest, door, om
de redenen die h et opgeeft, te beslissen :
0
I dat de door d e eiseressen aangevoerde
r echtvaardigingsgrond niet geloofwaarclig is en 2° dat Roussel een fout heeft
begaan die in oorzakelijk verband stond
met h et ongeval, impliciet d och zeker
vaststelt d a t het gebrek aan lijkschouwing de vaststelling van de werkelijke
oorzaken van h et ongeval niet h eeft
belemmerd en d aardoor zelf het bestaa.n
van twijfel verwerpt, die uit deze
zogemiamde leemte in het onderzoek is
afgeleid, waarop de eiseressen zich t en
voordele van hun verzeln,rde en aangestelde beriepen ;
Dat h et hof van beroep niet verplicht
was uitdl·ukkelijk te antwoorden op d e
in het middel aangevoerde conclusie
van de eiseressen die wegens de overwegingen van h e t arrest niet ter zake
dienend was geworden ;
Dat h et micldel niet kan worden aangenomen;

Overwegende dat, door t e preciseren
dat Roussel een font van onoplettendheid heeft b egaan waarvan het recht-

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
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7 februari 1974. 1 e kamer. Voo?·zitte?', • de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle. Gelijlclttidencle conclttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Struye en Van Ryn.

voo?' een landbouwbed1·ijj gebntilct tvo1·dt
en wettelijlc beslissen dat het inlcomen
van dit occasioneel en ttitzoncle?'lijlc
gebntilc niet als C?'ite?'ittm lean dienen.
(Artikel 1 van de afdeling van het
Bmgerlijk W etboek houdende de bijzondere regels inzake landpacht [wet
van 4 november 1969, art. I].)
(HANSSEN, T. DOHOGNE.}
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7 februari 1974.
ARREST

1°HUUR VANGOEDEREN. - PAOHT.
-PACHTER DIE UIT RET GEBRUIK VAN
RET GOED TEGELIJKERTIJD DE VRUOH TEN ERVAN EN AAN ZIJN LANDBOUVVEXPLOITATIE
VREEJVIDE
INKOJVISTEN
VERKRIJGT. GOED HOOFDZAKELIJK
GEBRUIKT VOOR EEN LANDBOUvVBEDRIJF. SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.
p AOHT BETREFFENDE. '~'EILAND EN
IN DE NABIJREID VAN EEN OMLOOP
VOOR AUTO~DRENNEN. PACHTER
DIE RET GOED . NORJVIAAL ONDERHOUDT
EN EXPLOITEERT. GOED OCCASIO NEEL EN UITZONDERLIJK GEBRUIKT
VOOR EEN PARKEERPLAATS TEGEN BETALING. HOOFDZAKELIJK GEBRUIK
VOOR EEN LANDBOU~XPLOITATIE. lNKOl\1EN VAN RET OOCASIONEEL EN
UITZONDERLIJK GEBRUIK KAN NIET
ALS CRITERIUJVI DIENEN.
1°

W annee1· de pachte1· uit het ge bntilc van
eeh gepacht o?wom·encl goed tegelijlce1·tijd
de V?'twhten van dit goecl en aan zijn
landbouweXJJloitatie v1·eemde inlcomsten
vm·lc?·ijgt, beo01·deelt de fciten?·echte?' soe ve?·ein of het gepachte goed niettemin
hoojdzalcelijlc voo1· clit becl1·~jj gebntilct
blijft. (Artikel 1 van de afdeling van
het Burgerlijk Wetboek houdende de
bijzondere regels i.nzake landpacht
[wet van 4 november 1969, art. I] .)

2 ° De ?'echte?' die vaststelt dat cle pachte1·
van weilanden in de nabijheid van een
omloop voo1· autowed1·ennen deze ?W1'maal onde1·houdt en eXJJloitee?·t, gelet
op hun lanclbouwbestemming en hun
oppe1·vlalcte, zelfs indien hij ze gecltwende
een paa?' dagen pe1· jam· en zonde1· ze te
beschadigen gebntilct voo1· een pa?·lcee?·plaats tegen betaling, en die e1·op wijst
dat dit « occasioneel en ttitzondm·lij lc "
geb?'ttilc gewoon is voo?' de pe1·sonen van
de plaats die weilanden exploite1·en, mag
e?'ttit ajleiden dat het goed waa1·op de
pacht bet1·elclcing heeft hoojdzalcelijlc

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het b estreden
vonnis, op 7 jtmi 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
Over het middel afgeleid uit d e schencling van de artikelen 1 en 29 v ervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969 op de pacht en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, om, n:tet bevestiging, aan eiser
zijn rechtsvordering te ontzeggen tot
ontbinding van de op 14 december 1964
gesloten pachtovereenkomst ten nadele
van verweerder wegens verandering van
de bestemming van het verpachte goed
en het bew:ijsaanbod van eiser te verwerpen, h et vonnis, zowel op zijn eigen
gronden als op die van de eerste rechter
waarnaar h et verw:ijst, overweegt dat het
aan verweerder verpachte goed hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf gebruikt werd en bleef, « daar de occasionele aanwencling van de weilanden tot
parkeerplaats tijdens de wedstrijden van
Francorchamps, dat w:il zeggen gedm·ende tien a twaalf dagen per jaar, een zo
beperkt gebruik vormt dat het aan de
normale en r egelmatige exploitatie van
het perceel haar landbouwkarakter niet
kan ontnemen »,
te1·wijl het begrip van een goed dat
hoofdzakelijk voor een landbouwactiviteit wordt gebruikt niet aileen moet
worden beoordeeld op grond van de
factor « tijd », doch vooral moet worden
uitgelegd op grond van het overwegend
economisch belang voor de pachter ;
de pachtwetgeving enkel de bescherming
beoogt van degene die het gepachte goed
exploiteert om erui.t natuurlijke vruchten
of vruchten van nijverheid te halen en
niet van degene die een landbouwactiviteit uitoefent waarui.t hij geen
enkel profijt trekt of althans geen enkel
aanmerkelijk profijt -gelet op datgene dat
hi.j trekt uit de aanwending van het
goed tot handelsdoeleinden ; eiser in zijn
regelmatig genomen conclusie trouwens
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-619aanboocl door een deskundige te laten
n agaan hoeveel winst verweerder had
b ehaald bij d e uitoefening van d e hand elsactiviteit op h et gepachte goed;
door te overwegen dat, nu de landbouwexploitatie . gedurende h et grootste ged eelte van h et jaar h eeft plaatsgehad,
h et aan verweercler verpachte goed hoofdzakelijk voor een landbouwbeclrijf gebruikt bleef, · zonder dat er rekening
client gehouden t e worden met het overwegend economisch criterimn van het
h oofdzakelijk landbouwgebruik in de zin
van a rtikel l vervat in artikel I van de
wet van 4 n ovember 1969 op de pacht, het
vonnis de a rtikelen l en 29 vervat in artikel I van die wet heeft geschonden ; h et
althans niet p assend met redenen is omldeed ten aanzien van de conclusie van
eiser ; h et dus artikel 97 van de Grondwet
h eeft. geschonden :
Overwegende dat, daar in de wet van
4 november 1969 op de pacht geen m·ite ritm1 is vastgesteld, de rechter soeverein
b eoordeelt of, wanneer de p ach ter uit het
gebruik van een gep acht onroerend goed
tegelijkertijd de vruchten van dit goed
en aan zijn landbouwexploitatie vreemde
inkomsten verkrijgt, h et gepachte goed
n iettemin hoofd zakelijk voor een landbouwbedrijf gebruikt blijft, zoals d a t
bij artikel l van genoemde wet ver eist
wordt;
Overwegend e dat de bestreden beslissing, zowel op h aar eigen gronden a ls op
d e gronden van h et beroepen vonnis die
ze overneemt, omstandig vaststelt d at,
hoewel verweerd er de weilanden m et een
totale oppervlakte van een h ectare 43 are
90 centiare waarop de pacht betrekking
h ad; gedurende tien a twaalf clagen p er
jaar en zonder ze te b eschadigen, gebruikt
voor een parkeerplaats tegen betaling,
hij ze voor h et overige normaal onderhoudt en ze evenzo exploiteert gelet op
hun landbouwbestemming en hl.m oppervlakte;
D a t h et vonnis er bovendien op wijst
d a t h et aan verweerder verweten « occasioneel en uitzonderlijk » gebruik gewoon
is voor · d e la ndbouwers, eigenaars of
pachters, die weilanclen exploiteren welke
n a bij de omloop van Francorchamps
liggen;
Overwegende dat de r echter uit die
elementen van de zaak h eeft kunnen
afleiden d at h et lit igieu ze goed evemnin
a ls de exploita tie ervan· hun hoofdzakelijk la ndbouwkarakter hadden verloren,
waaruit volgt d at het ' vonnis ten d eze
wettelijk b eslist, en d aardoor antwoordt
op de conclusie van eiser die om de in het

middel vermelde onderzoeksmaatregel
verzocht, « dat de v raag van h et inkomen
van dit occasioneel en uitzonderlijk
gebruik niet als criterium kan dienen nu
h et vaststaat dat h et h oofdz akelijk om
een landbouwbeclrijf gaat » ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 februari 1974. 1e kamer.
V oo?·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1' ,
de H . Cap elle. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?'s, de HH. D assesse en Van Ryn.
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1°

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. AKTE VAN HOGER BEROEP. T ERJ\1IJN VOOR DE VERSOHIJNING.

2°

HOGER BEROEP. BURGERLIJKE
ZAKEN. AKTE VAN HOGER BEROEP.TERJ\1IJN VOOR DE VERSOHIJNING. TERJIUJN VAN AOHT D AGEN.- BEREKE·
NING .

1° De te1·niijn voo?' de ve1·schijning die,
naa1· luid van a1·tilcel 1057, 7°, van het
Ge?·echte l~jlc W etboelc, OJJ stmffe van
nietigheid (1), in bu?·geTlijlce zalcen in
de alcte van hoge1· bemep moet w01·den
ve1·meld, is de tennijn van acht dagen
gesteld bij aTtilcel 70 7 van ditzelfde
wetboek (2) .

2° De tem~ijn voo1· de ve1·schijning van acht
dagen die lcmchtens cle m·tilcelen 707 en
1057, 7°, van het GeTechtelijlc Wetboelc
in cle akte van hoge1· be1·oep moet w01·den
venneld is de minimttmtm·mijn « waa?'binnen » cle ge'intimee?·de in beginsel zijn
ve?·lcla?·ing van ve1·schijning op de g1·i(fie
moet afleggen; geen enlcele wettelijlce
bepaling belet evenwel dat de alcte van
(1) Raadpl. cass., 8 februa ri 1973 (A1·r.
cass., 1973, biz. 574) en de noten 1 en 3;
26 oktober 1973, supra, biz. 000.
(2) Artikei 1057-7° van het Gerechtelijk Wetboek bepaa it dat, buiten de gevallen
waarin het hoger beroep bij conclusie wordt
ingesteid, d e akte van boger beroep, op straffe

-620hoge1· be1·oep een langm·e te1·mijn vaststelt.
De alcte van hoge1' be1·oep, clie hoewel
cle minimumtennijn van acht clagen
wo1·clt in acht genomen, een te1·mijn ve?'melclt « na ve1·loop waa1·van " cle ve?·lcla?'ing van ve1·schijning moet wonlen ajgelegcl, is cle?'ltalve niet nietig ( 1).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GROEP JOSI
T. KELLER.. )

ll,

arrest, op 21 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afge1eid uit de
schending van de artikelen 52, 53, 54, 710,
861, 862, § 1, 1°, en§ 2, 1042 en 1057, 7o,
van het Gerechtelijk W etboek,

cloonlat het arrest weigert de akte van
hoger beroep van verweerder nietig te
verklaren op grond van d e reden dat
de door artikel 707 van het Gerechtelijk
W etboek bepaalde minimumtermijn ten

ARREST.

RET HOF;- Gelet op h et b estr eden
van nietigbeid, n aar gelang van h et geval,
hetzij cle termijn voor cle verschijning, h etzij
de plaats, de clag en het uur ervan bevat.
Er wordt niets a nders vastgesteld omtrent
de termijn voor cle verschijning.
Ingevolge a rtikel 1042 van bet Gerecbtelijk
W etboek, worclt als algemeen aangenomen
dat deze termijn acht dagen beclraagt, zoals
zulks bij artikel 707 is bepaalcl voor cle clagvaardingen. De conimentator en van hct
Gerechtelijk vVetboek en cle feitenrechters zijn
bet niet eens ove1· de uitlegging van cle
clraagwijdte van die termijn voor cle verscbijning. Sommigen zijn van oordeel dat de v erschijning op straffe van nietigheid moot plaatshebben binnen de termijn waarvan sprake in de
akte van boger beroep (PII. GHISLAIN,
« Les actes cl'appel », J.T., 1969, blz. 706;
Brussel, 1 • k., 4 m ei 1971, J.T., 1971, blz. 440;
Luik, 27 november 1972, PASIC., 1973, II, 58,
en Jtt1'. Liege, 1972-1973, blz. 121; 3 januari en
23 mei 1973, niet gepubliceercl, welke cloor
FETT ;vEIS worden vermelcl in D1·oit jttdicicti1·e
p1·ive, 1973, II, blz. 273, noot 4.
Anderen zijn cle mening toegeclaan dat de
verschijning k an plaatshebben na h et verstrijken van deze termijn, zolang er geen
beslissing bij verstek is gewezen (A. LE
PAIGE, P1·eeis cle d1·oit jtuZieio.i1·e, cl. IV,
Les voies de ?'eeott?·s, nr. 88te1·; Brussel, 9• k.,
21 januari 1972, 10• k., 4 februari en 2 maart
1972, Reehtslc. Weelcbl., 1971-1972, kol. 11<19,
1352 m et d e noot· get. F.E., en 1752; vgl.
cass., 18 februari 1971, J.T., 1971, blz. 235).
Nag anderen denken dat de termijn voor
de verscbijning 1uttt<rlcetwigm· moet worden
vastgesteld en dat h et v erstrijken van de
dagvaarclingstermijn een tweede termijn van
acht dagen cloet lopen waarbinnen de verscbijning moet. plaatshebben (A. FETTWEIS,
op. en Zoe. cit., nrs. 273 en 274; R . SoETAERT,
" De termijn voor de verschijning voor bet
hof van beroep », Reehtslc. WeckbZ., 1972·
1973, kol. 1449 en volg·.).

Het onderbavige arrest beslist dat zo cle
verschijning in b eginsel moet plaatshebben
binnen cle termijn van acbt dagen, zoals
bepaalcl in a rtikel 707, de vermelding van een
langere termijn op zichzelf geen nietigheid van
de akte van hager b eroep m ee brengt, daar
d e in dit artikel bepaalde termijn een minimumtermijn is t er vrijwaring van cle rechten
van de verclecliging van cle ge1ntimeercle.
Bniten de in b et arrest gegeven overwegingen vindt d eze uitlegging steun in h et verslag
van de Koninklijk Commissaris voor de
gerechtelijke hervorming (Gedr. St. Senaat,
1963-1964, nr. 60, biz. 251 en 179), in het
amendement van artikel 1059 dat door cle
Heer Van Lidth de Jeude werd ingecliencl
(Geclr. St. Kamer, 1965-1966, nr. 59-19) en
het versiag van d e commissie van justitie bij
de Kamer van Volksvertegenwoorcligers inzake clit amenclement (Geclr. St. Kamer,
1965-1966, ru•. 59-49, biz. 158).
Onder cle gelcling van het Wetboek van
burgerlijke rechtsvordering was cle geclaagde
partij, ingevolge artikel 75, verplicht een pleitbezorger aan te stellen " binnen cle termijn cler
dagvaarcling » ; er werd evenwel aangenomen
clat dit kon geschieden zola ng er geen beslissing bij verstek was gewezen.
.Het Gerechtelijk W etboek heeft d e verschijning door het stellen van pleitbezorger vervangen door de verklaring van verschijning
ter griffie, wanneer d e zaak op een onbepaalde
datum is ingeieid, clit is d e gewone r echtspicging, en door cle verk.laring van verschijning
ter terechtzitting, wanneer zij op een bepaa ide
dag is ingeleid, claar de spoedprocedure een
nitzonclering is (artikel 10131 en 1063).
Voor het overige blijkt nit het verslag van
de Koninklijk Commissaris voor d e gerechtelijke hervorming dat cle stellers van dat wethoek " eenheid » en " eenvormigheid •• hebben
willen brengen in cle termijnen van clagvaarcling en van verschijniug, doch dat zij de
vroegere regeling verder niet hebben willen
wijzigen (Zoe. cit., blz. 178).
P.M.

(1) Zie bovenstaande noot.

~
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-621deze geeerbiedigd werd en dus de nietigheid, bepaald in de artikeien 710 en 862
van hetzeifde wetboek, door onderhavige
akte van hoger beroep niet wordt opgeIopen en het arrest derhaive, onder voorbehoud van de minimumtermijn bepaaid
bij voormeid artikei 707, « de termijn
voor de verschijning » waarvan in artikei 1057, 7°, de vermeiding op straffe van
nietigheid geeist wordt, ais een onbepaaide termijn interpreteert,
tenvijl, krachtens artikei 1057, 7°,
van het Gerechteiijk Wetboek, «de
termijn voor de verschijning » dient
vermeld te worden en de termen van
artikel 1057, 7°, die duidelijk en precies
zijn, de mogelijkheid niet Iaten te oorde len dat een onbepaalde termijn zou
volstaan:
terwijl zowel de algemene betekenis van
het begrip « de termijn » als de geest van
de artikelen 52, 53 en 54 van het Gerechtelijk Wetboek aantonen dat met «de
termijn voor de verschijning » een begrensde tijdsruimte bedoeid wordt, waarvan het minimum door artikel 707 en
het maximum door de akte van hoger
beroep zelve, dit wil zeggen door de
appellant zeif, worden vastgelegd, zodat
het arrest, door een termijn die zonder
maximum werd gelaten als regelmatig
te beschouwen, de artikeien 52, 53, 54
en 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wethoek schendt :
Overwegende dat de litigieuze aide
van hoger beroep aan eiseres dagvaarding geeft om te verschijnen " na de
termijn van acht dagen » en om haar verklaring van verschijning te doen overeenkomstig artikel 1062 van het Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende dat de « termijn voor de
verschijning », die luidens artikel 1057,
7°, van het Gerechtelijk Wetboek, op
straffe van nietigheid in de akte van hoger
beroep moet worden vermeld, dit is, bij
toepassing van artikel 1042, de in arti kel 707 van hetzelfde wetboek gestelde
termijn van acht dagen, een minimumtermijn is;
Overwegende dat voormelde artikelen enkel bedoelen een minimum tijdsverloop te bepalen dat, tot vrijwaring van
de rechten van de verdediging, op straffe
van nietigheid moet worden geiierbiedigd,
en derhalve enkel betekenen : artikel1057, 7°, dat de aide van hoger beroep
de minimumtermijn moet vermelden die
tussen die aide en de verschijning of verklaring van verschijning aan de gemtimeerde moet worden gelaten, artikel 707,
dat de termijn waarover de gedaagde

moet beschikken vooraleer te moeten
verschijnen of zijn verklaring van verschijning te moeten doen, minstens acht
dagen zai beclragen ;
Overwegende dat die betekenis wordt
bevestigd door de artikelen 708 en 709
van voormeid wetboek ;
Dat de termijn, die overeenkomstig
deze artikelen kan worden verkort of
verlengd, immers duidelijk de minimumtermijn is die tussen de dagva~rding en
de verschijning of verklaring van verschijning ·aan de gedaagde moet worden
gelaten;
Overwegende dat weliswaar de in voormeld artilrel 1057 , 7°, bedoelde « termijn
voor de verschijning >> de in artikel 707
gestelde minimumtermijn van acht dagen is, « binnen » welke de geln.timeerde
in principe zijn verklaring van verschijning ter griffie moet doen ; dat echter uit
geen enkele wetsbepaling, ook niet uit de
artikelen 48 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, voortspruit dat de akte
die, voormelde minimumtermijn van
acht dagen eerbiedigend, de t.ermijn
vermeldt na het verstrijken waarvan de
verldaring van verschijning moet worden
gedaa.n, door nietigheid is aangetast ;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest de beslissing van de
eerste rechter te niet doet onder meer op
grond van de reden dat « uit de definit ieve afsiuiting van het dossier betwiste
zaken moet afgeleid worden dat gemtimeerde (thans eiseres) hierdoor de uitoefening van een verhaal, )'Ilet betrekking
tot deze reeds bekende ongevallen, ondubbelzinnig verzaakte >>,
tm·wijl de conclusie aanvoerde dat de
verzaking van een recht, ten deze een
recht van verhaal, niet kan of mag vermoed worden, maar strild dient bewezen
te worden ; het ontvangen van een gedeelte van de premie " zonder voorbehoud op
28 december 1963 >> geen enkel bewijs van
een verzaking van het recht van verhaal
kan impliceren daar verweerder dit
gedeelte in elk geval verschuldigd bleef
spijt de opgelopen schorsing, en zullrs
ingevolge de expliciete beschiklring van
artikel 12 van de verzekeringspolis ;
de door verweerder geciteerde rechtspraak ten deze niet dienend is daar zij
betreldring heeft, niet op een verzekering
van burgerlijke aansprakelijkheid, maar
op een levensverzekering waarbij de
premies facultatief zijn ; het schrijven
van 17 januari 1964, waarbij eiseres aan
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verweerder laat weten dat zij haar
dossier « betwiste zaken » definitief afsluit, geen bewijs inhoudt van een verzaking van het recht op verhaal ; die
brief inderdaad enkel en a ileen bedoelt
dat het dossier « betwiste zaken " definitief wordt afgesloten in verband met de
invordering van de achterstallige premies,
zodat het arrest, daar dit Iniddel van de
conclusie niet wordt beantwoord, niet
gemotiveerd is naar de vereisten van
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest beslist dat,
nu eiseres, bij brief van 17 januari 1964
aan verweerder, d e totale vereffening
vaststelde van de kwitantie voor de
periode lopende tot 30 december 1963,
nu zij er aan toevoegde « wij sluiten
ons dossier betwiste zaken definitief af "•
en nu de ongevallen waarvoor eiseres
verhaal in.stelt alle dagtekenen van v66r
30 december 1963, uit voormelde definitieve afsluiting moet worden afgeleid dat
eiseres daardoor de uitoefening van elk
verhaal met betrekking tot die reeds
gekende ongevallen ondubbelzinnig verzaakte;
Overwegende dat h et arrest zodoende
de in het middel aangehaalde conclusie
van eiseres passend beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten .
8 februari 1974. 1 e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. Gelijlclttidende conclusie, de H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.- Pleite1·, de H. VanRyn.

1e KAMER. -

8 februari 1974.

HUUR VANGOEDEREN.-PACHT.0PZEGGING. - p ACHTER BETOOGT . DAT
IDJ HET GOED « JURE PROPRIO ll NIET
« JURE HAEREDITATIS » IN GEBRUIK
HEEFT EN DAT IDJ BIJGEVOLG RECHT
HEEFT OP EEN NIEUWE INGEBRUIKNEJ\UNG VAN HET GOED EN NIET
OP EEN VOORTZETTING VAN DE PACHTOVEREENKOMST. BESLISSING DIE
ENKEL ANTWOORDT DAT DE ~lET DE
VADER VAN DE PACHTER GESLOTEN
PACHTOVEREENKOlHST SLECHTS DEVERLENGING EN DE VERNIEUW(ING VAN EEN '

VOORGAANDE OVEREENKOMST IS.
NIET REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

Niet 1·egelmatig gemotivee1'd is het vonnis
wam·in wonlt beslist dat de met de vade1·
van de pachte1· gesloten JJachtove?·een lcomst slechts de ve1'lenging en de ve1'nieuwing van een voo1·gctande ove?·eenlcomst is, zoncle1· te antwoo?'den OJJ de
conclusie van de pachte1· ten betoge dat
hij het goed jure proprio en niet jure
haereclitatis in gebntilc had en dat hij
bij gevolg 1·echt hacl OJJ een nietttve
ingebntilcneming van het goed en niet
op een voo1·tzetting van de met zijn vade1·
gesloten ove1·eenlcomst (1). (Art. 97
Grondwet.)
(VERBIST, _T. MOLES LE BAILLY, COOMANS
DE BRACHENE EN TAJ\'lBEUR.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 j1.mi 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van d e artikelen 97 van de
Grondwet, 1714, 17l6bis, 1774, § 2-1,
en 1775, lid 1, van het Burgerlijk Wethoek, zoals gewijzigd door de wet van
7 juli 1951,
doo1·dat, na vastgesteld te hebben dat
verweerster, bijgestaan door haar echtgenoot, en and ere medeeigenaars aan de
vader van eiser, Eduard Verbist, een
eigendom gelegen te Rillaar, begrijpende
gebouwen en lanclen, verpachtte voor een
termijn van negen jaar ingaande op
1 december 1949 en eindigend op
30 november 1958, en dat bij overeenkomst van 30 november 1958 verweerster, bijgestaan door haar echtgenoot,
aan voornoemde Eduard Verbist een
nieuwe pacl].t toestond met ingan.g op
1 december 1958 en eindigend op 30 november 1967, het vmmis de door eerste
en tweede verweerders bij aangetekend
schrijven van 20 november 1968 aan
eiser gegeven opzegging gelclig en van
waarde verklaart en eiser veroordeelt om
(1) Over de gevolgen van de overname van
de exploitatie van een landgoed door cle zoon
van de pachter, tijdens het l even van zijn
vader, raadpl. Alg. P1·akt. Rechtsverz., v 0 Lanclpacht, m•. 94 en de verwijzingen.
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de gronden en gebouwen die hij in huur
W at het eerste onderdeel betreft :
houdt te verlaten en ook een gedeelte
Overwegende dat h et von.nis weliswaar
ervan te verlaten t en voordele van
verweerder Tambeur, om de redenen vaststelt dat de pachtovereenkomst van
30 november 1958 tussen verweerster en
« dat het t en onrechte is dat de eerste
rechter aanvaardde dat d e overeenkomst de vader van eiser, Eduard Verbist, werd
van 30 november 1958 een nieuwe pacht- afgesloten en d a t de tekst van die overovereenkomst was, afgesloten tussen de eenkomst, op enkele wi.jzigi11gen n a ,
beroepers (thans de eerste twee verweer- dezelfde is als die van de vorige overeend ers) en de b eroep ene (thans eiser) , komst van 16 maart 1949, zodat daaruit
zodat volgens zijn om·deel het toen ging moet worden afgeleid dat de tweede
om een eerste ingebruilmeming, zijnde overeen~wm~t slechts de verlenging en
de vermeuwn1.g van de eerste is, met h et
een eerste termijn van n egen jaar, en
vanaf l december 1967 een tweede gevolg d a t de aan eiser op 20 november
1968 betek ende opzeggmg geschiedde
termijn van n egen jaar, met h et gevolg
dat aan de kwestieuze overeenkomst toen een nieuwe p achtp eriode van onbeslechts ten vroegste tegen 1 december paalde tijd was ingegaan; d a t b et von.nis
1976 een einde kon worden gesteld, dit nochtans de conclusie van eiser niet
is na verloop van d e tweede t ermijn van b eantwoordt waarbij hij liet gelden dat
negen jaar; dat de pachtovereenkomst hij het pachtgoed, toen zijn vader nog
van 30 november 1958 uitdrukkelijk als leefde, jt~Te p1·op1·io en niet jw·e hae1·epachter de naam van 9-e vader van beroe- ditatis in gebruik nam, met het gevolg dat
pene vermeldt en ook door deze onder- h et, ten deze, niet gaat om een voorttekend werd ; dat beroepene er niet eens gezette pacht maar wei om een eerste
bij verscheen ; d at de tekst van d e over- ingebruilrneming door h em van clit pachtgoed;
eenkoms~,
op enkele wijzigingen na,
Dat clit onderdeel van het middel gedezelfde is a ls die van de overeenkomst
van 16 m aart 1949; d at hieruit dan ook grond is;
Overwegende dat, nu de veroordeling
moet worden afgeleid clat de tweede
t en laste van eiser en t en voordele van
overeenkomst slechts de verlenging en
verweerder .Tambeur, die, luidens de
de vernieuwing is van de eerste »,
te1·wijl 1° h et vonnis niet antwoordt op enige vaststelling van h et von.nis, door
de door eiser genomen conclusies waarin akte van 7 mei 1969 van de andere verhij staande hield dat hij zelf de pacht- weerders gronden kocht welke aan eiser
hoeve sinds 1962 .i w·e p1·oprio betrok- waren verpacht, enkel op de geldigheid
ken had en de verhuri.ng tussen hem en van de door die verweerders aan eiser
eerste en tweede verweerders a ls een betekende opzegging steunt, het middel
eerste ingebruilmeming diende beschouwd eveneens ten opzichte van verweerder
te worden ; dat, wanneer vader Eduard Tambeur gegrond is ;
Verbist nog in leven was en de zoon
Om die redenen, vernietigt h et bestre(thans eiser) het pachtgoed in gebruik den von.nis; b eveelt dat van dit arrest
n am, het niet gi.ng om een voortgezette melding zal worden gemaakt op de kant
p acht maa r wel om een eerste ingebruik- van de vernietigde beslissing; houdt de
neming; dat eiser sil1.ds 1962 zelf in kosten aan opdat erover door de feiteneigen naam alle betalingen h eeft ver- rechter zou worden beslist; verwijst de
richt en hij d erhalve jtwe pmp1·io het zaak · n aar de Rechtbank van eerste
pachtgoed betrokken h eeft en niet jtwe aanleg t e Brussel, zitting houdende in
ham·editatis (schencling van artik el 97 hoger beroep.
van de Grondwet);
2° eiser sincls 1962 in eigen naam en
8 februari 1974. 1e k amer. zonder overname h et p achtgoed betrokV oo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raaclsheer
k en heeft, zodat deze betrekking als een waarnemencl voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
eerste ingebruilmeming client beschouwd de H. Sury. - Gelijklt~idende conclusie,
te worden en de door eerste en tweede · de H. P. Mahaux, eerste aclvocaatverweerders bij aangetekend schrijven generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier.
van 20 november 1968 tegen 30 november
1970 gegeven opzegging ten onrechte
door het von.nis geldig en van waarde
wordt verklaard (schending van de
artikelen 1714, 17l6bis, 1774, § 2 -1,
en 1775, lid 1, van het Burgerlijk Wethoek) :
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10 CASSATIElVIIDDELEN . BURGER·
LIJKE ZAKEN.- Ml:DDEL AFGELEID UIT
DE DUBBELZINNIGHEID VAN EEN REDEN
VAN EEN BESLISSING. DUBBEL·
ZINNIGHEID ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN HET BESTREDEN
BESCHIKKENDE GEDEELTE . .:______ MIDDEL
NIET ONTVANKELIJK BIJ GEBREK AAN
BELANG.

2o

3°

4°

CASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID UIT
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN EEN CONTRACTUEEL BEDING. BEDING NIET OVERGELEGD . TEKST
VAN HET BEDING BLIJKT NOCH UIT DE
BESTREDEN BESLISSING NOCH UIT EEN
GEDINGSTUK. NmT ONTVANKELIJK
MID DEL.

OVEREENKOMST. ALS STRAF ·
BEDING VASTGESTELD BEDRAG. - B E DRAG DAT GEEN VERGOEDING IS VAN
DE SCHADE WELKE VOOR DE SCHULDElSER VOORTVLOEIT UIT DE NIETUITVOERING VAN DE HOOFDVERBINTENIS . BEDING DAT GEEN STRAFBEDING
IS IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 1226
EN 1229 VAN HET BURGERLIJK vVET BOEK.- BEPALING VAN ARTIKEL 1152
VAN DIT WETBOEK NillT VAN TOEPASSING.

OVEREENKOMST. ALs STRAFBEDING VASTGESTELD BEDRAG.- BEDRAG DAT GEEN VERGOEDING IS VAN DE
SCHADE WELKE VOOR DE SCHULDEISER
VOORTVLOEIT UIT DE NIET-UITVOERING
VAN DE HOOFDVERBINTENIS. BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel ajgeleid
uit de mislcenning van de bewijslcmcht
van een cont?·acttteel becling, wannee1· dit
beding niet bij de voo1·ziening is gevoegd
en noch de best1·eden beslissing noah een
ande1· gedingsttdc de bewoo1·dingen e1·van
ovenwmen (2).

3° T1Vannee?" cle 1·echte1· vaststelt dat het als
stmjbeding vastgestelcle bedmg geen
ve1·goeding lean zijn van de schade ten
gevolge van de niet-uitvoe1·ing van de
hoojclve1·bintenis, lean hij him·uit wettelijlc ajleiclen dat het geen stmjbecling
bet?·ejt, in de zin van de a1·tileelen 1226
en 1229 van het Btwge?"lijk Wetboek, en
dat cle bepaling van cwtilcel 1152 van clit
wetboelc niet van toepassing is (3).
4° De jeitennchte1· beoo1·cleelt soevm·ein of
een als stmjbeding vastgesteld bedmg een
ve1·goeding lean zijn vom· de schade die
voo1· de schttldeise?" voo1·tvloeit ttit cle
niet-ttitvoe1·ing van de hoojdve?·bintenis (4).
(PERSONENVENNOOTSCHAP lVIET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « CREYF'S INTERIM», T. CARlON.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bes~reden
arrest, op 2 1 juni 1972 door het Hof vail
beroep te Brussel gewezen ;

1° Niet ontvankelijk, bij geb?"ek aan belang, is het middel ajgeleid ttit de
rf,ubbelzinnigheid .v an een beslissing,
wannee1· deze dubbelzinnigheid geen
invloed heejt op de wettelijkheid van
het best?· eden beschilclcende gedeelte ( 1).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van ar~ikel 97 van de Grondwet,
doo?"dat het hof van beroep de strafclaust,tle niet -van toepassing verklaart
om de reclen dat er geen aanleiding is tot
toepassing van clit s~rafbeding, hetwelk
bepaalt dat, bij niet tijdige betaling en
na ingebrekestelling, het beclrag van de
factum· met 15 t.h. vermeerderd wordt
als forfaitaire schadevergoecling en interesten voor het nadeel veroorzaakt door
het gebrek aan betaling, daar de clausule

(1) Cass., 2 d ecember 1971 (A1T. cass.,
1972, biz. 326).
(2) Cass., 31 mei 1972 (A1~·. cass., 1972,
biz. 922); vgl. cass., 19 januari 1973 (i bid.,
1973, biz. 513 ).
(3) Cass., 17 april 1970 (A1·1·. cass., 1970,
blz. 754) en cle conclusie van Advocaatgeneraal Krings; 24 november 1972 (ibid.,
1973, biz. 302); 1 februari 1974, sttpra,
biz. 601.

Zie de opmerkingen onder de eerste twee
arresten (Rev . m·it. itt1". belge, 1972, biz. 454,
en 1973, biz. 302).
Ret strafbeding is uiteraard een overeenkomst over schadevergoeding en niet een
straf noch een dwangmiddel; men raadplege
hierover DE PAGE, T1·aite, d. IX, m·. 167, zie
ook ms. 119 tot 121.
(4) Raadpl. de redenen van de in voorgaande noot vermelde arresten.
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in kwestie, voor zover ze schadevergoeding beoogt wegens vertraging in de
betaling, zonder voorwerp is vermits
daarvoor reeds een conventionele interest
werd beclongen, en voor zover ze een vergoeding voor procedurekosten nastreeft,
.als ongeoorloofd moet aangezien worden,
tenvijl het onmogelijk is uit te maken
wat wordt becloeld met "' voor zover ze
schaclevergoecling beoogt wegens vertraging in de betaling », en " voor zover
ze een vergoedll1.g voor procedure kosten
nastreeft », en dit onder meer kan betekenen hetzij dat het hof v an beroep
oorcleelt dat de strafclausule zowel een
" schadevergoeding wegens vertraging in
de b etaling » als een " vergoeding voor
procedurekosten » nastreeft, hetzij dat
dit hof zijn eigen twijfel daaromtrent
weergeeft, zodat het arrest, door een
onduidelijkheid die gelijkstaat met een
gebrek aan motivering, het Hof niet in
de mogelijkheid stelt zijn toezicht uit
te oefenen, en derhalve artikel 97 van de
Grondwet schendt :

voor de schade veroorzaakt door het
uitblijven van betaling, een vergoeding
verschuldigd zijn waarvan het bedrag
15 t.h. op de verschuldigde som zal belapen, met een minimum van 1.000 frank.
De eventuele wissels van Creyf's Interim
brengen hierin geen enkele afwijking
noch vernieuwing »,
t erwijl dus noch BXJJ?'essis ve1·bis noch
impliciet in de t ekst van de strafclausule
over een " vergoeding voor procedurekosten » wordt beschikt, zodat het arrest,
do9r de ]dare en duidelijke termen van
deze akte niet te eerbiedigen, de bewijskracht ervan miskent en de artikelen 1319
tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek
schendt :
.

Overwegende ·dat het arrest door de
in het micldel aangfi)haalde beschouwing
hedoelt ofwel dat de " strafclausule »
zowet de vertraging in de hetaling als
het veroorzaken van procedurekosten
wil vergoeden, ofwel dat ze of de ene of
de andere van die doelstellingen nastreeft;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep beslist dat geen v an beide,
cumulatieve of alternatieve, doelstellingen de toepassing van het " strafbecling »
rechtvaardigt, de aangeklaagde onduide lijkheid zonder invloed is op de wettelijkheid van de h eslissing ;
Dat het middel dienvolgens, bij gehrek
aan belang, niet ontvankelijk is;

Over h et derde middel, a fgeleid u:it de
schencling van de artikelen 1134 en 1152
van het Burgerlijk W etboek,
doordat het hof van heroep de strafclausule niet van toepassing verklaart
onder meer om de reden dat de clausule
in kwestie, voor zover ze schadevergoeding heoogt wegens vertraging :in de
hetaling, zonder voorwerp is,
te1·wijl een strafbeding een overeenkomst tussen de partijen uitmaakt
betreffende bestaan en bedrag van de
schade, en de rechter, in geval van strafclausule, omwille van de regel dat het
contract de partijen tot wet strekt
(artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek), niet over bestaan en schatting van
de schade mag oordelen en derhalve noch
het bestaan van de schade mag in twijfel
trekken, noch ten slotte h et geschatte
bedrag van de schade mag verminderen
(artikel 1152 van bet Burgerlijk 'Vethoek), zodat het arrest, door het hovenvermeld beoordelingsrecht, door de strafclausule aan de r echter onttrokken,
desniettemin uit te oefenen, de in dit
middel aangehaalde artikelen van het
Burgerlijk ~Tethoek schendt :

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319 tot
1322 van het Bmgerlijk Wetboek,
doo1·dat het hof van beroep de strafclausule niet van toepassing verklaart
onder m eer om de reden dat ze, voor
zover ze een vergoeding voor procedurekosten nastreeft, als ongeoorloofd moet
aangezien worden,
terwijl deze strafclausule als volgt
luidt : " Indien de hetaling niet volledig
contant geschiedt produceert het verschuldigde hedrag, ten gunste van Creyf's
Interim, zonder voorafgaande ingehrekestelling, een interest van 1 t.h. per maand,
te rekenen vanaf de factuurdatum.
Bovendien, na inmorastelling, zal de
ldient, als forfaitaire schadevergoeding

Overwegende dat de tekst van de
" strafclausule », waarvan het arrest luidens het middel de bewi.jslu·acht zou
hebben miskend, niet bij de voorziening
is gevoegd en noch de b estreden beslissing noch enige a ndere alde van procedure de termen ervan weergeeft ;
D at h et middel niet ontvankelijk is ;

Overwegende dat, door te b eschouwen
dat het "strafbeding >>, voor zover het
schadevergoeding heoogt wegens vertraging in de hetaling, zonder voorwerp
is "vermits daarvoor reeds een conventionele interest werd hedongen >>, het
arrest niet het hestaan of het hedrag
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van de schade beoordeelt maar beslist
dat het « strafbeding », voor zover het
louter een vertraging in de betaling wil
vergoeden, een tekortkoming sanctioneert
die geen schade heeft lnumen veroorzaken, vermits reeds bij voorbaat, in de
overeenkomst, een in.terest was bedongen die precies bedoelde de vertragu1.g in
de betaling te vergoeden ; dat deze
beslissing van feitelijke aarcl en clerhalve
soeverein is ;
Overwegende dat, door te oordelen dat
de bij het « strafbeding » beteugelde
tekortkoming geen schade heeft kunnen
veroorzaken, het arrest beslist dat cle bij
overeenkomst beclongen som geen vergoeding van de schade kon zijn ;
Overwegencle dat, wanneer de rechter
beslist dat de bedongen som geen vergoeding van de schade kan zijn, hij daaruit wettelijk mag afleiden dat het niet om
een strafbeding gaat en dat de bepaling
van artikel 1152 van het Bmgerlijk
Wetboek niet toepasselijk is;
D at het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten .
8 februari 1974. 1e kamer. Voo?·zitteT, Ridder Rutsaert, r aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve7·slaggeveT,
de H . de Vreese . Gelijkluiclende conclusie, de H. P . Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H . Van Ry:n.

2e KAJVIER. 1o

11 februari 1974.

TUSSENKOMST.
VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - HOGER BEROEP. VRIJWILLIGE TUSSENKOMST
VAN DE VERZEKERA.AR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE. - DOEL EN BEPERKING VAN DEZE TUSSENKOJ\'I:ST.

20 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE JVIOTORRIJTUIGEN.
HOGER
BEROEP.- VRIJWILLIGE TUSSENKOJVIST
VAN DE VERZEKERA.AR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE. - DOEL EN BEPERKING VAN DEZE TUSSENKOMST.
1 o en 2o De vm·zekm·aa1· van de btwge?" ?"echtelijke aanspmkelijkheid van de

beklaagde die JJas in hoge1· be1·oep·
v1·ijwillig in de zaak is t~tssengekomen,
lean te zijnen voonlele en ten laste van een
van de bet1·oklcen pa1·tijen geen ve?"OO?'deling belcomen en evenmin ten aanzien
van een van deze pa?'tijen wm·clen ve?·oO?·deelcl (1). (Art. 9, lid 4 wet van
1 juli 1956.)
(DELHALLE, T. VERZEKERINGSlVIAATSCHAPPIJ «LA PREVOYANCE ».)
ARREST (veTtaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 mei 1973 u1. hager b eroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik ;
Over het middel afgeleid nit de schencling van de artikelen 9, inzonderheid
lid 4, van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekerul.g inzake motorrijtuigen, 3, 4,
.20 van de wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, 5, 7 van de wet van
1 mei 1849 op de rechtbanken van enkele
en van correctionele politie, 1068 van het
Gerechtelijk vVetboek (wet van 10 oktober 1967), 711, 718, 724, 731, 767, 768,
1101, 1234, 1239, 1249, 1250, 1251, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van h et Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis verweerster heeft veroordeeld om aan eiser
.29 1.000 frank en 375.000 frank, pl~1s de
interest, vanaf bepaalde d atmns te betalen en eiser heeft veroordeeld om aan verweerster het verschil tussen de ontvangen
voorschotten en d e genoemde bedragen
terug te betalen,
tenvijl volgens de processtukken verweerster pas in hager beroep vrijwillig
in de zaak is tussengekomen, nadat haar
verzekerde, de Heer Servais, clie, evenals
eiser, tegen het beroepen vonnis hager beroep had ingesteld, overleden was ; zij
bet geding niet h eeft overgenomen en
trouwens in naam van genoemde Servais
niet kon overnemen ; de vrijwillige tussenkomst in h ager beroep van de verzekeraar
slechts ontvankelijk is voor zover zij
ertoe strekt de te wij zen beslissing voor
(1) Raaclpl. cass., 4 maart 1055 (Bttll. en.
PASIC., 1055, I , 732) en cle noot get. R .H.,
biz. 733; 22 februari 1060 (ibid., 1060, I, 720);
24 april 1061 (ibid., 1061, I, 004); 8 mei 1067
(A1'1". cass., 1067, biz. 1080).
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<leze bindend te doen verldaren, maar
niet mogelijk maakt dat hetzij de tussen komende partij, hetzij degene die zich
tegen de enige beldaagde ten glmste van
de tussengekomen partij bm·gerlijke par-tij heeft gesteld, een nieuwe rechtsvordering tot veroordelin.g instellen ; ten deze
noch eiser noch verweerster in hoger
beroep hadden gevorderd dat een van hen
tegenover de andere zou worden veroor·deeld en het vonnis derhalve die veroordelingen heeft uitgesproken op onwette1ijke wijze en met schending van voornoemde wetsbepalingen :
Overwegende dat uit de processtukken
b lijkt dat verweerster pas in hoger beroep
vrijwillig in de zaak is tussengekomen,
na het overlijden van haar verzekerde
Servais, beldaagde, eiser in hoger beroep ;
Dat verweerster voor de rechter in
l1oger beroep enkel vermeld h eeft welke
bedragen aan eiser verschuldigd waren,
onder aftrek van de ontvangen provisionele vergoedingen, terwijl eiser in zijn
tegenberoep bij conclusie vorderde dat
wijlen Servais zou worden veroordeeld
tot zulke bedragen onder aftrek van de
gestorte voorschotten ;
Overwegende dat, luidens de bepalingen van de artikelen 9, lid 4, van de wet
van 1 juli 1956 en 812 van het Gerechtelijk W etboek, de tussenkomst van de
verzekeraar in hoger beroep niet kan
geschieden om een veroordeling te verkrijgen;
,
D at die bepalingen betreffende de
bevoegcll1eden van de strafgerechten de
·openbare orde raken ;
Dat dientengevolge de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep
ten opzichte van de burgerlijke partij en
van de vrijwillig tussengekomen partij,
wettelijk t egen laatstgenoemde geen
veroordeling kon uitspreken om aan eiser
een vergoeding van 291.000 frank en een
van 375.000 frank te betalen, en evenmin
eiser kon veroordelen o1n aan verweerster
het gedeelte boven d ie vergoedingen die
hij bij voorraad h eeft ontvangen, t erug te
betalen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het verweerster
veroordeelt tot betaling van 29 1.000 fr.
en 375.000 frank, met de interest, voor
de vermelde perioden, en het eiser veroordeelt tot terugbetaling aan verweerster van het te veel ontvangen bedrag,
met de interest, en voor zover het partijen veroordeelt in de kosten ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt

dat van dit arrest melding zal worden
gemaa.kt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten.
ll februari 1974. 2• kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijklttidencle conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2• KAMER. -

11 februari 197 4.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - GETUIGEN. - VERPLICHTING TOT EEDAFLEGGING, BEHOUDENS IN DE GEVALLEN BIJ DE 'VVET
OP BEPERKENDE WIJZE BEPAALD.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING. -,--- GETUIGEN. GEEN VERi\iELDING VAN HUN LEEFTIJD.
- GEEN NIETIGHEID.
3° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
\TERPLICHTING VOOR DE RECHTER
REKENING TE HOUDEN MET ALLE
REGELMATIG TIJDENS EEN STRAl!'ZITTING AFGENOMEN GETUIGENISSEN.

4° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. REGELi\fATIG TER ZITTING VAN DE EERSTE
RECHTER AFGENOMEN GETUIGENISSEN
DIE IN HET PROCES -VERBAAL VAN DEZE
TERECHTZITTING ZIJN OPGETEKEND . GETUIGENIS DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP UIT DE DEBATTEN GE WEERD OP GROND DAT UIT DIT PROCES VERBAAL NIET BLIJKT DAT DEZE GETUIGE l\1EER DAN VIJFTIEN JAAR OUD WAS.
- SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE
VERDEDIGING.
50 CASSATIE. - 0li'IVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING MEE VAN DE
NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, NIETTEGENSTAANDE DE VOORZIENING TEGEN
DEZE BESLISSING NIET ONTVANKELIJK
IS.
1° De getuigen die doo1· een stmjge1·echt

w01·den gehoord, moeten op st1·ajJe van

-628nietigheid de bij de wet voO?·gescMeven
eed afleggen, behottdens in de gevallen
bij de wet op bepe1·kende wijze bepaald (1). (Artt. 155, 189 en 317 Sv.)
2° De aan de gTiffie?' opgelegde ve?·plichting in het p?'Oces-ve?·baal van een
tm·echtzitting van een st?'afge?·echt de
leejtijd van de gehoo1·de .getuigen te
ve1·melden, is niet voo?·gesch1-even op
stmffe van nietigheicl (2). (Art. 155 E?v.)
3° De ?'echte?· moet 1·elcening hmtden met
alle ?'egelmatig afgenomen getttigenissen, die in de pmcessen-ve1·baal van de
te1·echtzitting van het st?·ajgm·echt zijn
opgetelcend (3).
4° Doo?' een getttigenis, wellce doo?' de
ee1·ste ?'echte?' ?'egelmatig te?' te?·echtzitting is ajgenomen en in het p?·ocesvm·baal van deze te1·echtzitting is opgetelcend, ttit de debatten te we1·en op
g1·ond dat ttit dit JJ?'oces-ve?·baal niet
blijkt dat de getuige mee?' dan vijjtien
jaa?' oud was, schendt de ?'echte?' in
hoge?' be?'oep de ?'echten van de venlediging (4).
5° De ve1·nietiging, op de voo?·ziening van
de beklaagde, van de 'beslissing op de
stmjv01·de?·ing b1·engt de ve?'?~ietiging
mee van de niet dejinitieve beslissing op
de bm·ge?'lijlce ?'echtsvonle?'ing, niettegenstaande de voo?·ziening tegen deze
beslissing niet ontvanlcelijlc is (5).
(NEIRINOK,
HENS:M:.ANS
A.
EN HENSMANS R., T. PERSONENVENNOOTSOHAP
111ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« BROUWERIJ HAELTER111AN ll.)
ARREST

(Ve?·taling).•

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brnssel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over bet middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 79, 155, 189 en 211
van het W etboek van strafvordering,
van het algemeen beginsel van de rechten
van de verdediging en van artikel 6 van
(1} Cass., 10 september 1973, sttpm, blz. 24.
(2) Cass., 5 ap1·il 1948 (Bull. en PASIC.,
1948, I, 21.7); raadpl. cass., 17 juni 1968
(.A1·r. cass., 1968, blz. 1260).

·het Enropees verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de ftmdamentele vrijheden, ondertekencl te Rome·
op 4 november 1950 en goedgeketud door
de wetgever op 13 maart 1955,
doonlat het bestreden arrest het getuigenis van Marcel Daisy voor de eerste
rechter ter terechtzitting van 15 september 1972, welke getuige geiword werd
op verzoek van de verdediging, van de
debatten heeft nitgesloten, op grand dat
het blad van de terechtzitting de leeftijcl
van die getuige niet vermelclt,
·
te1·wijl de vermelding van de leeftijd
van de getuige voorgeschreven bij artikel 155 van het Wetboek van strafvorderi.J.l.g niet is voorgeschreven op straffe
van nietigheid en, door aldus dit getuigenis uit te sluiten, het arrest de rechten der
verdediging heeft geschonden :
Overwegende dat, blijkens de vermelcling van het proces-verbaal van de
terechtzitting die in het middel is bedoeld, de getuige Marcel Daisy de eecl
heeft afgelegd in de bewoorclingen die
zijn voorgeschreven bij de artikelen 155
en 189 van het vVetboek van strafvordering;
Overwegende enerzijds dat zij die
voor een stra.frechtbank als getuige
gehoord worden, op straffe van nietigheid
de wettelijke eed moeten afleggen, behondens in de gevallen opgesomd bij de
wet;
Overwegende dat uit geen enkel pro·
cesstuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat Marcel Daisy zich zou
hebben bevonden in een van de bij de
wet bepaalde gevallen en met name dat
hij de leeftijd van vijftien jaar niet zou
hebben bereikt ;
Ove.rwegende anderzijds dat de vermelcling op het zitti.J.1.gsblad door de
griffier van de leeftijd van de gehoorde
getuigen geen substantiele vormvereiste is en evenmin op straffe van nietigheid wordt voorgeschreven ;
Dat nit wat voorafgaat volgt dat, door
de verklaring van de getnige Marcel
Daisy van de debatten uit te slniten op
grand dat in het proces-verbaal van de
terechtzitti.J.1.g zijn leeftijd niet is vermeld,
het hof van beroep, dat op aile processtukken diende acht te slaan, de rechten
van de verdediging heeft geschonden en
(3) en (4) Raaclpl. cass., 25 september 196g
(A1'1'. cass., 1970, blz. 101),
(5) Cass., 21 januari 1974, sup?'a, blz: 557.
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aldus het algemeen rechtsbeginsel waarin
deze worden gehuldigd, heeft miskend;
Dat het middel gegrond is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering :
Overwegende dat het arrest, rechtdoen de op die rechtsvordering, de eisers
hoofdelijk met anderen veroordeelt tot
betaling bij voorraad aan de burgerlijke
partij van een frank, b eschikt dat tengevolge van de wijziging van de beroepen beslissing, het hof van beroep de
zaak verde~· zal behandelen en de kosten
aanhoudt;
Dat die beslissing geen· eindbeslissing
is in d e zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering en evenmin
uitspraak doet betreffende een bevoegdheidsgeschil ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering de vernietiging meebrengt van de
beslissing op de civielrechtelijke vordering die tegen de eisers is ingesteld,
welke· laatste beslissing het gevolg is van
de eerste;
Om die redenen, zonder dat er grand
bestaat om het tweede middel aangevoerd door de eiser N eirinck na te gaan,
welk middel geen cassatie zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het b estreden arrest, voor zover
het uitspraak doet op de strafvordering
en de civielrechtelijke vordering die tegen
de eisers zijn ingesteld; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van d e gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat drievierde van de
kosten ten laste van de Staat ; veroordeelt de eisers tot h et overige vierde ;
verwijst de aldus b eperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
l l februari 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. De Pelsmaeker en
J. Veldekens (van d e balie te Brussel).

2" KAMER. -

11 februari 1974.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN HET OPENBAAR l\UNISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE'
EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGER·
RECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ _
- NIET·ONTVANKELIJKHEID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
- BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND
OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN.- NIET
REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

1° Een beklaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de besliss-ing op de ?'echtsvo1·de1·ing van het openbaa?· ministe?"ie tegen een medebelclaagde
en tegen de voo1· deze biwge?'?'echtelijk
aanspmkelijke JJa?·tij (1). (Art. 216 Sv.)

2° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de besliss-ing waa1·van het beschilckende gedeelte op tegenst1·ijdige 1·edenen is geg1·ond (2). (Art. 97 G;rondwet.)
(ADLINE, T. CAPELLE EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «DICK TRANSPORTS>>.)
ARREST (Ve?"taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 j1.mi 1973 in hoger beroep
ge>vezen door de Correctionele Rechtbank te Nijvel :

I. In zoverre de voorziening gericht is.
tegen de heslissing op de strafvordering die tegen de verweerders is ingesteld :
a) door eiser in zijn hoedanigh eid van
beklaagde :

Overwegende d at eiser, beklaagde,
niet bevocgd is om cassatieberoep in te
stellen t egen de beslissing op de rechtsvordering die door het openbaar minis(1) Cass., 24 april 1972 (AlT. cass., 1972,
biz. 973) ; raadpl. cass., 15 oktober 1973,
sup1·a, biz. 179.
(2) Cass., 4 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 965).

-630-terie is ingesteld tegen een medebeldaagde en tegen d e voor laatstgenoemde
civielrechtelijk aansprakelijke partij, welke partij buiten zaak werd gesteld ;
b) door eiser in zijn hoeclanigheid van
burgerlijke partij :

Overwegende d a t eiser, burgerlijke
partij, niet werd veroordeeld in de kosten
van de strafvordering die tegen de verweerders is ingesteld ;
II. In zoverre de v oorziening gericht is
·tegen de beslissingen op d e strafvordering die is ingesteld tegen eiser, op d e
civielrechtelijke vordering die door verweerster t egen eiser is ingesteld en op d e
civielrechtelijke vordering die door eiser
tegen de verweerders is ingesteld :
a) b etr effende d e b eslissil1 g die op de
.strafvordering is ingesteld door eiser :

Over h et eerste onderdeel van. h et
·eerste middel, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
Over het tweede middel , afgeleid 1.ut
de schending van de artikelen 25, inzon.derheid 25 -2, d , 2° van het konil1.klijk
b esluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
.het wegverkeer en 97 van de Grondwet,
Overwegende dat de substantiele of
-op straffe van nietigheid voorgeschreven
.rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) betreffende de beslissingen op d e
civielrechtelijke vordering clie door verweerster t egen eiser (beklaagde ) is inge steld en op de civielrechtelijke vordering
die door eiser tegen de verweerders is
ingesteld :

Over het tweede onderdeel van het
·eerste middel, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van d e Grondwet,
doo1·dat het bestreden vonnis eiser h eeft
veroordeeld wegens overtrecling van artikel 25, 2, cl, van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, de verweerder Capelle he eft vrijgesproken van de te zijnen laste gelegde
misdrijven en daarna, rechtdoende op de
-civielrechtelijke vordering, eiser aileen
.aansprakelijk heeft gesteld voor genoemd
ongeval, hem heeft veroordeeld tot
.schadevergoeding alsmede in de kosten
van de civielrechtelijke vordering van de

verwee1•ster, de p ersonenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid « Dick
Transports », en de rechtbank onbevoegd
heeft verklaard om kem1.is t e n emen van
de civielrechtelijke vordering van eiser
tegen d e verweerders, op grond en erzijds
dat eisers verklaril1.g aan de verbalisanten
zodanig onchudelijk en onnauwkeurig is
dat het voor de r echtbank niet mogelijk
is na te gaan 1° of eiser zijn voornemen
om lil1.ks af te slaru1. tijdig genoeg h eeft te
k ennen gegeven, 2° of hij geleidelijk op
de linker rijstrook is ger ed en ; dat zijn
verklaring niet wordt gestaafd door elementen die haar geloofwaardig maken en
dat zij derhalve cli ent t e worden verworpen, en anderzijds dat de door het
v01mis bewezen geachte gegevens weliswaar d e verklaril1.g van de verweerder
Capelle niet bevestigt, doch deze verklaring niet tegenspreekt ; dat h et ongeval d erh alve zich wel heeft voorgedaan zoals werd gezegd door Capelle,
wiens verklaring wordt bevestigd door
voldoende bew'ijskrachtige elementen om
te ktmnen worden geloofd ; dat blijkens
eisers eigen v erldaril1.g d eze op de linker
rijstrook is gereden en niet tot aan de
linkerrand ervan en dat d erhalve het te
diens laste gelegde misclrijf bewezen
blijft,
tenviy'l h et tegenstrijdig is t e stellen
dat de in de zaak bewezen geachte elementen de verldaring v a n de verweerder
Capelle niet werk elijk b ev estigen en verd er t e overwegen dat clie v erklaring wordt
bevestigd door voldoende bewijskrachtige
elem enten om die verldaring geloofwaardig te maken, en terwijl de beslissil1.gen die
steunen op d ergelijke m et elkaar strijdige en onverenigbare elementen d erhalve niet lnumen worden beschouwd als
zijnde wettelijk met redenen omkleed :
Overwegende dat, na te hebben gewe zen op de plaa tsopneming door de verbalisanten, de r echtbank de lezing van
het ongeval aanneemt, zoals zij werd
gegeven door de verweerder Capelle,
op grond dat " die gegevens weliswaar de
verklaring van Capelle niet werkelijk
bevestigen, doch deze verklaring niet
tegensprek en », en v erd er overweegt « dat
het ongeval zich wel heeft voorgedaan
zoals werd verklaard door Capelle, wiens
verldaring wordt b evestigd door voldoencle bewijskrachtige elementen om te
kunnen · worden geloofd », zonder echter
te vermelden om welke b ewijskrachtige
elementen het zou gaan; ·
Overwegende clat de r echtbank aldus
de vrijspraak van de verweerder Capelle
op onverenigbare r edenen grondt ;

.... r
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Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

I. In zoverm de voorziening gericht is:
tegen d e beslissing op de strafvordering :

Om die redenen, vernietigt het bestred en vonnis, voor zover het de rechtbank
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de civielrechtelijke vordering die door
eiser tegen verweerder is ingesteld en
voor zover het uitspraak doet op de
civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser, behalve voor zover h et
b eslist dat eiser een rijfout in oorzakelijk
verband met het ongeval heeft begaan ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de ged eeltelijk v ernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en de
verweerders in de a ndere helft; verwijst
d e aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rech'tbank te Brussel, zitting
houdende in boger beroep.

Overwegende d at de substa,ntiele of
op straffe van nietigheid v oorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

ll februari 1974. 2e kamer. Voo?"Zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·,
de H. Trousse. Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, ad vocaat-generaal.
- Pleite?", de H. De Bruyn.
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REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN.- BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. - VER' VEER VAN DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN. NIET GEl\WTIVEERDE BESLISSING .

II. In zoverre de voorziening gericht is.
tegen de beslissing op de civielrechtelijke·
vordering :
Over het middel afgeleid uit d e scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden vonnis heeft.
beslist dateiseresalgeheel aansprakelijk isvoor het ongeval waarover het ge schil loopt en d eze heeft veroordeeld..
tot volledige vergoeding van verweerster,
zonder te antwoorden op het middel,
waarbij eiseres in haar conclusie in hoger
beroep aanvoerde dat de h eer P., zoon
van verweerster, artikel 15 heeft over-·
treden van het wegverkeersregiement,
dat hem oplegt bij het oprijden van een
kruispunt bijzonder voorzichtig te zijn,
dat bij de beoordeling ten cleze van die·
bijzondere voorzichtigheid zeker rekening moet worden gehouden met d e omgekeerde driehoek die zich bevon d op·
de weg waaruit hij kwam gereden alsmede met het feit dat door de stationerende voertuigen de zichtbaarheid
voor de twee bestuurders beperkt was en
dat de aansprakelijld1eid moest worden
verdeeld,
te?"tvijl niet-beantwoording gelijkstaat
met het ontbreken van de redengeving·
die is vereist bij artikel 97 van de Grandwet:

ARREST.

Overwegende dat eiseres in haar regelmatig in hoger beroep genomen conclusie·
heeft aangevoerd, in de bewoordingen
die in het middel zijn overgenomen,
dat in ieder geval de zoon van verweer-·
ster een fout heeft begaan, op grond
waarvan de aansprakelijkheid moest worden verdeeld ;
Overwegende dat het vormis, om te
beslissen dat eiseres algeheel aansprakelijk was voor h et ongeval, zich beperkt
tot de overweging dat deze, door de r echts.
van haar komende fietser niet te laten
doorgaan, artikel 16-1 van het wegverkeersreglement heeft overtreden, zoncler
een antwoord te geven op het verweer·
van eiseres ;

RET HOF ; - Gelet op het vonnis,
op 29 juni 1973 in boger beroep gewezen
door de Correctionele Rechtbank te
Namen;

(1) Raadpl. cass., 12 rnaart en 3 april 1973:
(A1-r. cass., 1973, blz. 678 en 778); 11 december 1973, sttp1·a, blz. 411.

Niet gemotivee1·d is de beslissing die de
belclaagde ve?·om·deelt om de btwgedijlce
pa1·tij schadeloos te stellen, zonde?' een
antwoo1·d te geven op een doo?' hem ?'egelmatig bij conclusie voO?·ged?·agen' ve?·wee?' (1). (Art. 97 Grondwet.)
(DELMONT, T. HERO.)

-
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Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de civielrechtelijke vm:dering van
verweerster, behalve echter voor zover
het beslist dat eiseres een rijfout heeft
begaan, waarvoor zij moet worden aangesproken ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres in de helft van
de kosten en verweerster in de andere
helft ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Co1:rectionele Rechtbank te
Dinant, zitting houdende in hoger beroep.
ll februari 1974. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, advocaat-gen eraal.
- Pleitm·, de H. Bayart.

btwge1'1·echtelijke aanspmkelijlcheid te
deklcen doo1· een vm·zelce1·ing wellce
beantwoordt ami de voo1·sch1·ijten van
de wet van 1 juli 19!;6 (1). (Artt. 2 en 3
wet van I juli 1956.)

2° De eigenaa1· van een motmTijtuig wiens
eigen btwge1Techtelijlce aanspmkelijlcheid doo1· een cont1·act bet1·ejjende dit
voe1·tuig is ve1·zelcenl, mag een aan een
denle toebehm·end voe1·tttig niet in het
ve1·lcee1· b1·engen, indien laatstgenoerncle
zijn btwge1'1·echtelijlce aanspmlcelijlcheid
voo1· dit voe1·tttig niet geclelct heejt dam·
een ve1·zelce1·ing wellce beantwoo1·dt aan
de voo1·sch1-ijten van cle wet van 1 juli
1956. (Artt. 2 en 3 wet van_ I juli
I956.)
(TSEPELIDIS D. EN TSEPELIDIS V.)

T1 oorzittm·,
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VERZEKERINGEN. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
!N HET
VERKEER BRENGEN VAN EEN VERVANGINGSVOERTUIG.
VERPLTCHTING VOOR DE EIGENAAR ZIJN BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID TE
DEKKEN DOOR EEN VERZEKERING WELKE BEANTWOORDT AAN DE VOORSCHRIFTEN VAN DE WET VAN 1 JULI 1956.

2° VERZEKERINGEN. -

BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE MOTORRIJTUIGEN. VERZEKERINGNEMER DIE EEN ANDER VOERTUIG
IN HET VERKEER BRENGT DAN HET IN
ZIJN
VERZEKERINGSCONTRACT
OMSCHREVEN VOERTUIG. VOERTUIG
DAT AAN. EEN DERDE TOET:lEHOORT. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DERDE VOOR DIT VOERTUIG MOET DOOR EEN VERZEKERING
WORDEN GEDEKT OVEREENKOMSTIG DE
VOORSCHRIFTEN VAN DE WET VAN
1 JULI 1956.

1° De eigenam· van een ve1·vangingsvoe1·tuig die dit voertttig in het ve1·kee1·
brengt of laat b1·engen, is vm'Plicht zijn

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2I jtmi I973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de veroordelingen wegens
niet-verzek ering van de civielrechtelijke
aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet,
cloo1'Clat het bestreden a rrest voornoernde telastlegging van niet-verzekering t egen de eisers bewezen verklaart,
zonder te antwoorden op het verweer
waarbij de eisers hebben aangevoerd dat
enerzijds bedoeld voertuig op het ogenblik van h et ongeval in werkelijkheid
regelmatig was verzekerd door de verzekeringsmaatschappij
De
Verenigde
Eigenaars, clat laatstgenoemde de getroffenen heeft vergoed en bij schrijven van
ll juli 1972 de werkelijke dekking door
de polis heeft bevestigd, en anderzijds
dat bedoeld voertuig moest worden
beschouwd a ls een vervangingsvoertuig
overeenkomstig artikel 4 van de algeInene voorwaarden van h et Inodelcontract voor de v erplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen :
Overwegende dat, in antwoord op het
verweer van de eisers, het arrest er op
wijst en erzijds dat de Chrysler-wagen

(1) Cass., 22
1972, blz. 193).

oktober

1971

(A1~·.

cass.,

,_- - - - - - - - - - T

-633niet kan beschouwd worden als een
v ervangingsvoertuig voor de Audi-wagen
van de eerst e eiser, omdat hij aan d e
t weed e eiser toeb eh oort en ni et gedekt
was door een verzekering die liep tijden s
de p eriode bedoeld in de dagv aarding , en
anderzijds d a t h et feit dat d e v erzek e ringsm aat schappij v an d e eerste eiser
aangenomen h eeft h et risico t e dekken,
geen inv loed h eeft op het b est aan van
de misdrij ven ;
D at h et a rrest aldus afwijzend b e schikt op d e verwering van de eisers,
die erop n eerkwam te bewer en dat h et
voor de niet-toep assing van de bij d e wet
v an 1 juli 1956 gestelde straffen volstaat
dat d e getroffen e vergoeding van een
verzek eraar h eeft b ekomen ;
D a t h et middel feitelijke grondslag
mist ;
Over h et tweede m iddel , afgeleid uit
de sch ending van art ikel 18, § 1, van de
wet v an 1 juli 1956 ,
cloo1·dat h et b estreden arr est er geen
rek ening h eeft m ee gehouden d at die
wet sb ep aling, om t e kmmen worden toe gep ast , ver onder stelt d at de civielrechtelijke aailsp rak elijkheid v an de eigen a ar,
de bestuurder of d e houder niet d oor een
verzek ering ged ekt is, over eenkom stig
artikel 2 van d ezelfde wet,
te1·wijl u it d e gegevens van de zaak,
m et n a m e d e vergoeding van de getroffen en en de brief van ll juli 1972 van de
v er zek eraa r , voldoende blijkt d a t die
aanspra k elijkheid t en deze gedekt w as,
en zulks door d e enkele t oep assing v an
artikel 4 van d e algemen e v oorwaarden
v an h et verzekeringscontract , luiden s
h et welk de d ekking zich gedurende een
maand uitstrek t tot h et v ervangin gsvoertuig , alsmede tot voertuigen toeb ehorende a an d erden , vo or zover zij t oe vallig worden b estuurd :
Ov erwegende dat, luiden s de a rtike len 2 en 3 v an d e w et van 1 juli 1956, elk
motorrij tuig d at in het verkeer w ordt
gebracht op d e openbare weg , op terrein en die toegankelijk zijn voor h et publiek
of v oor een zek er aantal p ersonen die
het recht h ebben om er t e komen , m oet
worden ged ekt d oor een d esb etreffei1de
aan spra k elijkh eidsv erzek ering die a an de
b ep alingen v an deze wet b eantw oordt ;
D a t dienten gevolge de verzek eringnemer die op -de openba.r e weg een ander
v oertuig b est uurt d an h et in zijn verzek eringscontract om schreven e, onder de
toepassing v alt v an artikel 18, § 1, van
de wet van 1 juli 1956, indien dit voertuig
toeb ehoort a an een derde die h et niet

h eeft d oen dekken door een verzekering in overeenstemming met de bepalingen van d eze w et, zelfs al was zijn
eigen aan sprakelijkheid gedekt door een
contract waardoor een h em toebehorend
voertuig is v erzek erd ;
Overwegende d a t de rechter enerzijds
b eslist d at h et voertuig van Vassilios
T sep elidis , tweed e eiser, niet k an worden
b eschouwd als een voertuig d at het
voer t uig van Dim it rios Tsep elidis, eerste
eiser , v er vangt ;
D at hij and er zijds vastst elt dat d e
Ch rysler-wa.gen die de eerst e eiser b e stuurde, t oebehoorde aan de tweed e
eiser , die het noch h eeft d oen inschrij ven ,
n och voor de in de dagvaarcling verm elde p eriode heeft gedek t door een verzek ering ; d a t hij derhalve zijn b eslissing
wettelijk h eeft ger echtv aardigd , niett egen staande d e civ ielrechtelijke aan sprakelij kh eid van d e eerste eiser bleek
gedekt t e zijn kra chten s de aanvullende
dekking die h em werd verleend in de
verzek eringsover eenkomst - b etreffende
zijn eigen Audivoertuig ;
D a t het middel niet k an wor den aan gen om en ;·
En over wegende d a t de substantiiile
of op straffe v an nietigh eid voorgeschre ven r echtsvor m en werden nageleefd en
d at d e b eslissing over eenkomstig d e wet
is ;
B etreffend e de voorzienin g v an d e
tweede eiser, civ ielre chtelijk aanspra ke lijke p artij :
Over wegende dat eiser geen enkel
middel h eeft aan gevoerd in zijn v erkla ring v an b er oep in cassatie en in h et
over eenkomstig a rtikel 422 van h et vVet boek v an strafv ordering ingediende v erzoek schrift ; d a t, m et b etrekking t ot die
voorziening , h et H of geen acht v ermag
t e slaan op de m en:wrie, die t er griffie
van h et Hof w erd ingediend zonder d e
tussenkomst v an een advocaat bij h et
Hof;
Om die r ed en en , verwerpt d e voorzieningen ; vero ordeelt iedere eiser in d e
kost en van zijn voorziening.
ll februari 1974 . 2e k a m er .
V oo1·zitte1·, B a r on Richa rd, raadsh eer
waarnem end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Trou sse. Gelijlcl-uiclende con clttsi e, de H. Krings , advocaa t-gen er a aL
- Pleite1·, d e H. Henri D ewit (v an d e
balie t e Brussel) .
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1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAl\mR DIE EEN VERDACHTE
N~ DE POLITIERECHTBANK VERWIJST.
VONNISGERECHT DAT ZICH ONBE VOEGD VERKLAART OlVIDAT DE VERDACHTE OP HET OGENBLIK VAN DE
HEM TEN LASTE GELEGDE FElTEN NIET
DE VOLLE ACHTTIEN JAAR HAD BEREIKT.
- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. - VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING . - VERWIJZING NAAR
DE PROCUREUR DES KONINGS.

2° JEUGDBESCHERMING. - OVERTREDING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOLGINGEN INGESTELD TEGEN MINDERJARIGEN VAN 1\ffiER DAN ZESTIEN JAAR
EN MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN
JAAR. - BEVOEGDHEID VAN DE GEl\'[EENRECHTELIJKE
GERECHTEN.
GRENS.
l

0

W annee1· een beschilclcing van de 7'aacllcame7" een venlachte naa1· de politie7"echtbanlc heeft ve1·wezen en deze 7'echt banlc zich onbevoegd heeft ve1·lclaanl
omdat de ve1·dachte niet de valle a.chttien
jam· had be1·eilct op het ogenblilc van cle
hem ten laste gelegrle feiten, 1·egelt het
Hof het 1·echtsgebied en gaat na of beide
beslissingen in lcmcht van gewijsde zijn
gegaan en of de vaststelling van de
jeiten1·echte1" juist is ; zo ja, vemietigt
het de beschilclcing van de 7"ctacllcame7"
en venvijst de zaalc naa1· de bevoegde
JJ7'0ctt7"ettT des Konings (1). (Art. 441 Sv;
artt. 36, 4°, en 36bis wet van 8 april
1965, gewijzigd bi j die van 9 mei 1972.)

2° In afwijlcing van a1·tilcel 36, 4o, van
de wet van 8 a1J1·il 1965 op de jettgclbesche7·ming nemen de lcmchteits het
gemene 1·echt bevoegde ge1·echten, behottclens samenhang met ve1·volgingen wegens ande1·e miscl7·ijven clan die in a1·ti lcel 36bis van genoemde wet omsch1-even,
lcennis van cle vonleTingen van het openbam· ministe1·ie jegens minde1ja1·igen
clie mee1· clan zestien jaa1· en minclm· clan
valle achttien jam· oud zijn op het ogenblilc van de feiten en die w01·den ve1·volgd
wegens ove1·tTedingen van cle wetten en
ve7'07"cleningen bet7·effende de JJolitie ove1·
het wegve1·lcee1' (2). (Art. 36bis wet van.
8 april1965, gewijzigd bij die van 8 mei
197Z.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
IN ZAKE LAMURY L., LAMURY E.
EN HORENBACH.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 17 sep tember 1973 ingesteld door de Procureur
des Konings te Luik ;
Overwegende dat de raaclkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van. 22 december 1972
m et aanneming van verzachtende omstancli~Sheden Liliane Lamm·y, geboren op
14 me1 1956, naar de Politierechtbank te
Luik heeft verwezen om op 10 oktober
1972 te Wanch-e tengevolge van een verkeersongeval dat aan haar toecloen is te
>vijten, door gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg maar zonder het oogmerk om
de persoon van een ander aan t e randen
slagen of verwondingen aan Jean Cocc~
te hebben toegebracht ;
Overwegende dat Liliane Lamury voor
de Poht1erechtbank te Luik werd geclagvaard alleen wegens die telastlegging
en dat Edouard Lamm-y en Marguerite
Horenbach voor genoemde rechtbank
werden gedagvaard in hun hoedanigheid
van voor beklaagde civielrechtelijk aansprakelijke partijen;
Overwegende dat de politierechtbank
op tegenspraak bij vonnis van 23 mei
1973 zich onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de ten laste van
bel\laagde gelegde feiten, op groncl dat
er geen samenhang was tussen de inbreuk
op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en een inbre1.-Lk op de wetten en
verordeningen betreffende de politie over
het wegverkeer en dat beklaagde op he~
ogenblik der feiten 16 jaar oud was;
Overwegende dat de beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en dat
ui~ die t~ger:-strijcligheid een bevoegdheidsgeschil IS ontstaan, waardoor de
goede gang van het gerecht wordt
belemmerd;
Overwegende dat blijkens de procedure
Liliane Lamury, voornoemd, geboren
o~ 14 maart 1956, op het ogenblik der
fe1ten mmder d an achttien jaar oud was
en dat de. te haren laste gelegde feiten
vreemd ZlJll aan de misclrijven die zijn
omschreven in artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming ;
(1) Raaclpl. cass., 10 s eptember 1973,
biz. 20 .
(2) Cass., 24 december 1973, sttpm, biz. 477.

Stt1J1"Ct,
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-635 Dat de politierechtbank derhalve onbe- . (PEETERS, T. GOOSSENS EN GYSEMANS.}voegd was om k ennis te nemen van de
ten laste v~n Liliane Lamury gelegde
ARREST .
feiten;
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
Om die redenen, beslissende tot regaling van het rechtsgebied, vernietigt de arrest, op 28 september 1972 door het
beschikking van de raadkamer van de Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Rechtbank van· eerste aanleg te Luik van
I. In zoverre d e voorziening gericht is.
22 december 1972; b eveelt dat van dit tegen de beslissing op de civielrechtearrest melding zal worden gemaakt op lijke vordering door verweerder Gijsede kant van d e vernietigde beslissing ; mans tegen eiser ingesteld
verwijst de zaak naar de Procureur des
Konings te Luik.
Overwegende dat eiser geen middel
inroept;
l l februari 1974. 2e kamer. II. In zoverre de voorziening gericht is.
V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer tegen d e beslissing op de civielrechtelijke
waarnemend voorzitter. - . Ve1·slaggever, vordering door verweerster Goossens.
de H. Clason. Gelijklttidende con- tegen eiser ingest eld :
clusie, de H. Krings, advocaat -generaal.
Over h et middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 1382, 1383 van het·
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, bij de berekening·
2e KAMER. - 12·februari 1974.
van de vergoeding welke aan verweerster
Goossens moet worden toegekend wegens.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN blijvende lichamelijke ongeschiktheid van
OVEREENKOMST). BESLISSING 20 pet. die haar hindert in haa r beroepsTOT VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING activiteit en haar activiteit als huisWEGENS SCHADELOOSSTELLING VAN vrouw, de kapitalisatiemethode toepast.
RET lliATERIELE LICHAMELIJKE NADEEL op h et globaal beclrag van de schade, en
DAT AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN aan verweerster een aldus b erekende
ONGEVAL IS BEROKKEND. - BESLIS · rente verleent, tot op bet tijdstip dat
SING GEGROND OP « DE GEDEELTELIJKE · zij de leeftijd van vijfenzestig jaar zal
BLIJVENDE ONGESCHIKTHEID » VAN DE bereiken,
GETROFFENE EN OP « HAAR 'VVAAR·
te1·wijl eiser zich in conclusie verzet.
SCHIJNLIJKE OVERLEVINGSDUUR », ZON· had tegen elke b erekening van d e aan
DER ANDERE PRECISERING. - 0NWET· verweerster verschuldigde vergoeding,
TELIJKHEID.
die op een kapitalisatie zou zijn gestetmd,.
en de Rechtbank te L euven en vervolNiet wettelijk ge1·echtvam·digd is de beslis- gens h et Hof van b eroep te Brussel
sing, die de ve1·goeding wegens schade- erom verzocht had de schade ex aequo et
loosstelling van het mate1·iele lichame- bono te ramen ; bet arrest, h etwelk soevelijlce nadeel dat aan de getm ffene van rein vaststelt dat de door ver weerster
een ongeval is berokkend, vaststelt op geleden schade zowel op haar activiteit
gmncl van · " de gedeeltelijke blijvende als verzekeringsmakelaar als op h aar
ongeschiktheid » van de get1·of/ene en van activiteit als huisvrouw slaat, op h et
" haa1· waarschijnlijke ove1'levingsclttU1' >>, globaal bedrag van d e uit d eze twee
zonde1· te p1·ecism·en of deze ongeschikt- onderscheiden bronnen voortvloeiende
heid haa1· a1·beidsmogelijkheden ve1· - schade, tot het vaststellen van d e
minde1·t zowel in haa1· be1·oeps- als in gemeenrechtelijke vergoecling voor h aar
ham· lmishoudelijke bezigheden of in blijvende ongeschiktheid van 20 pet.,
een van beide, en of deze ove1·leving eenzelfde lm pitalisatieberekening, geove1·eensternt met de nonnale winst- stetm.d op een « levensduur » tot 65 jaar
gevende ovm·leving dan wel rnet de no1'· toepast, en dit zonder te verduidelijken
male ove1·leving zonde1· bepe1·king (1). of deze « overleving » een overleving m et
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
normale loonverdienste is of een totale
normale overleving, ofwel nog of deze
overleving achtereenvolgens beide karalders vertoont, en zonder de reden aan
(1) Raadpl. cass., 28 april 1966 (Bull . .en
PASIC., 1966, I, 1089).
te geven waarom de op die overleving
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gebaseerde berekening geldt voor de
gehele schade, belichaamd in de vermindering van beroepsinkomsten en van
de activiteit in het huishouden, niettegenstaancle l1lm verschillencle oor-sprong ; ten aanzien van activiteiten,
die in wezen verschillen onder meer wat
de duur van de uitoefening ervan betreft, het arrest niet wettelijk, na globalisatie, hetzelfde begrip van overleving
kan toepassen ; het arrest, door het door
de rechter in aanmerkin.g genomen begrip
van overleving niet nader te omschrijven
en door geen onderscheid te maken, in
de kapitalisatieberekening, tussen de
twee afzonderlijke bestanddelen van de
sehade door het slaehtoffer opgelopen,
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek sehe11dt en minstens
door een gebrek in de rriotivering is aan_getast (schencling van artikel 97 van de
Gronclwet) :
Overwegende dat eiser in conclusie
het beroepen vonnis had gelrritiseerd onder meer met betrekking tot de vaststelling van de materiele sehade wegens
arbeiclsongesehiktheid en met betrekking
tot de aanwencling van de kapitalisatiemethocle;
Overwegende dat hij eveneens in eonelusie voorgehouden had clat verweerster
voor materiele en morele schade sleehts
aanspraak kan maken op een ex aeqtto et
bono vastgestelcle vergoecling ; dat hij
alclus noodzakelijk alle wijzen waarop
een preeieze berekening van de sehade
kon worden verricht, betwist had;
Overwegende dat met betrekking tot
de materiele schade die verweerster, na
eonsoliclatie, als gevolg aan een blijvende
arbeidsongesehiktheid van 20 pet. onclergaat, het arrest beschouwt dat die sehade
geraamd moeht worden op, jaarlijks,
« 20 pet. van haar inkomen van 170.687 fr.
vermeerderd n1et de waarcle van haar
huishoudelijk werk of 73.000 fraJlk per
jaar (200 frank per dag}, clit is een totaal
jaarlijks beclrag van 243.687 frank ... ";
clat het arrest vervolgens overweegt :
« clat het slaehtoffer bijna 44 jaar oud
was bij de consoliclatie zoclat uit hoofcle
van materiele schacle wegens 20 pet.
bestenclige arbeidsongeschiktheid tot
65 jaar met kapitalisatie aan 4,5 pet.
haar een bedrag toekomt van 624.477 f.";
dat het arrest clan ook clit beclrag aan
verweerster toekent met de vergoedende
intresten vanaf de datm11 van de consolidatie, hetzij 28 jtmi 1966 ;
Overwegencle dat het arrest bi'j het
vooropstellen van de leeftijd van 65 jaar
niet preciseert of de aldus in acht geno-

men overleving een normale lucratieve
overleving is, die clan nog dezelfde zou
zijn als haar overleving als huisvrouw,
of een totale, normale overleving, ofwel
nog of cleze overleving achtereenvolgens
deze kenmerken vertoont ;
Overwegende clat de lueratieve· overleving en de overleving als huisvrouw niet
nooclzakelijkerwijze met elkaar overeenstemmen en evenmin met de fysiolo gisehe overlev-:ing ; clat mitsdien het arrest
de beslissing betreffencle de schadeloosstelling wegens blijvende arbeiclsongeschiktheid niet rechtvaardigt ;
Dat het middel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het aan verweerster
wegens blijvende arbeidsongesehiktheid
een bedrag van 624.4 77 frank met de
vergoedende intresten vanaf 28 jtmi 1966
toekent ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eiser in clrie vierde en verweerster in een vierde van de kosten ;
venvijst de alclus beperkte zaa.k naar het
Hof van beroep te Gent.
12 februari 1974. 2e kamer. T7 oo?·zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conchtsie,
de H . Colard, advocaat-generaa.l.
Pleite1·, de H. Dassesse.

ze KAMER. 1°

12 februari 1974.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN . l\'IIDDEL WA.ARIN DE BOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING
WORDT AANGEVOERD, ZONDER TE PREOISEREN WA.ARIN DEZE
SCHENDrNG
BESTAAT. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESOHERJ\ITNG VAN
DE REOHTEN VAN DE limNS EN DE
FUNDAJ\mNTELE
VRIJHEDEN,
.ARTIKEL 6-3, LETTER a. DRAAGWIJDTE
VAN DEZE BEPALING.

3°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. VEROORDELING.
BEKLAAGDE DIE BETOOGT DAT ZIJN
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING ZIJN
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-GESCHONDEN OlliDAT HIJ TE LAAT OP
DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE HEM
TENLASTE GELEGDE FElTEN. -BESLISSING DIE EROP WIJST DAT DIT AAN DE
BEKLAAGDE IS TOE TE SCHRIJVEN . GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN
DE VERDEDIGING.

4°

WEGVERKEER. '¥ET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET W1~GVER 
KEER, ARTIKEL 62, LID 2. PROCESVERBAAL WAARVAN GEEN AFSCHRIFT
AAN DE OVERTREDER IS GERICHT.
GEVOLG.

{)0 WEGVERKEER. ViTET BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER, AR'l.'IKEL 62, LID 2. BEPALING
DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAAKT.

6°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAl!'ZAKEN.BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND, NAUWKEURIG VERllillLDT.- BESLISSING DIE
ALDUS ANTWOORDT OP DE CONCLUSIE
WAARIN ANDERE OF HIERllffiE STRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

7°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. CONCLUSIE WAARIN SLECHTS SOMlVIIGE BESTANDDELEN
VAN HET 1\HSDRIJF WORDEN VASTGESTELD. VEROORDELENDE BESLISS ING DIE OP DIT VERWEER ANTWOORDT
EN DE IN DE BEWOORDINGEN VAN DE
W'ET OMSCHREVEN TELASTLEGGING BE WEZEN VERKLAART. REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvanlcelijlc is het middel wam·bij
de schending van een wettelijlce bepaling
tv01·dt aangevom·d, zondm· te p1·ecism·en
wam·in deze schending bestaat ( 1).

2° en 3° A1·tilcel 6-3, lette1· a, van het
Ve1·d1·ag tot besche1·ming van de 1·echten
van de mens en de fundamentele v1·ijheden, getelcend te Rome op 4 novembe1·
1950 en goedgelce~tnl bij d£J handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955, naa1· l·n id waa1·van een iede1· het
1·echt heeft onve1·wijld en in bijzonde1'heden op de hoogte te wo1'den gesteld van
(1) Cass., 19 oktober 1971 (Ar1·. cass.,
1972, blz. 180).
(2) Raadpl. cass., 20 maart 1972 ~An·.
cass., 1972, blz. 687); 25 septemb er en 8 oktober 1973, sttp1·a, blz. 83 en 152.

de aa1·d en de 1·eden van de tegen hem
ingebmchte beschuldiging, is slechts een
modaliteit van het algemeen beginsel
van de em·biediging van de 1·echten van
de ve1·dediging; noch deze bepaling noch
de 1·echten van de vm·dediging van de
belclaagde tvo1'den geschonden doo1· de
beslissing die vaststelt dat het jeit dat
de belclaagde te laat op de hoogte is
gesteld en waa1'0ve1· hij lclaagt aan hemzelf toe te sclwijven is, omdat hij de vluc.ht
heeft genomen (2).
4° en 5° Het jeit dat geen ajsch1·ijt van het
p1·oces-ve1·baal tot vaststelling van een
ove1't1·eding van de wet en de 1·eglementen
bet1·ejfende de politie ove1· het wegve1·kee1·
aan de ove1·t1·ede1' is gezonden -binnen
een te1·mijn van acht dagen te 1·elcenen van
de datum van vaststelling van het misd1·ijj, zoals zulks is voo1·gesclweven bij
m·tilcel 62, lid 2, van de wet bet1·ejfende
de politie ove1· het wegve1·lcee1·, heeft
enlcel tot gevolg dat dit JJ1'0ces-ve1·baal
geen bewijs mee1· oplevm·t zulang het
tegendeel niet is bewezen; deze wettelijlce
bepaling malct de1·halve de openba1'e
01'de niet en belet niet dat de 1·echte1'
zijn ovm·t~tiging op ande1·e elementen
g1·ondt (3).
6° Regelmat1:g gemotiveenl is de beslissing
die de feitelijlce gegevens waa1·op zij is
geg1·ond, na~twlce~wig ve1·meldt en aldus
antwoo1'dt op de conchtsie wam·in ande1·e
of hie1'1nee st1'ijdige gegevens wo1·den
uiteengezet (4). (Art. 97 Grondwet.)
7° W annee1· de belclaagde zich in zijn
conclttsie e1·toe bepe1·lct sommige bestanddelen van het misd1·ijj te betwisten, is
1·egelmatig gemotivem·d de beslissing
die, na op dit venvee1· te hebben geantwoo?·d, het in de bewoo1·dingen ·v an de
wet ornsclweven miscl?·ijf bewezen ve1'lclam·t (5). (Art. 97 Gronclwet.)
(DE RAEDT, T. AFLALO EN NAAlliLOZE
VENNOOTSCHAP
« LES
ASSURANCES
GENERALES DE FRANCE ,,)
ARREST.
RET

HOF;- Gelet op het bestreclen

(3) Raadpl. cass., 19 juni 1973 (A1'1' . cass.,
1973, blz. 1025).
(4) Cass., 4 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz . . 962).
(5) Cass., 30 oktober 1967 (A1'1'. cass.,
1968, blz. 326).
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vonnis, op 12 oktober 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat al de hiernavermelde
middelen de schending aanvoeren van
artikel 67 van de Grondwet, zonder
evenwel te preciseren waarin deze schencling zou bestaan ;
Dat de middelen op dat stuk niet
ontvankelijk zijn;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 67 en 97
van de Grondwet, 6, 3, a, van het
Verclrag tot v rij waring van de rechten
van de mens en de fcmdament.ele vrijheden alsmede uit de miskenning van
d e rechten van de verdecliging,
clo01·clat het vmmis eiser veroordeelt
voor feiten welke zich voorgedaan. hebben
op 17 j1.mi 1971, waarvoor klacht werd
neergelegd op 17 augustus 1971 en waarover eiser eerst op 15 oktober 1971 werd
verhoord,
tenvijl het aldus voor eiser onmogelijk
was zich de gebeurtenissen nauwkeurig
te herinneren, zich normaal te verdedigen
en vaststellingen of getuigenissen in te
roepen om zijn standptmt te bewijzen,
en terwijl, ingevolge artikel 6, 3, a,
van het hager vernoemd verclrag, de
beklaagde het recht heeft binnen de
kortst mogelijke termijn in ke1mis, en
uitvoerig in kennis te worden gesteld
van de aard en de reden van de tegen
hem ingebrachte beschuldigingen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiser cc voorhoudt dat de feiten
niet ten genoege van rechte lnumen aanvaard worden op grand van de laattijdige klacht en onderhoor van de getuige ''
en hierop antwoordt : cc dat nochtans ten
overvloede blij kt dat deze laattijdigheid enkel en aileen te wijten is aan de
houding van beklaagde zelf die niet ter
plaatse bleef, kennelijk met het oogmerk
om zich aan de dienstige vaststellingen
te onttrekken " ; dat na deze soevereine
vaststelling eiser niet aanvoeren kan dat
ten gevolge van de aangeklaagde laattijdigheid die enkel aan hem te wijten is,
zijn rechten van verdediging gekrenkt
werden en dat de in het middel vermelde
bepaling van het verdrag van Rome, die
slechts een modaliteit is van de r echten
van de verdecliging, geschonden werd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

Over het tweede middel, afgeleid uit deschending van de artikelen 67 en 97 van
de Grondwet en 62 van de bij koninklijk
besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer,
do01·dat het vonnis eiser veroordeelt,
tenvijl het proces-verbaal naar aan-·
leiding van het beweerd verkeersongeval
h em nooit betekend is geweest en terwijl de verplichting tot betekening ervan
ingevolge artikel 62 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 van openbare
orde is :
Overwegende dat het ontbreken van
de betekening van een proces-verbaal
waarbij een overtrecling van de verkeerswet of van de reglementen betreffende
de politie over het wegverkeer wordt
vastgesteld, enkel tot gevolg heeft d at dit
proces-verbaal geen bewijs meer levert
zolang h et tegendeel niet is bewezen ;
dat de in het middel aangehaalde bepaling derhalve aan de openbare orde
vreemd is, en geenszins de rechter belet
zijn overtuiging, zoals hij het ten deze
heeft gedaan, op andere elementen te
gronden;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het . derde middel, afgeleid uit deschending van de artikelen 67 en 97
van de Grondwet,
cloonlat het vonnis eiser veroordeelt
op grand van volgende consideransen :
« dat beklaagde voorhoudt dat de feiten
niet ten genoege van rechte kunnen
aanvaard worden op grand van de laattijdige klacht en onderhoor van de getuige ; dat nochtans ten overvloede blijkt
dat deze laattijdigheid enkel en alleen
te wijten is aan de houding van de beklaagde zelf die niet ter plaatse bleef,
ke1melijk met het oogmerk om zich aan
de dienstige vaststellingen te onttrekken,,
tenvijl aldus geen antwoord wordt
gegeven op eisers conclusie waarin hij
aanvoerde cc dat, gezien de wijze waarop
de wagens geparkeerd stonden, het al te
duidelijk is dat concluant onmogelijk met
zijn linker achterzijde de linker zijvleugel van de wagen van btugerlijke partij
kon treffen ; dat de beschrijving van de
schade geleden aan de wagen van de btuge~·lijke partij onmogelijk kon veroorzaakt worden door een parkeermaneuver
uitgevoerd in dergelijke omstancligheden ;
dat de expertise, we1ke de schade geleden
aan de wagen van burgerlijke partij
vaststelde, spreekt van : cc uitblutsen ,
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l1erkalibreren, volledig h erverven, de monteren en monteren van de schokbumper, herstellingen aan de elektrische
insta llatie en varia » ; dat h et al te duide1ijk is dat dit onmogelijk door een parkeermaneuver kon veroorzaakt worden
daar zulke b eschadigingen slechts kunn en veroorzaakt worden door een zware
schok ; dat inderdaa d storingen aan het
kaliber van d e wielen slechts h et gevolg
ltunnen geweest zijn van een zware schok
op d e as, hetwelk in casu onmogelijk
was»:
Overwegencle clat het vonnis in verband met eisers conclusie, en b enevens d e
in h et middel aan geh aalcle consideransen,
-beschouwt dat « het zoncler twijfel vaststaat dat d e wagen toebehorend aan
Aflalo op 17 juni 1971 te Sint-Jans-Mo l enbeek op d e Manchesterstraat door het
v oertuig van beklaagde (thans eiser) b ij
h et uitvoeren van een achterwaarts
maneuver werd aanger eden ; d a t inclerdaad de getuige Claes J oannes formeel
verklaart dat hij zag clat beklaagde de
1inker£lank van d e wagen van d e burgerlijke partij aanreed en clat hij beklaagde
verwittigde v an de feiten op h et ogenblik
dat hij uitstapt e om de schade vast te
stellen » ; dat de r echter alclus de feitelijke
gegeven s ·preciseert waarop hij zij n
beslissing grondt en aldus regelmatig
eiser s conclusie beantwoordt waarbij
and ere of strijdige feitelijke gegevens
werden uiteengezet ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over bet vierde middel, afgeleid uit
d e schencling van d e artikelen 67 en 97
van de Grondwet en 33 van d e bij het
koninklijk b esluit van 16 maart 1968
gecoi:irdineerde wetten b etreffende de
p olitie over h et wegverkeer,
dom·dat h et vmmis eiser wegens vluchtmisdrijf veroordeelt ,
tenvijl geen van de drie constitutieve
voorwaarden van dit misdrijf vervuld
zijn : er is geen ongeval vermits er geen
sch a de aan h et voertuig van de burgerlijke partij toegebracht werd; eiser n am
niet de v luch t en h a d evenmin de bedoeling zich aan de dienstige vaststellingen
te onttreldten vermits uit h et vonnis
zelf blijkt d at eiser uit zijn a uto stapte
om d e eventuele schade in tegenwoordigh eid van d e getuige Claes vast te stellen
en d at hij op d e hoogte werd gebr acht
van de identiteit van d e toekomstige
blll'gerlijke partij en zelf zijn iden t iteit
aan hogervernoemd e getuige ter k ennis

bracht, en terwij l de h ierboven aange haalde passussen uit het vonnis tegenstrijdig zijn m et de veroordeling wegens
vluchtmisdrijf zoda t deze niet gemotiveerd is :
Overwegende dat met betrekking tot
t elastlegging B (v1uch tmisdrijf) eiser
in zijn conclusie enkel voorhield « dat
er geen ongeluk noch schade door coneluant werd veroorzaakt ; d at er d an ook
geen r eden was opdat concluant zich
zou onttreld ten aan de vereiste vaststellingen » ;
Overwegende d a t, zoals blijkt uit het
antw oord op het d erde m iddel, de r echter
v aststelt dat er wel een ongeval geb eurd
was en meteen, althans impliciet, dat
eiser wel een reden had om de v lucht te
n emen;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
v erdere conclusie wat betreft d e d aad van
te vluchten en h et intentioneel element
dat hiermede gepaard dient te gaan, de
r echter r egelmatig zijn b eslissing motiveert door, zoals h e t ten d eze het geval
is, vast t e stellen dat de in d e termen van
d e wet omschreven feiten t en laste van
b eklaagde zijn b ewezen ;
Overwegende dat d e rechter geen szins
vaststelt dat eiser zijn identiteit aan
getuige Claes kenbaar maakte of van
deze de identiteit van de toekomstige
burgerlijke partij vernam ; d at d e vastst alling dat blijken s d e verklaring v an
genoemde getuige eiser uit zijn voertuig
stapte om zich van de schade te vergewissen, geenszins tegenstrijdig is met de
beslissiug d at hij achteraf de vlucht
n am:
D at het middel niet kan aan genomen
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
d e schending .van d e a rtikelen 67 en 97
van d e Grondwet en van a rtikel 10,
lid 4, van h et algemeen wegverkeersr eglement,
doo1·dat h et vonnis eiser veroordeelt
om niet in staat te zijn geweest alle
maneuvers uit te voeren en niet voort durend zijn voertuig goed in de hand t e
hebben geh a d,
tenvijl h et louter feit van het ongeval
n iet volstaat om te b esluiten d at eiser
niet de uodige maneuvers kon uitvoeren ·
en uit h et dossier uiet kan afgeleid word en dat eiser voormeld artikel 10, lid 4,
overtrad en het vonnis d esaangaande
geen motivering bevat :
Overwegende dat eiser in conclusie
enkel voorgehouden had d a t hij houder is
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OPENBAAR lVIINISTERIE. - GEEN VERvan een geldig rijbewijs, volledig
OORDELING IN KOSTEN VAN DE STRAFlichaamsbekwaam was tot sturen en
VORDERING. - NIET ONTVANKELIJKE
dat uit n iets kan worden opgemaakt dat
VOORZIENING .
hij onder invloed was van een alcoholintoxicatie ;
.2° VOORZIENING IN CASSATIE. ' Overwegend e dat het vonnis geenszins
PERSONEN BEVOEGD Ol\'l ZICH IN CASSAeisers venveer betwist, maa.r door de in
TIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
de termen van de wet omschreven
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGEtelastlegging op grand van de omstanSTELD. - 8TRAFZAKEN. - VERZEKEdigheclen van het ongeval bewezen te
RAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE
verklaren, vaststelt dat hij, zij h et ook
AANSPRAKELJJKREID VAN DE BEKLAAGom andere redenen dan de algemene
DE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOl\fEN PARteclmische en fysieke onbekwaamheid en
TIJ.
VOORZIENING TEGEN DE
de onbekwaamheid, als gevolg aan het
BEKLAAGDE. - GEEN GESCHIJ, TUSSEN
innemen van alcoholische dra.nken, om
REl\'l EN DE BEKLAAGDE OF VEROORDE een voertuig te bestUJ·en, op het ogenblik
LING TE ZIJNEN LASTE TEN VOORDELE
van het ongeval niet in staat was alle
VAN LAATSTGENOElVIDE. - N IET ONTman.euvers uit te voeren, of zijn voertuig
VANKELIJKE VOORZIENING. '-n iet goed in d e hand had ;
D at het a ldus zijn beslissing regelmatig . 3° MISDRIJF.- VERSCREIDENE FElTEN
motiveert;
UITGAANDE VAN EEN ENKEL STR.ti.FBAAR
Dat het midclel feitelijke grondsl ag
OPZET. FElTEN WAARVOOR EEN
mist;
DEFINITIEVE VEROORDELING OF INTEREn overwegende dat de substantiele
NERING IS UITGESPROKEN. - .AJ\TDERE
of op straffe van nietigheid voorgeschreFElTEN DIE OOK VOOR DEZE VEROORven rechtsvonnen werden nageleefd en
DELING ZIJN GEPLEEGD. - EEN ENKEL
dat de beslissing overeenkomstig de
lVIISDRIJF.
wet is;
4° RECHTERLIJK GE\VIJSDE.
II. In zoverre de voorziening gericht is
8TRAFZA~N. BEGRIP EN DRAAGtegen de b eslissingen op de civielrechteWIJDTE .
lijke vorcleringen door de verweerclers
5° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
tegen eiser ingesteld :
8TRAFZAKEN.- VERVOLGING WEGENS
Overwegende clat eiser geen bijzonder
EEN lVIISDRIJF VAN VOOR EEN DEFINITIEVE VEROORDELING OF INTERNERING.
middel inroept ;
RECHTER DIE VASTSTELT DAT DIT
Om die r edenen, verwerpt de voorzie1\ITSDRIJF, IN DE ONDERSTELLING DAT
ning ; veroordeelt eiser in de kosten .
RET BEvVEZEN IS, ZOU UITGAAN VAN
HETZELFDE STRAFBAAR OPZET ALS DIE
WAARVOOR DEZE BESLISSING IS UITGE1.2 februari 1974. kamer. SPROKEN. fuT RECHTERLIJK GEVoo1·zittm·, de H. vVauters, raadsheer
WIJSDE DOET DE STRAFVORDERING
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
1\'I.B.T. DIT EERSTE l\'IISDRIJF VERVALde H. Chatel. - Gelijlchticlende concl~tsie,
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AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOlVIEN PARTIJ.
VOORZIENING TEGEN RET

7° CASSATIE. 01\'IVANG. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.- VEROORDELINGEN DOOR
DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGETAST . - EINDBESLISSING OP EEN VAN
DEZE VORDERINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP DE ANDERE. - VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR VAN
DE EIGENAAR VAN RET VOERTUIG. AFSTAND VAN DE VOORZIENING TEGEN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING, ZONDER BERUSTING .
CASSATIE VAN DE
EINDBESLISSING. CASSATIE DIE DE

, :..'JV'-

VERNIETIGING VAN DE
SING MEDEBRENGT.

TWJ~EDE

641
ttit te sp1'elcen, doch oolc om uitspmalc
te doen ovm· de bw·gedijlce 1'echtsvo1'de1·ing 'tvellce tegen de dade1' van dit
ee1·ste misd1·ijj is ingesteld (5).

BESLIS -

1o De ve1·zelcema1· van de btwge1'1'echtelijlce

aanspmlcelijlcheid van de belclaagde, die
in de 1'echtsvonle1·ing van de bw·ge1'lijlce
pa1'tij vTijwillig is tussengelcomen, is
niet ontvanlcelijlc om zich tegen het openbaa?' ministe1·ie in cassatie te voo1·zien,
wannee1· hij niet in lcosten van de st1·ajvo1·de1·ing is ve1'0o1·deeld ( 1) .

6° De ontvanlcelijlcheid van de bw ·geTlijlce
1'echtsvonle1·ing die voo1· het stmjge1·echt
is gebmcht, hangt aj van de ontvanlcelijlcheicl van de stmjv01·de1'ing (6).
(Art. 4 wet van 17 a pril 1878 .)
7° vVannem· de 1'echte1' V001' wie twee btt1'ge1'lijlce 1·echtsvonle7·ingen tegen cle belclaagcle en de ve7·zelce1·aa7· van de eigenaa1' van het voe?'tttig zijn gebmcht,
beslissingen heejt gewezen wellce cloo1·
clezeljcle onwettelijlcheid zijn aangetast,
en een van deze beslissingen een einclbeslissing is tenvijl cle ancle1·e clit niet
is, b1·engt de inwilliging van cle voo?·ziening van de ve1·zelce1'aa7· tegen de ee·rste
beslissing de ve1·nietiging mede van de
tweecle , zelfs indien de ve?·zelce1·aa7·,
zoncle1· e1·in te bentsten, van zijn voo?'ziening tegen cle laatste beslissing
ajstancl heeft gedaan (7) .

2o De vm·zelcema1· van de btt1·ge1'1·echtelijlce

aanspmlcelijlcheicl van ·de belclaagde, die
v1·ijwillig is tttssengelcomen in de 1'echtsvo1'de1·ing van .de bw·ge1·lijlce JJaTtij,
is niet ontvanlcelijlc om zich tegen de
belclaagde in cassatie te voo1'zien, wannee?· tttssen hen geen geschil bestaat en
'de beslissing geen · ve1·oo1·deling van de
vm·zelce1·aa1· ten voo1·dele van de belclaagde ttitsp1·eelct (2).
3o vVannee1· bepaalde j eiten waa1'V001' een

dejinitieve ve1'001'deling of inte1'1W1'ing is
ttitgesp1·olcen , en ancle1·e jeiten, die oolc
miscl?·ijven OJJleve1'en en gepleegd zijn
v661' die beslissing, wellce hie1·ove1· geen
ttitspmalc heejt gedaan, ttitgaan van
hetzeljde stmjbaa1· opzet, vo1'1nen zij
samen een enlcel misd1·ijj (3). (Art. 65
S .W.)

(NAAiVILOZE VENNOOTSCHAP « ASSURANCES
GENERALES DE PARIS» , T. VANHOOF,
VERBIST EN LANDSBOND DER CHRISTE·
LIJKE l\ffiTU ALITEITEN.)

ARREST.
gew~jsde ove1· de g1·ond ·
van de st1·ajv01·de1·ing, dat een algemeen
beginsel van stTaj?-echt is, is een van de
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
wijzen waa1·op deze st1·ajvonle1·ing ve1'- arresten, op 27 juni 1972 en op 25 oktovalt (4).
ber 1972 gewezen door h et Hof van be-

4o Flet gezag van het

roep te Brussel ;

5o De jeitem·echte1· die vaststelt dat een

misd·r ijj wam·voo1· een eindbeslissing tot
ve1'0o1'deling of inte1'ne1·ing is gewezen
en een als miscl?·ijj beschouwd feit van
v661' die beslissing, dat bij hem aanhangig is, gestelcl dat dit jeit bewezen is,
een enlcel stmjbaa1' j eit zouden opleve1·en
wegens de eenheicl van stmfbam· opzet
i n hoofde van de dade1· e1·van, is, wegens
het gezag van gewijsde van deze beslis sing en wegens het ve1·val van de stTajvo1·de1·ing dat het medebTengt, niet
bevoegd niet alleen om te beslissen dat
het misd1·ijj bewezen is en om een stmj
(1) Cass., 13 oktober 1972
1973, blz. 254).
(2) Cass., 14 december 1970
1971, blz. 377 ; raadpl. cass., 19
(ibid., 1973, blz. 707).
(3) Cass., 9 m ei 1972 (An·.
blz. 835).
(4) en (5) Raadpl. h et in de
(;ASSATIE,

1974. -
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I. In zoverre de voorzieni.J.1.g gericht is
tegen de beslissi.J.1gen van het arrest van
27 jtmi 1972 gewezen :

a) op d e strafvorclering tegen eerste
verweerder i.J.1.gestelcl :
Overwegend e d a t eiseres, die i.J.1. geen
kosten van de strafvordermg wercl veroorcleeld, geen hQeclanigheicl h eeft om
zich tegen zoclanige beslissin g te voorzien ;
dat haar voorziening dan ook niet ontvankelijk is ;

cass.,

(A1·1·. cass.,
maart 1973

cass., 1972,
vorige noot

1

aangehaalde arrest en cass., 26 maart 1973
(.A1'1'. cass., 1973, blz. 745) .
(6) Raadpl. cass., 30 november 1971 en
11 januari 1972 (A1'1'. ca.ss., 1972, blz. 314 en
460) en noot 2 onder het eerste arrest.
(7) Cass., 6 december 1971 (An·. cass.,
1972, blz. 342); raaclpl. cass., 31 oktober
1972 (ibid., 1973, blz. 215).

-642b) op de civielrechtelijke vorcleringen
tegen eerste verweerder ingesteld :

macht meer heeft om uitspraak te doen
over de civielrechtelijke vorderingen :

Overwegende dat voor de feitenrechter geen geschil bestond tussen eiseres
en verweerd er en dat h et arrest geen
veroorcleling ten gLmste van verweerder
en ten nadele van eiseres uitspreekt ; dat
de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende clat het arrest van 27 jm1i
1972 op strafgebied vaststelt clat ten laste
van beklaagde Van Hoof het feit bewezen is, te Scherpenheuvel, op 2 augustus
1968, opzettelijk verwondingen of slagen
te hebben toegebracht aan Verbist
Alfons, de slagen of verwonclingen hetzij
een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij
een blijvende ongeschiktheicl tot het
verrichten van persoonlijke arbeid, hetzij
het v olledig verlies van het gebruik van
een orgaan, hetzij een zwar e verminking
ten gevolge gehad hebbencle ; dat bet
vercler vaststelt clat de beklaagde in een
erge toestand van geestesstoornis verkeert die hem ongeschikt maakt tot het
controleren van zijn daden, en clat het
feit, welke het voorwerp uitmaakt van
de telastlegging waarvoor beklaagde nu
vervolgd wordt, gepleegd werd met hetzelfde strafbaa.r opzet als de op 1 januari
1969 gepleegde feiten well{e reeds het
voorwerp uitmaakten van de beschikking tot internering, door de r aadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven uitgesproken op 8 augustus 1969,
en voor recht zegt dat laatstbedoelde
internering eveneens het feit van de
hiervoren aangehaalde telastlegging omvat;
Overwegende dat, ·in verband met de
civielrechtelijke vorderingen door de
tweede en derde verweerders tegen eiseres ingesteld, ria te hebben beschouwd
dat « dat de woorden « burgerlijke aansprakelijkheid" van artikel 2, lid 1,
van de wet van 1 juli 1956 niet aileen
de bm·gerlijke aansprakelijkheid van de
artikelen 1382 en volgende van het
Burgerlijk ViT etboek bedoelen, doch ook
de vergoeding waartoe, overeenkomstig
artikel 1386bis van het Burgerlijk Wetbock, gehouden zijn diegenen die aan
een ander schade veroorzaken, wam1eer
zij zich in een staat van ernstige geestesstoornis bevinden die hen voor de controle vm1 hm1 d aclen ongeschikt maakt "•
het arrest van 27 j1.mi 1972, alvorens
verder uitspraak te doen, de heropening
vm1 de debatten beveelt om partijen in
de gelegenheid te stellen de verzekeringspolis alsmede andere dienstige bescheiden
voor te leggen ten einde h et hof (van
beroep) in de m ogelijkheid te stellen te
oordelen of de door beklaagde wegens
opzettelijke slagen of verwondingen veroorzaakte schade al clan niet door de
polis gedekt is ;
Overwegende dat bij arrest van 25 oktober 1972 eiseres veroorcleeld werd om

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van de beide arr esten
op de civielrechtelijke vordering van
clerde verweercler tegen eiseres ingestelcl :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schendin.g van artikel 4 van de wet van
1 7 april 18 7 8 houdende de voorafgaande
titel van het vYetboek van strafvordering,
en, voor zover als nodig, in de n1ate
waarin zij worden geacht de exceptie van
het gewijsde in strafzaken te bekrachtigen, 13 van dezelfde wet (gewijzigd bij de
besluitwet van 5 augustus 1943, arti kel 4) en 246 en 360 van het vYetboek
van strafvorclerin.g (artikel 246 gewij ·
zigd bij de wet van 10 juli 1967, en artikel 360 zoals gei':nterpreteerd door de
wet van 21 april 1850),
cloo1'Clat, na te hebben vastgesteld op
strafgebied clat h et feit waarvoor de
beklaagde Van Hoof, verzekercle van
eiseres, thans wordt vervolgd, gepleegcl
werd met hetzelfde strafbaar opzet als
de op 1 januari 1969 gepleegde feiten
welke reeds het voorwerp uitmaakten
van de beschikking tot internering op
8 a ugustus 1969 gewezen door de raadkamer van. de Rechtbank te Leuven, en
clat bedoelde internering eveneens het
feit van de telastlegging I omvat, het
bestreden arrest van 27 jLmi 1972 niettelnin. ke1u1is neemt van de eisen van de
verscheiclene bm·gerlijke partijen, waaronder deze tegen eiseres gericht,
en clo'o1'Clat het arrest van 25 oktober
1972 eiseres veroordeelt tot het betalen
van vergoeclingen aan beide burgerlijke
partijen,
tenvijl de alzo op strafgebied uitgesproken beslissing gelijkstaat met de
vaststelling dat de exceptie van het
gewijsde aa.ngaancle de bedoelde telastlegging nieuwe vervolgingen onmogelijk
maakt en dat de rechtsmacht van het
strafgerecht uitgeput is ; dat de strafrechter a ileen samen en tegelijkertijd
met de strafvordering kem1is mag nemen
van de civielrechtelijke vorderingen, · en
dat, wam1eer de strafvordering niet meer
ontva.nkelijk is, de rechter eveneens geen

-643aan derde verweerder een schadevergoeding van 78.602 frank te betalen;
Overwegend e d at, nu h et · a rrest van
27 juni 1972 b eslist dat h et feit wegens
h«;Jtwelk de vervolging was ingesteld en
de feiten waarvoor beklaagde werd
gelnterneerd bij voormelde beschikking
van 8 au gustus 1969 met eenzelfde
opzet werden gepleegd, hieruit n ood zak e Jijk volgt d at al deze feiten een enkel mis drijf, een p eno,al feit, uitmaakten ;
Overwegende derhalve dat h et r echterlijk gewijsde dat tegelijk h et verval
van de strafvordering meebracht, die
strafvordering, op grond van. de hierbo ven vermelde telastlegging, onontvankelijk m aakte m et het gevolg dat het hof
van beroep zonder jurisclictie was, niet
aileen om uit dien hoofcle een straf of een
maatregel uit te spr eken, m aar ook om te
beslissen dat d e beldaagde zich aan b e doelde feiten schuldig had gemaakt ;
dat hieruit volgt dat h et arrest van
27 j1.mi 1972 omvettelijk de telastlegging b ewezen verldaart ;
Overwegende dat, nu de rechter de
niet-ontvankelijld1eid van de str afvordering h ad moet en vaststellen, hij m eteen
ook moest b esluiten tot de niet .ontvankelijkheid van de t egen eiseres ingestelde
civ ielrechtelijke v ordering die steunde
op h et misdrijf d at h et voorwerp uitmaakte van d e niet-ontvankelijke strafvordering ; dat de b eide b estreden arresten er dus ten onrechte uitspraak over
h ebben gedaan ;
Dat h et middel gegrond is ;
III. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van de beide a rresten
op de civielrechtelijke vordering van
tweede verweerder tegen eiser es il:tgesteld :
Overwegende dat eiser es verklaard
heeft afstand te doen van haar voorzieni,ng om de r eden dat de b eslissingen
niet definitief zijn ;
Overwegend e nochtans dat deze b e slissingcn steunen op dezelfde onwettige
reden geving als de beslissingen -..v aarbij
uitspraak gedaan werd op de vordering
van de ander e burgerlijke p artij tegen
eiseres ; dat de vernietiging van deze
laatste b eslissingen dan ook de vernietiging van d e eerste tot gevolg h eeft,
zelfs zo eiser es verldaart afstand te doen
van h aar voorziening zonder evenwel in
die b eslissingen t e b erusten ;
Om die r edenen, en zonder het tweede
middel van eiser es te onderzoeken, hetwelk tot geen ruimere vernietiging van

de arresten kan aanleiding gev en, decreteert de afstand van de voorziening van
eiseres tegen de beslissing waarbij zij op
d e civielrechtelijke vordering van tweede
v erweerder wordt veroordeeld; vernietigt de bestreden beslissing van 27 juni
1972, doch slechts in zoverre zij kennis
n eemt van d e civielrechtelijke vorcleringen door de tweede en der·de verweerd ers tegen eiseres ingesteld en a lvorens
hierover verder uitspraak te doen d e
h eropening d er debatten beveelt. om de
p a rtij en in de mogelijkheid te stellen
d e verzekeringspolis alsmede an dere dienstige stul.dmn voor te l.eggen ; vernietigt
d e bestreden b eslissing van 25 oktober
1972, b ehalve in zoverre zij verldaart dat
d e dagvaarding betek end aan beldaagde
Vanhoof zonder voorwerp is ; verwerpt
de voorziening voor h et overige ; beveelt
dat van dit arrest m elding zal worden
gemaakt op de kant v an d e gecleeltelijk
vernietigde b eslissingen; veroordeelt eiser es in de kosten van. haar voorziening
tegen tweede verweerder, in de kosten
van haa r afstand, in d e kosten van de
b etokening van h aar voorziening aan
h et openbaar ministerie, alsmede in de
h elft van de overige kosten ; veroordeelt
d ercle verweerder in d e andere h elft
van de overige kosten ; verwijst d e aldus
b ep erkte zaak n aar h et Hof van beroep
t e Gent.
12 februari 1974. 2e lea rner . Voo1·zittm·, d e H. W a uters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
d e H. Versee.- Gelijklttidende conclttsie,
d e H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Philips en B ayart.
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1° OPLICHTING. LISTIGE KUNSTGREPEN. MGIFTE VAN AAN EEN
BANK GERICHTE BETALINGSOPDRACHTEN. - GEEN VOLDOENDE DEKKING.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - VERGISSING IN DE VERl\ffiLDING VAN EEN
TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALING.WETTELIJKE VEROORDELING. - GEEN
AANLEIDING TOT CASSATIE.
3° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. - STRAFVORDERING.
ENKELE STRAF UITGESPROKEN
VERSCHEIDENE 1\HSDRIJVEN. -

STRAF- EEN
WEGENS
MIDDEL

-644DAT SLECHTS OP SOl\1MIGE VAN DEZE
lVI!SDRIJVEN BETREKKING HEEFT. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR DE ANDERE MISDRIJVEN.
NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL.

4° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORlVI. STRAFZAKEN. MEMORIE
VAN DE ElSER NEERGELEGD MINDER
DAN ACHT DAGEN VOOR DE TERECHT ZITTING.- NIET ONTVANKELIJKE l\1EMORIE.

1° Afg·ijte van aan een

banlc gm·ichte
betalingsopcl1·achten hoewel geen vol cloencle clelclcing bestaat om cleze ~tit te
voe1·en, leve1·t OJJlichting op waanloor
men aan een clenlcbeelclig lc1·ecliet wil
cloen geloven (1). (Art. 496 S.W.)

2° lVannee1· cle clo.o1· een stmjge1·echt ttitgesp?·olcen ve1·oonleling wettelijlc is, geeft
cle ve·r gissing in de vennelding van een
wettelijlce bepaling waa1·vctn toepassing
is gemaalct, geen aanleicling tot cassatie (2) . (Artt. 411 en 4 14 Sv.)
3° TtJTannem· wegens ve1·scheidene miscl?·ijven een enlcele st1·aj is ttitgesJJ1·olcen, is
niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbrelcen
van belang, cle eis tot cassatie van de
beslissing op de st1·ajvonle1·ing, wellce
geg1·on cl is op een miclclel clat slechts op
sommige miscl?·ijven bet1·elclcing heejt,
tm·wijl cle ttitgesp1'07cen stmj wettelijlc
ge1·echtvaanligcl blijjt cloo1· cle anclm·e
miscl?·ijven (3) . (Artt. 411 en 414 Sv.)
4° Niet ontvanlcelijlc in stmfzalcen is de
memo1·ie wellce cloo1· cle eise1· tot staving
van cle voo1·ziening te1· g1·if!ie .mincle1·
clan acht clagen v661· de teTechtzitting is
nee1·gelegcl (4). (Art. 420bis, lid l.)
(DE Sl\'lET, T. ROELS EN BAEKE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 13 november 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
(1) Raadpl. cass., 8 f ebrua ri 1960 (Bull.
en PAsiC. , 1960, I, 054) en 4 decemb er 196 7,
r edenen (A?T. cctss. , 1968, blz. 484).
(2) Cass., 24 oktober 1960 (Bull . en PA SIC.,
1961, I, 201) .
(3) Cass. , 17 december 1973, stt1J?"a, blz. 440.
(4) Cass., z,! december 1973, SU1J?'ct, blz. 481.

tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het eerste middel , afgeleid uit
de schencling van artikel 496 van het
Strafwetboek,
cloonlat het bestreden arrest eiser
schuldig verklaart aan oplichting ten
nadele van de burgerlijke partij (Baeke)
door zich diens vee te doen afgeven, met
het oogmerk zich clit toe te eigenen, door
het aanwenden van listige k1.mstgrepen
die erin bestonden « twee betalingsopdrachten aan de naamloze vennootschap
« Kredietbank » voor een totaal bedxag
van 124.7 50 fra.nh; door de b1.u-gerlijke
partij (Baeke) te doen ontvangen, wei
wetende dat hij hiervoor bij voornoemde
bank over geen voldoende dekking
beschikte, en v ervolgens na afrekening
door de burgerlijke p a rtij (Baeke) een
faktuur voor voldaan te doen ondertekenen »,

tenvijl d eze handelingen niet aan enig
denkbeeldig luecliet konden doen geloven, gezien de waarde van b etalingsopclrachten steeds uitsluitend afhangt
van het !outer b estaan van dekking hiervoor, dit wil zeggen van de solvabiliteit
van de opclrachtgever, en clergelijke
opdrachten tot betaling, aan bankinstellil"lgen gedaan, immers volledig onafhankelijk zijn van elk schuldvorderingsrecht
op een dm·de, zodat het arrest, door als
listige kunstgrepen te beschouwen, handelingen die niet v an die aard kunnen
zijn dat zij van h et vertrouwen of d e
lichtgelovigheid van een ander misbruik
maken, door hen aan een denkbeelclig
luediet te doen geloven, artikel 496 van
het Strafwetboek schendt :
Overwegende dat h et bestreden arrest
beslist dat eiser listige lnm stgrepen heeft
aangewend om misbruik te maken van
het vertrouwen of van de lichtgelovigheid
van tweede verweerder en dat deze
listige lnmstgrepen eril1. hebben bestaan
twee betalil1.gsopdrachten aan de naamloze vennootschap « Kredietbank >> voor
een totaal bechag van 124.750 frank door
tweede verweerder te cloen ontvangen,
wei wetende dat hij hiervoor bij voornoemde bank over geen voldoende
dekking beschikte, en vervolgens, na
afrekening, door deze v erweerder een
factuur voor voldaan te doen ondertekenen;
Overwegende dat het arrest aldus
wettelijk beschouwt dat door het doen
aannemen van deze betalingsopdrachten
eiser verweerder heeft doen geloven

T

-645aan bet bestaan van een denkbeeldig
lrrediet bij een d erde, en dat zodanige
handeling onder toepassing van artikel 496 van h et Strafwetboek valt ;
Dat het middelnaar recht faalt ;

in d e t elastlegging omschrev en werden,
b ewezen zijn gebleven ;
Overwegende dat d e t elastlegging d eze
feiten onder meer omschreef als volgt :
.. . aan verweerder valselijk t e h ebben
doen geloven d a t hij kwam met de aanb evelingen van d e firma " Morgenstond ,
aan wie v erweerder t er kmmis had gebracht d a t hij een B elgisch veekoopman
zocht t en einde handel te drijven, aan
v erweerder t e h ebben voorgespiegeld
ov er een b est endige kaart voor in- en
uitv oer te beschikken;
Overwegende d at h et arrest, op grand
v an die b ewezen v erklaarde feiten, de
veroordeling v an eiser wegens oplichting
d oor h et gebruik maken v an v alse
h oed an igh eden wettelijk r echtvaardig t ;
D at h et middel niet k an aa.ngenomen
worden ;

Over het tweede micldel, afgeleid uit
de schending van artikel 496 van het
Strafwetboek,
dooTClat h et arrest eiser schuldig v erldaart aan oplichting ten nadele van de
burgerlijke partij (Roels) door zich
cli ens vee te doen afleveren, met h et oogm erk zich dit toe te eigen en, door h et
aanwenclen v an listige kunstgrep en die
erin bestonden "in het buitenland en
bijgevolg op een plaats waar hij niet
gekend was en h et voor d e burgerlijke
partij (Roels ) niet mogelijk was de gegronclheid van b eklaagdes gezegden s en
b ewerin gen t e kontroler en , zich t e h ebben
Over h et d m·de m iddel, afgeleid uit d e
voorgesteld als een v eeh andelaar v an
int ernationaal forrhaat, aan. d e burger- sch ending van a rtikel 97 van d e Grandlijke partij (Roels) voor d e toekomst nog wet ,
a anzienlijker veeverhandelingen t e h ebdoo1'dat h et arrest, bij wege van verb en v oorgespiegeld en zonder discussie wijzing n am· de wet sb ep alingen door de
de door d e burgerlijke partij (R oels ) eerst e r echter a angeh aald, eiser veroorgevraagcle prij zen t e h ebben a an.vaarcl », . d eelt , wat de d erd e telastlegging b etr eft,
en de art ikelen 319, 320 en 321 v an h et
te1·wijl h et a rrest noch tan s erkent dat
eiser d e hoeclanigh eid v an veeh an clelaar Strafwetboek even als de artikelen 4,
6 en 7 van de wet v an 30 december 1882
b ezit,
aanduidt als zijnde de wetsbepalingen
t erwijl bovendien h et leu gen achtig waarin d e door d e rechters in hager
overdrij ven v an h et b elang v an. d eze b eroep uitgesprok en straf v oor d e inbreuk
effect ieve hoedanigheid, door louter e op a rtikel 3, lid 6, v an h et minist erieel
b eweringen en b eloften, niet als h et b esluit v an 28 juli 19,7.1 wordt v oorzien,
gebruik m aken v an een v alse hoedanig te1·wijl deze aa.ngeh aalde artikelen v a n
h eicl kan a angezien w orden,
ter wijl evenmin de begeleiclende uiter- h et Strafwetboek en van de wet v an
30 d ecember ' 1882 gevan genisstr affen
lijke omst ancligh eclen en hanclelingen
worden a angeduid waa rdoor loutere leu- voorzien wellm onder elkaar, zowel wat
genachtige b ewerin gen en b eloften h et de mmnnum- als d e m axi1numduur
k a ra kter v a n listige lnmst gr ep en in de b etreft , v erschillen ,
tenvijl bovendien een straf door h et
zin v an a rtikel 496 van h et Strafwetb oek
b estreden arrest werd opgelegd voor al
zouden lrrij gen ,
zoda t h et arrest, door een hoedanig - de b ewezen v erklaarde t elastleggin gen,
h eid, die r eeel is, cloch a ls gewichtiger h etgeen de wettelijkheid van h et dispoclan in werkelijkheid wordt voorgesteld, sitief van v eroordeling t en opzichte v an
als v a lse hoed anigh eid te b eschouwen , de d erde · t elastlegging en v eroordeling
even als door in gebreke te blijven uiter- aileen, aa.n elk to ezicht onttrekt, zoda t
lijke omstandigheclen of handelingen aan h et arrest, door t en opzichte v an de straf
t e duiden zonder welke loutere leugen- wegen s de d ercle t elastlegging opgelegd
a chtige b eweringen geen listige kcmst- geen welbepaald a rtikel, d a t deze straf
grep en k1.mnen uitmak en, a rtikel 496 v oorziet, aa.n t e duiden, niet in r echte
gemotiveerd is en bij gevolg a rtikel 97
v an h et Strafwetboek schendt :
van de Grondwet schenclt :
Overwegende d a t h et a rrest h et b eOverwegende d a t, mocht zelfs h et
staan v an listige lnmstgrep en niet uitsluitend afleidt uit d e feit en welke door b estreden vonnis, waarnaar h et arrest
h et middel worden b elu'itiseerd; d a t h et v erwijst, in de opsomming van de wetst even s b eslist dat door h et onderzoek bepalingen waarvan het toepassing v eren bij d e b eh andeling van d e za ak voor ldaart t e doen , een v ergissin g h ebben beh et hof v an b eroep de feiten, zoals ze gaan, de enige opgelegde straf niettemin
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wettelijk zou blijven ; dat, ingevolge de
artikelen 411 en 414 van het Wetboek
van strafvordering, een vergissing begaan
bij de vermelcling van de tekst van de
wet geen aanleiding kan geven tot vernietiging;
Dat het miclclel clerhalve niet ontvankelijk is;
. En overwegende clat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en
clat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen :
Overwegencle clat eiser geen bijzoncler
micldel aanvoert;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de aanvullencle memorie door
eiser ter griffie neergelegcl buiten de bij
artikel 420bis van het Strafwetboek bepaalde termijn, verwerpt de voorziening ;
veroorcleelt eiser in de kosten.
12 februari 1974. 2 6 kamer.
Voo?'zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts. Gelijlcluidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleitm·, de H. Biitzler.
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12 februari 1974.

CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN.
CASSATIEBEROEP VAN DE
VEROORDEELDE.- VEROORDELING TOT
EEN ENKELE STRAF.- MIDDEL WAARBIJ DE EENHEID VAN OPZET WORDT
BETWIST. 0P ZICHZELF BESCHOUWD,
NIET VERJAARD FElT, DAT DE STRAF
RECHTVAARDIGT. NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

De belclaagde die wegens eenheid van
opzet tttssen de misd1·ijven tot een enkele
st1·aj wonlt ve?'001'deelcl, is niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·eken van belang,
om voo?' het Hoj het bestaan van eenheid
van opzet te betwisten, wannee1· een de?'
jeiten, OJJ zichzelj beschomvcl, niet ve?'jam·d is en de ttitgesp1·oken st1·aj wettelijk 1·echtvaanligt ( 1).

(DE BACKER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 17 november 1972 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij de strafvorclering, wat het feit 0 betreft, wegens verjaring vervallen worclt verklaarcl :
Overwegencle clat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiseres, op
grand van de feiten A, B en D, op de
strafvorclering worclt veroorcleelcl :
Over het vijfde miclclel, afgeleicl uit de
schencling ·van artikel 65 van het Strafwetboek,
doonlat het vonnis, verwijzencle naar
de beweegredenen van de eerste rechter,
aldus aanneemt dat de telastleggingen A
en D voortkomen van. « eenzelfde claacl »,
tenvijl het sturen in staat van dronkenschap en het niet in staat zijn de noclige
maneuvers uit te voeren, duiclelijk twee
verschillende feiten, claden of handelingen zijn en artikel 65 van het Strafwetboek slechts toepasselijk kan zijn wanneer eenzelfde hancleling een inbreul{
oplevert op twee of meerdere strafwetten en wanneer twee of meer feiten die,
afzonderlijk genomen, alle strafbaar zijn,
voortvloeien uit eenzelfde misdadig opzet, doch niet op een strafbare handeling
die het gevolg of het uitwerksel is van.
een andere strafbare geclraging, clod~ die
er duiclelijk van te onderscheiden is
naar tijcl en ruimte :
Overwegende clat de beklaagde clie tot
een enkele straf uit hoofcle van verschillencle feiten veroordeeld werd, er geen
belang bij heeft te betwisten clat deze
feiten « van eenzelfcle claad voortkomen »
wanneer, zoals ten cleze, een cler feiten,
op zichzelf beschouwd, niet verjaarcl is
en de uitgesproken straf wettelijk rechtvaardigt;
Dat het midclel niet ontvankelijk is ;
En overwegende clat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschre(1) Cass., 27 maart 1961 (Bnll. en PAsiC.,
1961, blz. 823).
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ven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;

CASSATIEBEROEP.
VEROORDELING
VAN DE ElSER IN DE KOSTEN.

Om die reden~n, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

1° De 1·egel volgens welke de aan een
volleclig weTkloze aangeboden clienstbet1·ekking in beginsel moet ove1·eenstemmen met zijn 1w1·maal beToep of met
een venvant be1'0ep, is slechts van toeJJassing op een geoefende of een geschoolcle tce1·kneme1·. (Art. 34 ministerieel b esluit van 4 jtmi 1964 betreffende

12 f ebruari 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raa dsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. Gelijkhtidencle conchtsie,
de

H.

Colard, advocaat -generaal.
de H. A. Lust (van de balie te
Brugge).

Pleite1',

3e
1°

KAMER. -

13

februari

1974.

SOCIALE ZEKERHEID. WEl~K
LOOSHEIDSVERZEKERING. RECHT OP
UITKERINGEN. PASSENDE DIENSTBETREKKING. - AANGEBODEN DIENST BETREKKING NIET IN OVEREENSTElVI1\iiNG l\'IET HET NORlVIAAL BEROEP VAN DE
WERKLOZE OF JI'IET EEN VERWANT
BEROEP. AANBOD VOOR EEN PAS SENDE DIENSTBETREKKING. VOOR'~'AARDEN.

2o

SOCIALE ZEKERHEID: WERKLOOSHEIDSVERZEKERING. RECHT OP
UITKERINGEN . ARBEIDER NIET GE·
OEFEND OF NIET GESCHOOLD. ARBEIDER DIE DE AANGEBODEN DIENST·
BETREKKING WEIGERT OlVIDAT ZIJ NIET
OVEREENSTElVIT li1ET ZIJN NORlVIAAL
BEROEP OF lVIET EEN VERWANT BEROEP.
RECHTER BESLIST DAT RET BEGRIJPELIJK IS DAT DE ARBEIDER vVENST
VOORT TE WERKEN IN DEZELFDE BEDRIJFSTAK EN DAT ZIJN GEDRAGING
NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS
EEN WEIGERING VAN EEN DIENST·
BETREKKING. 0NWETTELIJKE BESLISSING.

30 GERECHTSKOSTEN. -

BURGERLUKE ZAKEN. KOSTEN VAN HET
CASSATI EBEROEP. VVERKLOOSHEIDSVERZEKERING.- CASSATIEBEROEP VAN
DE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOOR·
ZIENING. AANNElVIING VAN RET

(1) Cass., 6 februa ri 1974, sttpm, biz. 610;
vergelijk inzake arbeidsongevallen, cass.,
18 april 1973 (A1'1', cctss., 1973, biz. 826),
inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering,
cass., 24 oktober 1973, sttp1·a, biz. 227, inzake

de werkloosheid . )

2° De 1·echte1· die, zoncle1· te bettbisten clat
cle clienstbet1·ekking aan een we1·kloze
aangeboclen in een be1·oep clat niet zijn
no1'1naal be1·oe1J was, passencl was in cle
zin van a1·tilcel 34 van het ministe1·ieel
besluit van 4 jm~i 1964, beslist clat het
beg1·ij1Jelijk was clat clie we1·lcloze, hoewel niet geoefencl of niet geschoolcl,
. wenste voo1·t te we1·lcen in cle becl1·ijfstalc
clie hij had gekozen en clat zijn geclmging
niet kon wonlen beschottwd als een
we1·kelijlce weigm·ing van een clienstbet1·eklcing, ve1·antwoo1·clt niet op wettelijlce wijze zijn beslissing (Artt. 133
en 134 koninklijk besluit van 4 jtmi
1964).
3° W annee1· het H of, op het cctssatiebe1·oep
van cle Rijlcsclienst voo1· A1·beiclsvoo1·ziening, een beslissing ove1· een eis wellce
op de we1·lcloosheiclswetgeving geg1'0ncl en
ingestelcl is tegen een steunt1'ekkencle,
veTnietigt, ve1'0onleelt het de eise1· in cle
lcosten van het cassatie be1·oe1J (1).
(Artt. 580, 2°, 1017, lid 2, en 1ll1,
lid 2 B.W.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENI NG,
T. BOURDOUX . )
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 maart 1972 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 126, 131,
133, 134 en 135 van h et koninldijk
besluit van 20 december 1963 b etreffende
arbeiclsvoorziening en werkloosheid, 34,
46, inzonderheid 3°, van h et ministerieel

reclassering van gehanclicapten, cass., 10 oktober 1973, sttp1·a, biz. 000, inzake schade vergoeding wegens sluiting van onclerneming,
cass., 30 mei 1973 (An . cctss ., 1973, biz. 956) .
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besluit van 4 j1.mi 1964 inzake werkloosh eid en 97 van de Grondwet,
do01·dat h et bestreden arrest v erklaa rt
dat door de bet rekking te weiger en
vad leerjongen -zager, die h en1..?P 19 janua ri 1970 door e1sers gewestehJk b1.u-eau
w erd a angeboden, v er weerder niet h eeft
gepoogd werk t e weiger en , . maar alleer:
d e voordelen niet wilde verhezen , die hiJ
tot no o· toe o·enoot als t ot de b ouwnij verh eid b~hore~d hulparbeider, en dientengevolge h et b er o.ep en v onnis b evestig t,
d a t, in strijd m et d e besh ssl?-g van d e
directe1.u- v an h et gewestehJk bureau,
v erklaart d a t verweerder t ij d en s v ier
w ek en v an af 23 juli 1970 aan spraak h a d
op werkloosheidsuitkering,
terwijl v erweerder , hulp arb eider, ter
r ech t v aa.r cliging va.n zijn weigering; niet
k on aa11.vo er en d at de aan geboden dienstb etrekking moes t over een st emmen m et
zijn normaal beroep of m et een luermee
v erwant b ero ep, welk v oordeel aileen
wordt v oorbehouden voor d e geoefende
of de geschoolcl e arb eiders , vermits de
omstandigheid d a t hij door de aanvaardino· v an die clienstbetrekking eventueel
mo~st afzien van de sociale voordelen
die de bouwarbeiders geni et en , v r eemd is
aan de bij de wet bepaalde criteria van
d e passende dien stb etr ekl{ing en d er halve niet t er zake dienend is ; waaruit
volgt dat, door d e aangeb o'd en dienstb etrekking t e weigeren, v erweerder werkloos door eigen toedo en is geworden,
zoda t hij m et b e trekking tot d e werk loosheidsuitkering tijdens minstens v ier
w eken a l zijn r echten heeft v erloren en
h et b estreden arrest door zijn hiermee
strij clige b eslissing h et b egrip p assende
dienstbetrekl{ing alsm ede d e gevolgen
van de w eigering van d ergelijke dien stb etrekking door een werkloz e h eeft
rreschonden (schending van d e a.rtike Jen 126, 13 1, 133, 134, 135 v a n h et koninklijk b esluit van 20 december 1963
b etreffende arbeidsvoorziening en w erkloosh eid, alsmede 34 en 46, inzonderheid
3o van h et ministerieel b esluit van
4 juni 1964 b etreffende de werkloosheid)
en clit a rrest op zijn m inst niet r egelmatig
m et r edenen is omkleed (sch encling van
artikel 97 v an de ·Grondwet) :
Ov erwegende d a t uit geen enkele
vaststelling van het bestreden arrest
blijkt d a t d e aan de verweerder aan geboden dienstbet r ekking geen p assende
d ienstbetreld{ing was in d e zin van de
artikelen 133 en 134 van h et k oninklijk
b esluit van 20 d ecember 1963 b etref -

fende arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Overwegende d a t, krachtens artikel 34
van het ministerieel b eslu it van 4 j Lmi
1964 b etreffende de werkloosheid, de
bepa ling d a t d e aan de vol~edig;e werldoze
aangeboden dienstbetreldnng m b egmsel
moet over een st emmen m et zijn n ormaal
beroep of m et een aanverwant b eroep
slechts van to epassing is op de geoefende
of d e geschoolde werknem er;
.
Overwegende d a t, zonder t e b etWisten
d a t v er weerder n.och een geoefende,
noch een geschoolde werlmemer was, h~t
a rrest echter aam1.eemt d a t « het b egnJpelijk is d a t een zelfs ongeschoolde, m a ar
r eeds clrie jaar in dezelfde b edrijfst a k
w erkende a rbeider wenst v oort t e werken
in d e t a k die h ij h eeft gekozen » en
erop wijst d a t hij de socia le voordelen
niet wilde v erliezen, die hi j in het bouwb edrijf geno ot , en " d a t die geclragin g d es
t e b egrijpelijker is daar verweerder v er .wachtte acht dagen la ter in d ezelfde
b edrijfsta k t e werk te worden gest eld >> ;
Overwegende d a t het arrest uit die
reden en niet wettelijk h eeft kunnen
afleiden dat « de geclraging van de ged aarrde in hoger b eroep niet kan worden
bescl1.ouwd als een werkelijke weigering
van een dienstbetreld@g >> ;
D a t h et middel gegrond is ;
Om die redenen, v erniet ig t het b estreden a rrest; b eveelt cl a t van onderhav ig
arrest m elding zal worden gem aak t op
de kant v an de v ernietigd e beslissing ;
veroordeelt eiser, met toep assing v an
artikel 1017 van h et Gerechtelijk W ethoek, in d e kosten ; verwijst de zaak naar
h et Arbeidshof te B ru ssel.
13 febru ari 1974. ae kamer. Voorzitte1·, d e H. Polet, raa dsheer waarn em end voorzitter. Ve1·slaggeve1·, d e
H. J an ssens. - Gelijkltticlencle conclttsi e,
de H. Duchatelet, a dvocaat-gen er aal.
Pleite1·, d e H. Simont.

3•

KA.MER . -

13 februari 1974.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZA KE N . BESLISSING DIE DE FEITELIJKE
GEGEVENS WAAROP ZIJ BERUST NAUWKEURIG
VERlVIELDT ,
BESLISSING
ANTWOORDT ALDUS OP DE CONCLUSIE

-649WAARIN ANDERE OF TEGENSTRIJDIGE
FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UIT·
EENGEZET.- BESLISSING REGELMATIG
MET REDENEN Ol\'IKLEED.

2°

HUUR vAN WERK. ARBEIDS·
OVEREENKOJ\iST. STA'l'UUT VAN DE
HANDELSVERTEGENWOORDIGER .
WET VAN 30 JULI 1963, ARTIKEL 2,
EERSTE EN TWEEDE LID. WEERLEG·
BAAR VERJ\'IOEDEN VAN HET BESTAAN
VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOll'i:ST VOOR
BEDIENDEN.
BEW'IJS VAN
RET
NIET-BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVER·
EENKOJ\1ST. BE GRIP .

1° De 1·echte1' clie nauwkettTig cle feitelijke

gegevens ve1·melclt waaTop hij zijn beslissing grondt, antwoordt aldtts, doo·r
ze te ve1·we1·pen, op een conclusie waa1·in
andm·e of tegenst1·ijdige feitelijlce gegevens zijn uiteengezet en omlcleedt 1'egelmatig zijn beslissing met 1·edenen (1).
(Art. 97 Grondwet.)

2° T'Vannee1· de 1·echte1· vaststelt dat een
tttssenpe1·soon ve'l'plicht was cle bestellingen die hij lcJ·eeg, aan zijn we1·kgeve1·
doo1· te geven, clat hij 1·echt had op on.
1·echtst1·eekse commissies, clat hij occasioneel onle1· lc?·eeg om sommige lclanten
te bezoelcen, om vooT zijn opd1·achtgeve1·
geldsommen te incasse1·en of betalingen te
bespoedigen en dat becloelde opdmchtgeve?' de ove1·dmchtsbelasting voo1· zijn
1·elcening nam, lean hij claan;it wettelijlc
ajleiclen dat het ve1·11weden van het bestaan van een aTbeidsove1·eenlcomst voo1·
bedienden ttts.sen de pa1·tijen niet is
wee?'legd clo01· de weTlcgevm· die ancle1·e
jeitelijke gegevens aanvoenle (2). (Art. 2,
eerste en tweecle lid, wet van 30 ju..li
1963.)
(GOSSELIN · COLINET, T. MARTI N .)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 februari 1973 door h et
Arbeiclshof te Luik gewezen ;

Over h et eerste miclclel, afgeleicl uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
cloordat het arrest beslist heeft clat
(1) Cass., 3 oktober 1973, supm, blz. 130.
(2) Zie cass., 6 januari 1971 (.A1'1'. cass.,
1971, blz. 432).

eiser het vermoeden ingesteld bij artikel 2 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut d er h;mdels vertegenwoorcligers, niet had weerlegcl
en dientengevolge, onder bevestiging
van het beroepen vonnis, voor recht heeft
gezegcl clat verweercler moest worden
geacht in dienst van eiser handelsvertegenwoorcliger te . zijn geweest van
17 augustus 1963 tot 27 oktober 1971
en zijn beslissing heeft verantwoord door
de overweging « clat het er weinig aan
toe doet of de vertegenwoordiger overigens de een of andere niet concurrerende
vertegenwoorcliging op zich heeft geno men clan wel eventueel een kousenhandel
heeft gedreven, d aar het bovendien, naar
de verancleringen van woonplaats te oorclelen, lijkt dat die handel in 1963 werd
opgegeven, of zich beziggehouden h eeft
met een d!'ankslijterij die hij met zijn
vrouw slechts in 1971 heeft geexploiteercl, nu de betrekk.ingen tussen part ij en op het breken staan en het duiclelijk is dat de werkgever niet betaalt »
en « clat het er evenmin iets aan toe
cloet of in beicle overeenkomsten sprake
is van een zelfstandig vertegenwoOl'·
cliger, te meer daar geclaagcle in hoger
beroep (thans verweercler) uitclrukkelijk geprotesteercl heeft naar aanleiding
van de tweede overeenkomst, hoewel hij
begrijpelijkerwijze aarzelde beslist en
onmidclellijk d e toepa.ssing van de wet
van 30 juli 1963 te eisen, d aar hij bejaarcl
was en zeer moeilijk een nieuwe betrekk.ing zou h ebben kunnen vinden >>,

tenvijl noch de hierboven overgenomen
redenen, no ch enige andere reden van
de bestreden beslissing, een passend antwoord zijn op de omstandige conclusie waarin eiser weliswaar had erkencl dat
de titel van zelfstandig vertegenwoordi ger die aan verweercler in de overeenkomsten wordt toegekencl, niet voldoencle
>vas om het wettelijk vermoeden te weer leggen, maar had betoogd dat andere
bepalingen van de overeenlwmst alsmede en bovenal de geclraging en de
hanclelingen van verweerder gedurencle
de tijcl dat de overeenkomsten in werking
waren geweest er ontegenzeggelijk op
wezen dat verweercler niet aan zijn gezag
onderworpen was en, tot staving van dit
midclel, in hoofclzaak h ad aangevoerd dat
verweerder tijdens de hele duur van de
overeenkomsten voort onafhankelijke
handelswerkzaamheden had uitgeoefencl
en clat hij zich trouwens in de overeenkomst uitclrukkelijk dat r echt had voorbehouclen; clat verweerder altijd aanspraak had gemaakt op de rechtspositie

-650van zelfstandig vertegenwoordiger en
die zelfs had geeist en dat hij zich als
zodanig bij derden en bij de openbare
b esturen had aangemeld en met name
bij de controleur der belastingen ; dat
verweerder weliswaar in. een brief van
6 juli 1969 de wens had uitgechukt in· de
overeenkomst de woorden « zelfstru1.dig
vertegenwoordiger » te vervangen door
« handelsvertegenwoorcliger » doch dat
het evenwel kenmerkend was vast te stellen d at hij die wijziging niet had aangevraagd omdat zijn hoedanigheid van
zelfstru1clig vertegenwoordiger niet in
overeenstemrn:ing was 1net de werkelijkh eid, maar omdat hij voor zijn geruststelling een pensioen wenste te bekomen,
en dat verweerder h et nooit gedurende
de uitvoering van de overeenkomst nuttig
of nodig had geacht aru1. eiser te laten
weten WaJ.ll'leer hij ziek WaS, behalve een
keer, op 29 maart 1971, op een tijdstip
dat het geschil ontstaru1. is :

de lange tijd dat de vertegenwoordiger
geen proces dm·fde te beginnen niet
voldoende zijn om het wettelijk vermoe den te weerleggen » en hieraan toevoegt
dat zulks te meer geldt daar verweerder
een aantal gegevens aanbrengt die,
samen, het vermoeden van het bestaan
van een gezagverhoucling versterken,
met name h et feit dat verweerder zijn
besteilingen niet mocht doorgeven naa r
eigen goedvinden, dat hij niet a.lleen op
rechtstreekse maar ook op onrechtstreekse commissies recht had, dat hij op
zij n minst enige orders om ldru1.ten op
bepaalde dag en uur te bezoeken had
behouden en verscheidene opdrachten
Oin voor eiser geldsommen te incasseren
of betalingen te bespoecligen, en dat
eiser de overdrachtsbelasting op de commissiebordereilen, opgemaakt op zijn
firmapapier, betaalde,
tenvijl, ee1·ste onclenleel, de hierboven
overgenomen overwegingen van het beOverwegende dat b et arrest niet aileen streden arr est niet antwoorclen op de
de in het middel vermelde beschouwingen conclusie waarin eiser had do en gelden, .
overneemt, maar er ook op wijst d at en daarbij telkens zijn argmuentatie op
verweerder zijn bestellingen niet mocht omstandige en nauwkeurige wijze verdoorgeven naar eigen goedvinden, dat antwoordde, dat de gegevens die de
zijn vertegenwoordigingssector duidelijk feitenrechters hebben beschouwd als
begrensd was, dat hij niet aileen op blijken van een gezagsverhouding, ter
r echtstreekse maar ook op onrecht- zake niet dienend waren en geen werkestreekse cornmissies recht had, dat hij op l:ijke betekenis hadden (schending vru1.
zijn rninst enkele orders on:1 klru1.ten op artikel 97 van d e Grondwet);
tweecle onclenleel, geen enkel van de
bepaalde dagen en 1uen te bezoeken
h eeft behouden en dat hij herhaaldelijk gegevens clie de feitenrechters hebben
opdracht heeft gekregen om geldsommen laten gelden de aru1. verweerder opgelegde
voor zijn werkgever te incasseren of verplichting de door h em gekregen besteilingen door te geven aan eiser, h et
betalingen te bespoedigen ;
Dat clie overwegingen de verwerping recht van verweerder op onrechtstreekse
insluiten van de door eiser aru1.gebrachte commissies, de bij gelegenheicl aru1. vergegevens clie daarvan verschillen of weerder gegeven opdrachten mn sonnnige
daarmee strijclig zi jn, zodat het arrest ldanten te bezoeken, om van klanten
passend antwoordt op cliens conclusies ; geldsommen voor rekening va,n eiser te
incasseren of de betalingen te bespoecliDat het middel feitelijke grondslag gen, het feit dat eiser de overdrachtsbemist;
lasting voor zijn rekening nam, op zichQ,; er het tweede middel, afgeleid uit de . zelf, afzonderlijk of in verbancl met de
schending vru1. de artikelen 2 van de wet and ere gegevens beschouwd, het bestaan
van 30 juli 1963 tot instelling van het insluit van de gezagsverhoucling die
ken1nerkencl is voor de overeenkomst van
statuut der hru1.delsvertegenwoordiger s,
de ondergeschikte hru'ldelsvertegenwoor1 van de wetten betreffende het bediencliger en evenmin onverenigba,ar is met
dencontract, gecoordineerd bij h et koninklijk besluit van 20 j1.mi 1955, 1710, het bestaan van een overeenlcon1.st van
1779, 1787 van h et Burgerlijk Wetboek zelfstandig handelsvertegenwoordiger
(schencling van aile in h et micldel aan en 97 VaJ.'l de Grondwet,
gehaald e wetsbepalingen, n:1et uitzondedo01·dat, na te hebben vastgesteld d at ring van artikel 97 van de Gr-ondwet)
verweerder noch een gewaarborgde minimmnbezoldiging, noch een kostenvergoeBetreffende het eerste onderCleel :
ding genoot en dat partijen het oneens
Overwegende dat, in zovene de overwaren ov~r de keus VaJ.'l de va.kantietijd,
h et arrest beslist dat (( die gegevens en wegingen van het arrest dui.clelijk de
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fei t elijke gegevens aanvoeren die in
tegenspraak zijn met de beweringen van
eiser, het arrest passend op diens con clusie antwoordt ;
Betreffende het tweede onderdeel

:

Overwegende dat, krach tens artikel 2,
tweede lid, van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van lwt statu ut der han delsvertegenwoordigers, de overeei1.komst
tussen opdrachtgever en tussenpersoon,
n iettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling van de overeenkomst of b ij het
stilzwij gen ervan en welke titel hem ook
wordt toegekend, aangezien wordt als een
arbeidsovereenkomst voor bedienden,
tenzij het tegendeel wordt bewezen ;
Overwegende dat uit de feitelijke
vaststellingen die het doet, het arrest,
zonder schending van enige in het mid del aangehaalde wetsbepaling, heeft hmnen afleiden dat eiser het op hem rus tende bewijs niet had geleverd;
Dat geen enkel onderdeel van het
rniddel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voor zie ning ; veroordeelt eiser in de kosten.

\VIJL RET BESOHIKKENDE GEDEELTE
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD IS DOOR
EEN ANDERE REDEN.

1° H et miclclel clat be1·ust op een onj~~iste
lezing van cle best1·eclen beslissing, mist
jeitelijke g1·onclslag (1).

2° B ij ontstentenis van een concz~~sie is cle
1'echte1' niet ve1·plicht cle 1·eclenen op te
geven wam·om hij sommige bewijsmiclclelen mee1· ove1·tuigencl acht clan ancle1·e,
zeljs inclien cleze oncle1'ling in tegen spmalc zijn (2). (Art . 97 Grondwet.)
3° Niet ontvanlcelijlc wegens het ontb1·eken
van belang is het miclclel clat slechts OJJ
bepaalcle 1-eclenen van cle best?·eclen
beslissing lc?·itiek oefent, tenvijl het
beschilclcencle gecleelte wettelijlc ge?·echt vaanligcl is cloo1· een ancle1·e 1·eclen (3).
(PLUQUET.)
ARREST ( (ve1·taling.)
HET HOF ; ;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 5 juni 1973 gewezen door
d e ~aad van beroep voor gewetens bezwaren;

13 februari 1974. 3e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
Over het eerste middel , hieruit a fgede H. Clason . - Gelijkl~~iclencle conclt~sie,
leid dat de beslissing eiser s gebrek aan
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH . Van Ryn en Fally. · oprechtheid af:leidt uit het feit dat hij
drie uitstellen om onder de wapens te
worden geroepen, heeft aangevraagd en
verkregen, zonder te dier gelegenheid
zijn gewetensbezwaar te hebben doen
gelden,
teTwijl de wet stelt dat de aanvraag
3e KA,lVIER. - 13 februari 1974.
ontvankelijk is met ingang van 1 januari
van het jaar waarin de dienstplichtige
1 o CASSATIEJ.\IIIDDELEN. - DmNST18 jaar oud wordt en niet meer ontvanPLICHT. - li1IDDEL DAT OP EEN ON- kelijk is vvanneer de dienstplichtige door
J UISTE LEZING VAN DE BESTREDEN BE - d e voorlezing van de militaire wetten de
SLISSING BERUST. - MIDDEL DAT FEI - h oedanigheid van militair heeft verkre TELIJ KE GRONDSLAG MIST.
gen of k r achtens de geco6rdineer de
dienstplichtwetten als deserteur wor dt
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN behandeld ; dat die aanvraag eveneens
EN ARRES'J'EN. DmNSTPLICHT. ontvankelijk is voor de dienstplichtige
RAAD VAN BEROEP BETREFFENDE die zijn werkelijke diensttijd heeft ver GEWETENSBEZWAREN DIE AOHT DAT r ich t en d ie nog niet wederopgeroepen
SOMMIGE BEWIJSMIDDELEN l\1EER OVERwercl:
TUIGEND ZIJN DAN ANDERE. - GEEN
OONOLUSIE. REOHTER NIET VERPLICHT DEZE BEOORDELING MET REDE (1 ) Vergelijk cass., 1 februari 1974, sttpm,
NEN TE OMKLEDEN.
3° CASSATIEMI DDELEN. - DIENSTPLICHT . - li1IDDEL DAT SLEOHTS KRITIEK OEFENT OP BEPAALDE REDENEN
VAN DE BESTREDEN BESLISSING, TER-

b lz. 597 .
(2) Ve1·gelijk cass., 15 oktober 1973 , supm,
b lz . 186 .
(3) Vgl. cass., 8 november 1973, sttpm,
b lz. 280 .
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Overwegende dat de beslissing zich
niet beperkt tot de vermelding van de in
het middel bestreden reden, maar zich
ook grondt op het verslag van de burgemeester te Auvelais ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, hieruit afgeleid dat de beslissi.Ilg eisers gebrek aan
oprechtheid afleidt aileen uit de verklaring van de burgemeester te Auvelais,
zonder hiervan de reden op te geven en
zonder acht te slaan op andere verklaringen waarbij zijn oprechtheid werd
bevestigd ; dat dientengevolge de beslissing niet regelmatig met redenen is
omkleed:
Overwegende dat het middel aan de
beslissing niet verwijt eisers oprechtheid
in twijfel te hebben getrokken ; dat het
deze verwijt, door zijn gebrek aan oprechth eid af te leiden aileen uit de verldaring van de burgemeester te Auvelais,
zonder hiervan de reden op te geven en
zonder acht te slaan op andere v erklaringen die zijn oprechtheid bevestigden,
niet regelmatig met reclenen te zijn
omldeed;
Overwegencle dat bij ontstentenis van
conclusie dienaangaande de raad van ·
beroep de reden niet moest opgeven,
waarom hij smnmige verstrekte inlichtingen niet overtuigend acht.te ;
Overwegende dat, door te vermelden
op welke gegevens zij stennde, de beslissing r egelmatig met r edenen is omldeed ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
(1) Het openbaar ministerie bad geconcludeerd tot vernietiging. Het was immers van
oordeel dat de raad van beroep voor gewetensbezwaren, om te beslissen dat eisers gewetensbezwaar niet oprecbt was, al~ doorslaggevencl
acht bet feit dat d eze pas nadat bij dl'ie ui~;
stellen om onder de wapens te worden geroepen bad aangevraagd en verlcregen, zijn gewetensbezwaar bad doen gelden. Aangezien
artikel1 van de wet van 3 jlmi 1064 houdende
het statuut van de gewetensbezwaarde
bepaalt dat de aanvraag om verlening van clit
statuut niet meer ontvankelijk is wanneer de
clienstplicbtige de hoedanigheid van militair
heeft verkregen door de voorlezing van de
militaire wetten of als deserteur wordt behandelcl, was bet openbaar ministerie van oordeel dat de beslissing eiser wettelijk niet als
grief kan aanrekenen dat bij gebruik bad
gemaakt van de tij d om na te denke;u die de
wet hem verleent.

Over het derde middel, hieruit afgeleid dat de beslissing afwijzend beschikt
op eisers aanvraag tot vrijsteiling van
zijn militaire verplichtingen, door te
overwegen dat de redenen die hij aanvoert, niet verwijzen naar een godsdienstige, wijsgerige of morele ideologi.e,
maar r ekening houden met een geheel
van menselijke waarden aileen,
te1·wijl de wet niet beschikt dat de opgegeven redenen van godsclienstige, wijsgerige of morele aard bij een ideologie
moeten aansluiten, vermits zij kunnen
voortvloeien uit de persoonlijke filosofische of morele overtuiging dat de
voorrang moet worden gegeven aan de
menselijke waarden en a[Ul het ideaal
van gewelclloosheid :
Overwegende dat eisers gebrek aan
oprechtheid, waarop de beslissing heeft
gewezen, voldoende is om deze te rechtvaardigen ;
Dat de bestreden r eden ten overvloede
werd gegeven ;
Dat het middel, dat deze reden bestrijdt, derhalve bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Om clie redenen, venverpt de voorziening.
13 februari 1974. 3 8 kamer. Voo?"Zitte1', de H. Polet, raadsheer waarn emend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Busin.- Ande1·shtidende conclttsie (1},
de H. Dnchatelet, advocaat-generaal.

...
Daar de cliens~;plichtige als grond voor zijn
gewetensbezwaren had aangevoerd dat b.ij
voorstander was van de gewelclloosheid,
« fundamentele waarde van elk maatscbappelijk wezen "• concludeerde bet openbaar minis~
t erie daa1·uit dat eiser aldus « redenen van
godsclienstige, morele of wijsgerige aard "•
in de zin v a n artikel 1 van de wet van 3 juni
1064, had aangevoerd en dat de commissie
van beroep niet had kunnen beslissen, zonder
deze wets bepaling te schenden, dat de door
de eiser voorgeclragen redenen niet konden
worden aangenomen, omdat zij « geen betrekking hadden op een ideologie van godsclienstige, wijsgerige of morele aard "· Aangezien het openbaar ministerie aldus geconcludeercl had dat bet eerste en het derde
middel gegrond was, was h et tweede midcl.el
niet meer van belang.
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653WERKNEllffiR KANDIDAAT BIJ DE VER·
KIEZINGEN. - AABEIDSOVEREENKOMST
VOOR BEDIENDEN VAN EEN BEPAALDE
DUUR. 0VEREENKOllfST DIE . EEN
EINDE HEEFT GENOMEN BIJ HET VER·
STRIJKEN VAN DE TERMIJN. - GEEN
WETTELIJKE BESCHERJIITNG.

13 februari 1974.

CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLIGHT. MIDDEL DAT ENKEL OP
FEITELIJKE OVERvVEGINGEN IS GE GROND. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BDRGERLIJKE
ZAKEN. - 00NCLUSIE. - BEvVERINGEN
NIET l\IIEER TER ZAKE DIENENDE
WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE
RECHTER. - RECHTER NIET VERPLICHT
OP DIE BEWERINGEN TE ANTWOORDEN.

Nie~

ontvankelijlc is het te1· staving van een
cassatiebe1·oep inzake dienstplicht voo?'gecl?·agen middel dat niet op een schending van de wet maa1· alleen op jeitelijlce
ovenvegingen gegrond is (1). (Art. 95,
2e lid Grondwet; art. 51, § l gecoordineerde dienstplichtwetten van go april
1962.)
(DEBACKER.)
ARREST (ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 oktober 197g gewezen
door d e herkem·ingsraad van de provincie
Luik ;
Over het middel hieruit afgeleid dat eiser voor de dienst van de lichting 1974
werd aangewezen, terwijl zijn verzoek
om vrijwillige dienstneming a ls beroepsmilitair later werd afgewezen, omdat hij
niet voldeed aan de bij de wet bepaalde
geneeskunclige vereisten :
Overwegende d at het middel enkel en
aileen gegrond is op feitelijke beschouwingen;
Dat bet derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
1g februari 1974. -

gc kamer. -

TToo1'zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarn emend voorzitter. TTe1·slaggeve1·, de
H. Busin. Gelijlcluidende conchtsie,
de H. Duchatelet, advocaat-gener aal.

gc KAlVIER. -

13 februari 1974.

go

CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN. - lVIIDDEL WAARIN
FElTEN EN RECHT VERMENGD ZIJN. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4° HUUR VAN 'WERK. - ARBEIDSOVEREENKOMST. - AABEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN. - 0VEREEN·
KOMSTEN GESLOTEN VOOR EEN BEPAALDE DUUR. 0VEREENKOMSTEN
GESLOTEN VOOR EEN TONEELSEIZOEN.
- GEEN VERNIEUWING VOOR EEN ONBEPAALDE DUUR.
l 0 De ajgevaa1·cligde van het JJersoneel in

de onde1'1temingsraad of de lcandidaat
bij de ve1·lciezingen voo1· die 1·aad, wiens
m·beidsove1·eenlcomst voo1· bedienden, gesloten voo1· een bepaalde dtttt?', eindigt
bij het ve1·st•·ij ken van de gestelde te1'1nijn,
heejt geen ?'echt op de besche1·ming bepaald bij a1·tikel 21 van de wet van
20 septembe1· 1948 (Impliciete oplossing.).

2° De •·echte1· is niet verplicht te antwoorden op de bewe1·ingen van de conchtsie,
wannee1· deze niet mee1· te1· zake dienende
zijn wegens een vaststelling van de
beslissing (2) (Art. 97 Grondwet.)
go Niet ontvanlcelijlc wegens Ve1'1nenging
van jeiten en 1·echt is het micldel dat het
Hof zott ve?'JJlichten jeitelijlce gegevenB
na te gaan (g).
4° De •·echte?' die m·op wijst dat ove?·eenlcomsten die voo1· een bepaalde chaw, een
toneelseizoen, gesloten zijn, ellcact?' niet
opvolgen zonde1· ondm·b•·elcing en clat,
in onde1·havig geval, de cont?·cwtuele
bet?·elclcingen niet voin·tdtttwden tussen

1° ONDERNEMINGSRAAD.- AFGEVAARDIGDE VAN HET PERSONEEL OF
(1) Cass., 3 januari 1973 (Ll?'1' . cass., 1973,
biz. 447).

(2). Cass., 14 juni 1973 (Ll?'?', cass., 1973,
b iz . 1002).
(3) Cass., 18 mei 1973 (A ?'I'. cass., 1973,
biz. 911).
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cle bedoeling heejt gehad de gebieclencle
be1xtlingen van de wet te ontduilcen,
beslist wettelijlc clat de JJa?·tijen niet
geacht wm·clen lmn vm·bintenis voo?'
onbeJJaalcle tijd te hebben willen ve?·niettwen. (Art. 2bis wetten betreffende
het dienstcontract, gecoorclineerd op
20 juli 1955.)
(M:EESEN, T. VERENIGING ZONDER WINSTOOG!VIERK
« OPERA DE WALLONIE >>.)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
. Over h et eerste middel, afgeleid u.it de
schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 19 en 21, §§ 2 tot 7, van de
wet van 20 september 1948 houclende de
organisatie van het bedrijfsleven,
doonlctt het arrest eiser s rechtsvorde ring tot verkrijging van de afdank.ingsvergoeding, verschulcligd overeenkon:lstig §§ 2 tot 7 van artikel 21 van de voormelde wet van 20 september 1948, heeft
afgewezen, op grond dat eiser gedurende
de toneelseizoenen 1938 tot 1971 in
dienst geweest was eerst van. het « Theatre Royal» te Lu.ik en daarna van verweerster, dat clie seizoenen maar enkele
maanclen duurden, dat de contra.ctuele
betreldun.gen niet voortduurden in de
tussentijd en derhalve partijen niet door
een . ov ereenkomst van onbepaalde duur
verbonden waren, 1naar door een reeks
overeenkomsten van een bepaalde duur,
zonder te an.twoorden op het middel
waarin eiser bij conclusie voor het arb'eidshof deed gelden dat verweerster had gesteld dat zij slechts door opeenvolgende
overeenk01nsten van een bepaalcle ch.nu·
van. 9 of 11 1naanden verbonden was en
daaruit had afgeleid dat eiser nooit in
rechte lid van de ondernemingsraad was
geweest, daar hij niet voldeed aan de
verkiesbaarheidsvoorwaarden gesteld bij
artikel 19 van de voormelde wet van
20 september 1948, dat eiser nochtans in
de ondernerningsraad van verweerster
zitting had gehad vanaf 1967 tot juni
1971 en kanclidaat gesteld was bij de
nieuwe sociale verlciezingen die in 1971
moesten plaatshebben, dat verweerster
noch in 1967, noch in 1971, gebruik had
gernaakt van het bij de wet en verordening op de ondernem.ingsraden toegekende recht van verhaal om de geldigheid

van eisers kancliclaatstelling bij de sociale
verkiezingen te betw-isten en dat verweerster derhalve eisers recht van verkiesbaarheicl niet meer kon betwisten,

tenvijl door clit gemis van antwoord
niet kan worden uitgemaakt of de feitenrechters in rechte hebben beslist dat
de wet en verordening op de ondernemingsraden aan verweerster geen recht
van verhaal verleenden ingeval eiser
niet volcleecl aan de wettelijke verlciesbaa.rheidsvereisten, clan wel in rechte
hebben willen beslissen dat, zelfs inclien
partijen door opeenvolgende overeenkomsten van een bepaalde dm.u· verbonden
waren, eiser aan de voornoernde verluesbaarheidsvereisten voldeed, zodat verweerster geen v erhaal kon instellen tegen
eisers v erkiezing en kandidaatstelling,
dan wel dat zij claarentegen hebben beslist
enerzijds, in rechte, dat, indien partijen
door opeenvolgende overeenk01nsten van
een b epaalde dutu· verbonden waren,
eiser niet aan de genoemde verlciesbaarheidsvoorwaarden voldeed en verweerster verhaa.l had kmmen instellen tegen
eisers verkiezing en daarna tegen zijn
kal{diclaatstelling, maar anderzijds, in
feite, dat uit het niet-instellen van een
verhaal Vall. verweerster niet kon worden
afgeleid dat verweerster had erkend clat
partijen in werkelijkheicl door een overeenlwmst van een onbepaalde dutu· verbonden waren, waaruit volgt dat de
redenen van het arrest het voor het Hof
onmogelijk maken zijn toezicht op de
wettelijkheid van clit arrest uit te oefenen en dat die redenen niet voldoen aall.
het vereiste van artikel 97 Vall. de Grandwet:
Ov erwegende dat, ter afwij zing van
eisers rechtsvordering tot verkrij ging van
de afdankingsvergoecling bepaald in de
artikelen 19 en 2 1, §§ 2 tot 7, Vall. de
wet van 20 september 1948 houclende
organisatie van het bedrijfsleven, die
betreldung hebben op de bescherming
van de arbeiders die als lid het personeel
vertegenvvoorcligen in de ondernemingsraad of op de kal1.didatenlijsten voor deze
raad zijn gebracht, het arrest zich niet
hierop gronclt dat eiser niet voldeed aan
de voorwaarden 011:1 voor deze ftmctie te
worden verkozen, maar hierop dat,
wanneer de arbeidsovereenkomst geslo ten is voor een bepaalde duur, de wette lijke bescherming van de arbeiders die
lid van of kandiclaat voor de ondernemingsraad zijn slechts clan kan worden
ingeroepen wanneer de overeenkornst beeindigd werd v66r bet verstrijken van de
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termijn, daar geen enkele wettelijke
b epaling verhindert dat h et verloop van
de termijn zijn uitwerking heeft ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
d at ten deze de overeenkomst voor een
b epaalde duur gesloten werd, en dat zij
niet was beeindigd v66r het verloop van
d e termijn, maar een einde genomen heeft
bij het verstrijken van de termijn ;
Overwegende dat eisers conclusie betreffende het feit dat hij voldeed aan de
voorwaarden om tot lid van de ondern emingsraad verkiesbaar te zijn, aldus
niet meer ter zake diende en dat de feitenrechter niet gehouden was erop te antwoorden;
Dat door dit gemis van antwoord het
arrest niet dubbelzinnig is ;
Dat het middel niet kan worden aange noinen;
Over het tweede middel, .afgeleid uit
de schending van artikel 2bis, door artikel 31 van de wet van 21 novernber 1969
tot wijziging van de wetgeving betreffende de arb eidsovereenkomst en ingevoegd in de vvetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd bij het
koninklijk besluit van 20 juli 1955, en
van artikel 21 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van h et
bedrij fsleven,
cloonlat het arrest eisers r echtsvorclering tot verluijging van de afdankingsvergoeding, verschuldigcl overeenkom stig artikel 2 1 van d e voornoemde wet
van 20 september 1948, h eeft afgewezen,
op groncl clat eiser gedurencle de toneelseizoenen 1938 tot 1971 in dienst ge·weest was eerst van het « T h eatre Royal »
te Luik en daarna van ver weerster, clat
die seizoenen maar enkele maanden
cluurden, dat de contractuele betrekkingeii niet voortduurclen in de tussentijcl,
dat eiser zich niet kon b eroepen op h et
b epaalde in artikel 2bis van de gecoiirclin eercle wetten betreffende het dienstcontract, dat in h et geval van overeenkomsten voor een toneelseizoen het
eigenlijk niet gaat om opeenvolgende
overeenkornsten, aangezien dit begrip
onclerstelt dat de over eenkomsten niet
worden onclerbroken, dat de overeenkom sten voor een toneelseizoen normaal telkens na bet toneelseizoen worden onderbroken en pas Tnet de opening van h et
volgende seizoen opnieuw beginnen, dat
partij en derhalve door een overeenkomst
van een bepaalcle duur verbonden waren
en clientengevolge eiser niet in aanmerking kon komen voor de bescherming die
aan de leden van de ondernemingsraden
wordt verleend,

te1·wijl, ingeval opeenvolgende beweerdelijk voor een bepaalde duur aangegane
overeenkomsten telkens gesloten worden
voor de tijd van de seizoenwerkzaam h eden van de werkgever en slechts worden onderbroken door de perioden waarbinnen het bedrijf stilligt, de vernieuwing van zodanige overeenkmnst moet
worden geacht, krachtens voornoemd ar tikel 2bis van de gecoordineerde wetten
betreffende het dienstcontract, te zijn
gedaan voor een onbepaalde duur, zodat
t en deze eiser, wiens overeenkmnst vernieuwd was voor het seizoen 1970-197 1,
in aanmerki.ng kwam voor de b esch ernl.ing, d om' a rtikel 2 1 van de voornoemde
wet van 20 september 1948 verleencl aan
de leden van de ondernemingsraden :

Overwegende dat h et arrest weliswaar
stelt dat de overeenkomsten t u ssen eiser
en verweerster telkens gesloten werden
voor de dutu· van h et toneelseizoen en
dat de contractuele betrekkingen niet
voortduurden in de tussentijd, maar dat
h et daarentegen niet vaststelt d at de
overeenkomsten slechts onderbroken werd en door de periode waarbinnen h et bedrijf van de werkgever stilligt ;
Dat, in zoverre het middel op deze
laatste omstandigheid gegrond is, h et
onderzoek ervan h et Hof tot het nagaan
van feitelijke gegevens zou verplichten;
dat het in zoverre niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat bovenclien artikel 2bis, door de wet van 21 november
1969 ingevoegd in de gecoiirclineerde
wetten op het dienstcontract, bepaalt,
m et b etreklcing tot de overeenkomsten
van een bepaalde duur of voor een bepaalde onderneming, dat, « zo na het
verstrijken van de termijn' partijen de
uitvoering van de overeenkomst voortzetten, zij geacht worden de verbintenis
voor een onbepaalde tijd te willen vernieuwen »;
Overwegende dat h et arrest in dit
opzicht stelt dat, « in het geval van
overeenkomsten voor een toneelseizoen,
het eigenlijk niet gaat om opeenvolgende
overeenkomsten, aan gezien dit begrip
overeenkomsten onderstelt die elkaar
zonder onderbreking opvolgen >>, en dat
« die overeenkomsten normaal telkens
n a h et toneelseizoen onderbroken ·worden
en pas met de opening van het volgende
seizoen opnieuw beginnen » ; clat het uit
d e vaststelling dat « de contractuele ·
b etrekkingen niet voortduurden in de
tussentijd » afleidt dat voornoemd artikel 2bis hier niet van toep assing is ;
Overwegende d at h et arrest er ook op
, wijst d at geen enkel gegeven aantoont
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zoals blijkt uit het zinsverbancl, dat verweerster niet de bedoeling heeft gehad
de gebiedende bepalingen van de wet te
ontduiken;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk heeft ktmnen beslissen dat de
tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst een overeenkomst van bepaalde
duur was, die een einde had genomen
bij het verstrijken van d e t ermijn, en
dat, bij gebreke van voortijclige afdanking door de werkgever, de bepalingen
betreffende de bescherming van de leden
van de ondernemingsraad in geval van
afdanking hier niet van toepassing waren ·
. u'at het midclel niet kan ·worden aangenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1974. 3e kamer. Voo1·zitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet,
raadsh eer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de
HR. Bayart en Faures.

arrest, op 8 december 1972 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, r echtdoende
a ls rechtscollege waarnaar de zaak is
verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
5 oktober 1965 (2);
Overwegende dat, bij aide op 9 oktober 1973 ondertekend door Mr. Marc
Baltus, advocaat bij het Hof van beroep
te Brussel, zijn bijzondere gemachtigde,
en op 3 december 1973 ter griffie van het
Hof ingecliend, eiser verklaard heeft van
zijn voorziening afstand te doen ;
Overwegende dat verweerder deze
afstand heeft aanvaard;
Om die redenen, decreteert de afstan.d
van de voorziening ; veroordeelt eiser in
de kosten .
14 februari 1974. Je kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raa d sheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Ligot. Gelijlcluiclende conclttsie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

J e KAl\mR. -

J C KAMER.

14 februari 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND. DIRECTE BELASTINGEN.
AFSTAND NIET BETEKEND, l\fAA.R
DOOR DE VERWEERDER AANVAARD. DECRETERING.

Inzalce cli1·ecte belastingen dec1·etee1·t het
H of de afstand van het cassatiebe1·oep clie
aan de venveenle1· niet is betekencl, maa1·
cloo·r cleze is aanvaa1·d (I). (Artt. 824,
1042 en 1112 G.W.)
(DEZILLIE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Raadpi. cass., 30 april 1968 (A1'1·. cass.,
1968, blz. 1093); vgl. cass., 7 maart 1973 (ibid.,
1973, biz. 662).

14 februari 1974.

CASSATIEMIDDELEN.
BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
EEN RECHTSDWALING VAN DE RECHTER.
- DWALING ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKE;EID VAN RET BESCHIKKENDE GEDEELTE . - MrDDEJ. ZONDER
BELANG . - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
Ni~t ontvanlcelijlc wegens het ontb1·elcen van

belang is het midclel clat aan cle 1·echtm·
venvijt een ?'echtsclwaling te hebben
begaan, wannee1· cleze geen invloed heejt
op de wettelijlcheicl van het best1·eclen
beschilclcencle gedeelte (3).
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGISCHE
HYPOTHEEKl\'IAATSCHAPPIJ EN SPAARKAS IPPA », T. ECHTGENOTEN ANTOINE
EN ECHTGENOTEN ANDRE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; -

Gelet op het b estreden

(2) Bull. en PASIC., 1966, I, 172 .
(3) Cass., 6 januari 1967 (A1T. cass. ,
1967, biz. 538); zie in strafzaken cass.,
10 april 1973 (ibid., 1973, b i z. 798) .
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arrest, op 17 april 1972 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

het niet h eeft en bijgev olg zijn b eslissing
niet wettelijk h eeft verantwoord :

Over l1et middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 132, 1141, 1183,
1184, 1240, 1599, 2006, 2008, 2009,
2279 van h et Burgerlijk vVetboek, 27,
73, 74 van de wet van 16 december 1851
en 97 van d e Grondwet, alsm ede van h et
algemeen rechtsbeginsel t ot bescherming
van derden in geval van. misleidende
schijn,
· doo?'dat h et arrest, n a m et bevestiging
van het beroepen vonnis te h ebben b eslist dat de door d e verweerders gesloten
verkoop nietig was, verklaart dat de
eerste rechter even een s terecht h ad geoordeeld dat de nietigverklaring van. d e
verkoop ipso facto die van d e h y potheek
t en gevolge h ad welke de ver weerders
Sltb 3 en 4 op de verkochte panden hadd en toegest aan tot waarbor g van de htm
door eiseres verstrekte lening, de conclusie verwerpt waarbij deze laatste
h a d betoogd d at d e hypotheken die de
schijnbare eigen aar van een onroerend
goed krachten s een r egelmatige titel
h eeft toegestaan, geldig zijn en gevolg
blijven hebben t en v oordele van de
schuldeiser te goed er trouw jegen s de
werkelijke eigenaar, en deze beslissing
in hoofdzaak verantwoordt d oor d e overweging dat dcze stelling in strijd was met
de bepalin gen van de artikelen 11 83,
11 84, 1599 van h et Burgerlijk Wetboek,
27 en 74 van de h y potheekwet,
tenvijl, zo weliswaar de hypotheek die
is toegestaan door een koper wiens
eigendomstitel later nietig verklaard
wordt dientengevolge, in beginsel, moet
worden vernietigd , geen enkele van de
door h et b estred en arrest aangevoerde
wettelijke bepalingen of geen enkele
andere bepaling verhindert dat, in afwijIcing van deze regel en krachtens h et
beginsel tot bescherming van de d erden
die t e goeder trouw hebben gecontracteerd op grand van een schijnbare toestand waarvan zij d e onregelmatigheid
niet konden ke1men, d e h y potheek blijft
bestaan jegens de werkelijke eigenaar
in het geval dat ze door een kop er, wiens
titel schijnbaar regelmatig was, werd
toegestaan tot waarborg van verbintenissen die hij jegens een bonafide d erde
had aangegaan, zodat h et arrest, door
enkel t e steunen op de bepalingen die h et
aanhaalt t er rechtvaardiging van d e
vernietiging van de hypotheek die d e
v erweerders Sltb 3 en 4 a an eiseres hadden
toegestaan, aan voormeld b eginsel een
absolute draagwijdte heeft gegeven die

Overwegende dat h et arrest b eslist
en dat eiseres in b eginsel toegeeft dat de
nietigverklaring van d e verkoop van een
onroerend goed die van d e door de koper
op dit goed toegestane hypotheek t en
gevolge heeft ;
Dat het middel t egen d e toepassing van
die r egel op de feiten van d e zaak enk el
bezwaar aanvoert krachtens een rechtsb eginsel dat er, v olgen s eiser es, van
afwijkt ter bescherming van de derden
die te goeder trouw hebben gecontrac teerd op grand van een schijnbare toestand waarvan zij d e onregelmatigh eid
niet konden ke1men ;
Dat eiseres preci seert dat, onder een
derde die te goeder trouw door d e schijn
werd misleid, niet aileen moet worden
versta.a n degene die h et slachtoffer is
van een onoverkomelijke d wa.ling, doch
ook degene die alle voorzorgen genomen
h eeft die m en mag verwachten van ie mand die n ormaal voorzicht ig en oplettend is, of die in een wettige d waling is
vervallen omdat hij zich op grand van
d e feitelijke omstandigheden mocht houden aan de schijn en de werkelijld1eid
niet diende na te gaan ;
Overwegende dat in dit verband b et
arrest, om een vordering tot vergoeding
van h et nadeel van eiser es af t e wijzen,
met n ame overweegt " d at .. . appellante
(thans eiseres) ten onrechte betoogt dat
haar geen enkele fout kan worden v erweten en dat haar onderzoekingen enkel
b etreldcing moesten h ebben op de waarde
van h et onroerend goed en op de omvang
van het panel ... ; dat appellante, wier
onderzoekingsmiddelen veel grater zijn
dan die van de verkopende echtgenoten,
zich heeft vergist omtrent d e len er Andre
over wie zij geen inlichtingen h eeft ingewonnen ; ... dat zij d es te m eer op haar
hoede had moeten zijn d aar de alde van
aankoop van h et onroerend goed, d a t
wil zeggen de titel van de echtgenoten
Andre, dezelfde datum droeg als de hypothecaire lening en vermeldde dat niet
de verkopers zelf, doch een makelaar in
onroer ende goederen, htm .gemachtigde,
een deel van de prijs h a d ontvangen;
. . . dat appellante, d erhalve, zichzelf de
schuld moet geven en uit haar eigen onvoorzichtigheid een les moet treldmn " ;
Overwegende dat h et arrest aldus
vaststelt dat eiseres niet voldoet aan de
voorwaarden die, volgens haar eigen
stelling, vereist waren opdat zij b eschouwd zou kunnen worden als een derde
die t e goeder trouw door d e schijn was
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misleid ; dat immers uit deze motivering
blijkt dat haar dwaling niet onoverkomelijk was, dat n iet is bewezen dat zij het
gebrek van de titel van haar medecontractanten niet kon ke1men, dat zij op
grond van de omstancligheden van de
zaak niet mocht nalaten verificaties te
doen en dat zij niet de voorzorgen heeft
genomen welke zij normaal had moeten
nemen;
· Overwegende dat, derhalve, in de
onderstelling dat inzake h ypotheken de
in het middel vermelde rechtsleer ge-·
grond en van toepassing is, de bestreden
beslissing wettelijk verantwoord zou
blijven;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belm1g;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 februari 1974. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Baron Vingotte. - Gelijkltticlende conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.Pleite1·s, de HH . Van Ryn en Fally.

14 februari 1974. 1e kamer. Vo01·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voor zitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte . Gelijkltticlencle conclttsie, de H . Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Simont en Fam·es.

1e K.AM:ER. -

15 februari 1974.

1° AFSTAND. AFSTAND VAN EEN
RECHT. - BEGRIP.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). - AFSTAND VAN EEN RECHT KAN
SLECHTS WORDEN AFGELEID UIT FElTEN
WELKE VOOR GEEN ANDERE UITLEGGING VATBAAR ZIJN. ALGEllmEN
RECHTSBEGINSEL.
3° CASSATIEMIDDELEN . - BURGERl\i[IDDEL AFGELEID
LUKE ZAKEN. UIT DE SCHENDING VAN EEN ALGEl\mEN
RECHTSBEGINSEL.- BEGRIP.

4° CASSATIE . BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. ScHENDING
VAN EEN ALGEllmEN RECHTSBEGINSEL.
- SCHENDING DIE GROND GEEFT VOOR
CASSATIE.
1e KAMER. -

14 februari 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BUIWERLIJKE ZAKEN .
BEWERINGEN NIET LANGER TER
ZAKE DIENENDE WEGENS EEN VASTSTELLING VAN DE RECHTER.- RECHTER NIET VERPLICHT OP DIE BEWERINGEN TE ANTWOORDEN.

De 1'echte1· is niet ve?'JJlicht OJJ bewe1·ingen
van een conclttsie te antwoonlen, wannee?' zij niet mee1· tm· zake clienencle zijn
wegens een vaststelling van zijn beslissing (1). (Art. 97 Grondwet.)
(Sll\WNIAN, T. CLAUDE DE PAUL
DE BARCHIFONTAINE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

(1) Cass., 4 mei en 14 j uni 1973 (A?'?', cass.,
1073, b iz . 844 en 1002).

5° CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. - AFSTAND VAN
EEN RECHT. VASTSTELLINGEN EN
GEVOLGTREKKINGEN VAN DE FEITENRECHTER. - TOEZICHT VAN HET HoF .
1° De afstancl van een 1·echt moet st1·ikt
wonlen ttitgelegcl en lean slechts wonlen
afgeleicl ttit feiten wellce voo1· geen ancle1·e
ttitlegging vatbam· zijn (2).

2° J(?·achtens een algemeen ?'echtsbeginsel
wam·van, onde?' meer, a1·tilcel 1045,
lid 3, van het Ge1·echtelijlc Wetboelc (3)
toepassing maalct, moet de ajstancl van
een ?'echt st1·ilct wonlen ttitgelegcl en lean
slechts wonlen afgeleicl ttit feiten wellce
vo01· geen anclm·e ttitlegging vatbaa1·
zijn.
3° De schencling van het algemeen ?'echtsbeginsel dat de afstancl van een 1·echt
(2) .Cass., 9 december 1971 (A1'1'. cass.,
1972, b iz. 356 ).
(3) Raadpl. VAN REEPINGHEN, Vers lag
over de ge1·echtelijlce hm·vo1·ming, biz. 408.
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st1·ilet moet tvo?'den ttitgelegd en slechts
lean tvonlen afgeleid ttit f eiten tvellee voo1·
geen ande1·e tdtlegging vatbaa?' zijn,
tvo?'dt 1·egelmatig aangevoe1·d doo1· het
middel dat, hoetvel het clit beginsel niet
ttitdntleleelij lc aanhaalt, toch de schending
aanvoe?·t van a1·tileel 1045, lid 3, van het
Ge1·echtelijle fVetboelc, tvaa1·in genoemd
algemeen 1·echtsbeginsel tvo1·dt toegepast,
na te hebben venneld dat de best1·eden
beslissing een dm·gelijlce afstand niet
tvettelijlc leon ajleiden ttit de f eiten die zij
vaststelt (1). (Impliciete oplossing.)
4° Het H of tvaa1·bij een cassatiebe?'Oep in
btt?·ge?·lijlce zalcen aanhangig is, is
bevoegcl om na te gaan of de f eite?wechte?'
een algemeen 1·echtsbeginsel heeft geschonclen dat doo1· een middel tot staving
van clit cassatiebe1·oep is aangevoenl (2) .
(Impliciete oplossing.)

5° Hoetvel het aan de ?'echte?' staat de f eiten
tvaa?·op hij zijn beslissing g?"Ondt soeve?'ein vast te stellen, moet het H of van
cassatie echtm· nagaan of hij ttit deze
vaststelling tvettelijle een afstand van een
1·echt heeft lctmnen ajleiden (3).
(VAN ZULPELE, T. VAN DAli'I:ME
EN DE WACHTER. )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1972 d oor het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit
de sch ending van de artikelen 10IO, lid I ,
I023, I028 van het vVetboek van burgerlij ke r ech tsvordering, I044, I045, lid 3,
van het Gerechtelijk vVetboek, 97 van
de Grondwet en van het algemeen rechts b eginsel van de eerbiecliging van de rechten van d e verdediging,
doo?'dat h et arrest, na vastgesteld te
h ebben d at « artikel 12 van het lastenboek, dat bepaalt dat de geschillen
sch eidsrechterlijk zullen beslecht worden, geenszins h et beroep tegen d e
(1) Raadpl. cass., 15 janu ari 1970 (A 1·r.
cass., 1970, blz. 432).
(2) Raadpl. P.ropos Stt1' le tex te de la loi et
les p1·incipes generaux dtt d1·oit, plechtige
op eningsrede door Procureur-generaal Ganshof van d er Meersch uitgesproken op 1 sept ember 1970, b lz. 125 tot 129.
R aadpl. ook cass. , 15 december 1966 en d e

b eslissingen van de scheidsrechter uitsluit », h et hager beroep v an eiser tegen
de scheidsrechterlijke beslissing van 30 juni I970 en t egen het b evelschrift van
23 februa ri I97l (waarbij die b eslissing
uitvoerb aar werd verklaard) niet ontvankelijk verklaart om de reden dat de
verweerders « eenzijdig afstand gedaan
h ebben van h et recht h ager beroep in te
stellen toen zij, in hem verzoekschrift
gericht tot de voorzitter van de Recht b ank van eerste aanleg te Brussel, de
aanstelling van een scheiclsrechterlijk
cleslnmdige aangevraagd h ebben met de
door h em (lees : hem) b ep aalde opdracht
die in fine voorzag d a t de sch eiclsr echter
in laatste aanleg zal beslissen ; clat clit
verzoekschrift samen met het bevelschrift van 1 april I967 van. de voorzitter
van de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel (waarbij een sch eidsman werd
aangesteld) door deurwaarder aan a ppellant (t h ans eiser) b et ekend werd ; clat
appellant geen verzet deed tegen dat eenzijdige maar r egelmatige bevelsclll'ift
waartegen clezelfde r echtsmiclclelen op en
st aan als t egen h et bevelschrift bepaald
bij artik el I 020 van het 11"letboek van burgerlijke rechtspleging ; dat appellant en
zijn r aadsman v oor de scheidsrechter, die
bij bevelschrift van 26 april I967 invervanging van de eer ste aangeduid wer d,
verschenen zijn en, tot de neerlegging
van de beslissing, geen enkel voorbehoud
gemaak t hebb en betreffencle de aan de
scheidsr echter gegeven op chacht in laatste aanleg te b eslissen ; dat app ellant
in die omstandigheden eveneens onbe twistbaar, op stilzwijgende wijze, van
dit rechtsmicldel h eeft afgezien »,
tenvijl I 0 h et feit dat de verweerders in
het verzoekschrift tot aanstelling van
d e scheidsrechter gesch reven hebben clat
deze in laatste aanleg zou uitspreken
geenszins inhouclt dat eiser h et hager
beroep zou verzaakt h ebb en (schending
van de artikelen 1 044 en 1 045 van het
Gerechtelijk Wetboek); 2° het verzet
tegen h et bevelschrift strekkende tot
nietigheicl van d e scheidsrechterlijke
uitspraak en h et hager beroep tegen
dezelfde beslissingen twee onderscheiden
rechtsmicldelen zijn zoclat uit h et feit
conclusie van Eerste-advocaat-generaal Mahaux (A1'1'. cass., 1967, blz. 479) en 15 februari
1967 (ibid., 1968, blz. 753).
(3) Raadpl. cass., 3 september 1968 en
7 ja nuari 1969 (A1·r. cass., 1969, blz. 1 en 444 ),
22 sep tember 1969 (ibid., 1970, blz. 77) en
23 december 1971 (ibid. , 1972 , blz: 415).
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dat eiser het eerste niet aangewend heeft,
geenszins kan afgeleid worden dat hij
het tweede zou verzaakt hebben (schending van de artikelen 1010, 1023, 1028
van h et Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) ; 3° het feit dat eiser voor de
scheidsrechter verschenen is en tot de
nederlegging van de beslissing geen voorbehoud gemaakt heeft betreffende d e
aan de scheidsrechter gegeven opdracht
in laatste aanleg te beslissen, geen bepaalde en met elkaar overeenstemmende
alden of feiten zijn waaruit blijkt dat
eiser h et vaste voornemen had het hoger
beroep t e v erzaken (schencling van de
artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk vVetboek); 4° eiser in conclusie
staande hield dat de rechten van d e
verdediging geschonclen werden zowel
door de inlassing van de bepaling b etreffende de laatste a anleg als door d e
scheidsrechter cli e geen rechtsmacht meer
had toen hij uitsprak en het hoger beroep
derhalve ir1 alle geval ontvankelijk was ;
het arrest dez e conclusie niet beantwoordt (schencling van. de artikelen 1023
van het Wetboek van btugerlijke rechtsvorderul.g, 97 v an de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdecliging) :
Wat h et eerste en h et der·de onclercleel
betreft :
Overwegende dat de verzaking van
een recht strikt moet worden geinterpreteerd en slechts uit feiten, welke voor
geen andere uitlegging vatbaar zijn, kan
worden afgeleid; dat de door eiser li1. h et
middel aangehaalde b epaling van arti kel 1045, lid 3, van h et Gerechtelijk
W~tboek een toepassing van cla t algemeen rechtsbeginsel uitmaakt;
Overwegende dat het arrest de stilzwijgende verzalcing door eiser van zijn
recht op hoger beroep afleidt nit d e om- .
standigheden dat, nu de verweerders
eenzij dig in htm tot de voorzitter van de
rechtbank gerichte verzoekschrift, waarbij zij om de aanstelling van een scheidsman verzochten, vermeld hadden dat clie
scheidsman u1. laatste aanleg zou beslissen, eiser, a an wie het verzoekschrift
m et het b evelschrift van 1 april 1967, dat
die scheidsman aanstelde, vverd b et.ekend,
tegen dat bevelschrift geen verzet had
aangetekend, en hijzelf en zijn raadsman
voor de scheidsman waren verschenen,
en, tot aan de neerlegging van de b eslis sing, geen enkel voorbehoud hadden
gemaakt betreffende de aan clie scheidsman gegeven opclracht li1. laatste aanleg
te beslissen ;

Overwegende dat d e door de verweerders in hun verzoekschrift eenzijdig
geformuleerde vermeldll1.g dat de scheidsman in laatste aanleg zou beslissen eiser
niet kon binden, en de voorzitter zich in
het bevelschrift ertoe b ep erkte een
scheidsman aan te stellen zonder te bevelen dat deze laatste het geschil in laatste
aanleg zou beslechten;
Dat, nu de voorzitter d esbetreffend
niets had beslist, eiser daaromtrent geen
verzet kon aantekenen dat immers zonder voorwerp zou zijn geweest ;
Dat, ten slotte, nu het recht op boger
beroep van eiser pas na d e · uitspraak
van de scheidsman tot stand lnvam, uit
zijn verschijning v66r die u itspraak d es betreffend geen b esluit kan worden getrokken;
Overwegende dat daaruit volgt d at
het arrest uit bovenvermelde omstancligheden niet wettelijk kon afleiden d at
eiser op stilzwijgende wijze van het hoger
beroep had afgezien ;
Dat clie onderdelen van het middel
gegroncl zijn ;
Over het tweede middel , afgeleid uit
de schencling van d e artikelen 1023,
1028 van h et vVetboek van burgerlijke
rechtsvordering, 660, 807, 1042 van h et
Gerechtelijk 'iVetboek en 97 van de
Grondwet,
Dat het middel niet kal1 worden aan genOinen;
Om die redenen, vernieti.gt h et b estreden arrest in zoverre h et hoger b eroep
van eiser niet ontvankelijk wordt verklaard en over de kosten uitspraak wordt
gedaan ; verwerpt de voorziening voor
het overige; b eveelt dat melding van
clit arrest zal worden gemaakt op d e kant
Vall. d e gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de aldus beperkte zaak naar h et
Hof Vall. beroep te Gent.
15 februari 1974. 1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzi.tter. - Ve1·slaggeveT,
de H . Sury. - Gelijlclttidende conclusie,
de H. Dumon, advocaat-gen eraal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart.
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15 februari 1974.

9°

lO OVEREENKOMST. -

AANSPRAKE ·
LIJKHEID UIT OVEREENKOlliST.- SCHA·
DE VEROORZAAKT DOOR DE RESPEC ·
TIEVE
FOUTEN VAN VERSCHEIDENE
P ARTIJEN. ALLE P ARTIJEN ZIJN
VERPLICHT DE SCHADE JEGENS DE
BENADEELDE
PARTIJ
VOLLEDIG
TE
VERGOEDEN. BEGRIP .

10°

SCRIP - SCHEEPVAART.- VER·
VOER OVER ZEE. CLAUSULE VAN HET
COGNOSSEl\'lENT VOLGENS WELKE DE
AGENT VAN DE VERVOERDER DIEGENE
MOET AANSTELLEN DIE DE GOEDEREN
ZAL AFLADEN VOOR REKENING VAN DE
ONTVANGER VAN DE VERVOERDE GOEDE·
REN. RECHTER DIE HET BESTAAN
ERUIT AFLEIDT VAN EEN AANNEMINGSCONTRACT T USSEN DEGENE DIE ZO·
DOENDE IS AANGESTELD EN DE ONT·
VANGER.- WETTELIJKHEID.

20 OVEREENKOMST . AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOMST. GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT VAN VERSCHEIDENE PARTIJEN . SCHADE. VERGOEDING. HooFDELIJKHEID.

3o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
GElliEEN·
SCHAPPELIJKE FOUT VAN VERSCHEI·
DENE PERSONEN . SCHADE. VER·
GOEDING. HOOFDELIJKHEID.

4°

HOOFDELIJKHEID. GEllmEN·
SCHAPPELIJKE FOUT VAN VERSCHEIDENE PERSONEN. SCHADE. VER·
GOEDING. HoOFDELIJKHEID.

5°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
HooFDE·
LIJKHEID .
GEMEENSCHAPPELIJKE
FOUT VAN VERSCHEIDENE PERSONEN.
BEGRIP.

6°

OVEREENKOMST. AANSPRAKELIJKHEID
UIT
OVEREENKOMST.
HooFDELIJKHEID . GEMEENSCHAPPELIJKE
FOUT
VAN
VERSCHEIDENE
PERSONEN.- BE GRIP.

7°

HOOFDELIJKHEID. GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT VAN VERSCHEI ·
DENE PERSONEN. BE GRIP.

8°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BETOOG I N ONNAUWKEURIGE BEWOORDINGEN. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER EROP TE
ANTWOORDE N.

(1) Dat een dergelijke aansprakelijkheid
in solidum of in tot·u m eventueel zou uitgesloten zijn h e tzij w egens d e ver schillende aard
van d e fouten die aan de partijen konden
worden toegeschreven h etzij wegens bepalingen van overeenkomsten over de omvang van
de te vergoeden schade, raadplege m en in de
conclusie van het openbaar ministerie.
(2) Dat de aansprakelijkheid in solid•tm
of in totum inzake verbintenissen nit overeenkomst en bniten overcenkomst, g egrond op

HOOFDELIJKHEID . MOET WOR·
DEN BEDONGEN OF VOORGESCHREVEN
HETZIJ BIJ DE WET HETZIJ BIJ EEN
ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

ll 0

HUUR VAN WERK.- H uuR VAN
DIENSTEN . VERVOER OVER ZEE.CLAUSULE VAN HET COGNOSSEllffiNT
VOLGENS WELKE DE AGENT VAN DE
VERVOERDER DIEGENE l\fOET AANSTEL ·
LEN DIE DE GOEDEREN ZAL AFLADEN
VOOR REKENING VAN DE ONTVANGER
VAN DE VERVOERDE GOEDEREN. RE CHTER DIE HET BESTAAN ERUIT
AFLEIDT VAN EEN AANNE!IUNGSCON ·
TRACT TUSSEN DEGENE DIE ZODOENDE .
I S AANGESTELD EN DE ONTVANGER . WETTELIJKHEID.

l

0

vVannee?' cle schade ham· oo·rzaak vindt
in de samenlopende jot<ten die ve1'scheidene JJa?·tijen gepleegd hebben bij de
uitvoe1·ing van httn vm·bintenissen t<it
ove1'eenlcomst en zoncle?' een van deze
fot<ten, cle fout en van de ande1·e pa1·tijen
niet hadden lmnnen volstaan om de schade te ve1·oo1'zaken, is ellce ]Ja1·tij, in de
1·egel ( l ), jegens het slachtoffe1' ve?']Jlicht
deze schacle volledig te ve1'goeden; daa?·toe wo1'dt niet ve1·eist dat de 1'echte1' vaststelt (2) dat het on mogelijlc is de ve?·hou.ding te bepalen wam·in de fou.t van
elke pa1·tij tot de schacle b~i geclmgen
heejt, of dat cle pm·tijen jegens het slachtojje?' clo01· een en dezeljde ove1·eenkomst
gebonden zijn (3). (Artt. 1146 tot
ll5l

B.W.)

de " oorzakelijkheid " claar elke fout de
volleclige schade heeft « veroorzaakt" cl.w.z.
dat de schade zich niet zon h ebben voorgedaan
zonder het b estaan van elke font - uiteraa1·d
cle bepaling van b et aancleel van de sch ade clie
ieclere font zon veroorzaakt hebben nitsluit,
zoclat de r echter nict behoeft vast te stellen
dat hij d at niet k a n doen, raadplege m en in
cle concln sie van h et openbaar ministerie .
(3) Raaclpl. cass., 2 april 1936 (Bull. en
PAs rc., 1936, I, 209}, en de con clusie van
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2°, 3° en 4° fVannem· cle schacle ve7'00T-

zaakt is clo01· een gemeenschaJJpelijke
fottt van ve1·scheiclene pe1·sonen, zijn
cleze inzake ve1·bintenissen zowel ttit
ove1·eenlcomst als bttiten ove1'eenkomst
hoofclelijlc en niet alleen " in soliclttm »
of " in totttm », jegens cle benacleelcle
pm·tij of het slachtojje1·, ve1plicht cleze
schacle te ve1·goeclen (I ). (Algemeen
rechtsbeginsel en artikel 50 S.vV.)
5°, 6° en 7° De gemeenschaJJpelijlce fout

die aanleicling geeft tot cle hoofclelijke
aanspmkelijkheicl, is cle fout wellce
gezamenlijk wonlt begaan cloo1· ve7·schei clene pe1'sonen clie wetens bijcl1·agen tot
het ontstaan van het schaclelijlce feit (2).
(Algemeen r echtsbeginsel. )
8° De 7'echte7' is niet ve7J.Jlicht te antwoonlen

OJJ een conclusie wawrin slechts gespmlcen wonlt ove1· aansJJ7'alcelijlcheicl ten
gevolge " van het geb1·elc van cle zaalc
clie JJm·tijen oncle1· hun bewa1·ing haclclen » en clie, omclat zij vm·de1· niets
JJ7'ecisee7·t van cle zaalc, van het geb1'elc en
cle bewaanle1·, geen eis, venuem· of
exceptie oplevm·t (3). (A.l't. 97 Grandwet.)
9°

H oofclelijlcheicl bestactt niet alleen
wannee1· zij is beclongen, cloch ook wan nee?' zij volgt ttit een bepaling van de
wet of een algemeen 1·echtsbeginsel (4).
(Art. I202 B.W.) (Impliciete oplossing.)

I 0° en II 0 fV annee1· een clattsule van het

I I. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «VAN DE
PUTTE STEVEDORING », I II. COOPERATIEVE li'I:AATSCHAPPIJ « WIJNGAARDNANATIE >>, I V. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« SOBELTRANS >>, V . NAAiVILOZE VENNOOTSCHAP « NIEUW WERKNATIE >>, VI.
PERSONENVENNOOTSCHAP M:ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « P. VAN DOOS SELAERE » EN VJI.' VENNOOTSCHAP
NAAR GRIEKS RECHT « HELLENIC LINES
LTD»;

COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « ~~JN
GAARDNATIE >> TEGEN : I. DE ACHT VO RENVERiVIELDE VERZEKERINGSINSTELLINGEN, II. NAAl\'lLOZE VENNOOTSCHAP
« VAN DE PUTTE STEVEDORING », III.
NAAM:LOZE VENNOOTSCHAP
« SOBELTRANS>>, IV. NAAi\'lLOZE VENNOOTSCHAP
« NIEUW vVERKNATIE », V. PERSONEN\"ENNOOTSCHAP l\fET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « P. VAN DOOSSE LAERE », VI. VENNOOTSCHAP NAAR
GRIEKS RECHT« HELLENIC LINES LTD.»
EN VII. NAAllfLOZE VENNOOTSCHAP
<( PAKHUISl\fEESTEREN ».)
ARREST.

Advocaat-genemal F . Duman heeft in
sttbstantie het volgende gezegcl in ve1·bancl
met het tweede middel van de voo1·ziening
van de naamloze vennootschap Pctklmismeeste7·en :

(NAAM:LOZE VENNOOTSCHAP « PAKHUIS M:EESTEREN » TEGEN : I. ACHT VERZEKERINGSl\fAATSCHAPPIJEN NAAR ENGELS,
AJI'[ERIKAANS OF AUSTRALISCH RECHT,

De naamloze vennootschap Sigaretten fabriek Ed . Lau rens " Le Khedive >>,
houder van het cognossement, was de
bestenuneling van een lading tabak die
n it het m.s. Germania, van d e rederij
Hellenic Lin es, op 2·2 maart I966, op kaai
te .Al1.twerpen werd gelost. Naar aanlei cling van waterschade t ij dens de zeereis
moesten de balen tabak onder een hangar
aan een expertise onderworpen worden,
en, ter voor bereiding daal·van, gesorteerd
worden door de N.V. Nieu w vVerlmatie,
in opdracht Vall. eiseres, de N .V . Pakh uism.eester en, die als com1nissionair Vall. de
bestemmeling het cognossement had
aangeboden . Praktisch gelij ktijdig h ield
d e N .V. ·"Van de Putte Stevedoring>>

Procu rem-generaal L . Oornil, Belgique j·ndicicti1·e, 1936, koL 421 en volg.
RaadpL ook de conclusie van het openbaar
ministeric.
(l) (2) en (4) Cass., 17 maart 1864 (Bull . en
P ASIC ., 1864, I, 216), 14 maart 1907 (ibid .,
1907, I , 160), 3 januari 1922 (ibid., 1922, I ,
114) , 24 j anuari 1924 (ibid ., 1924, I, 159),
22 december 1947 (ibid ., I , 555) en 24 , juni
1955 (ibid., 1955, I, 1 i5 1). RaadpL ook de
con clusie van P roctu·eu r-gen eraal L . Cornil

waarvan sprake in noot 1 en de con clusie van
het openbaar ministerie voor het onclerhavige
a r rest, alsmecle DE PAGE, Tnt'ite, cl. III,
nr. 1032, blz. 1079-1080 .
(3) RaaclpL cass., 29 april 1963 (Bull. en
PAsiC., 1963, I, 914) en 5 september 1966
(A1'1'. cass., 1967, b lz. 8) .
(5 ) RaaclpL J . VAN RYN en J . HEENEN,
Principes de d1·oit commercial, cl. III, nr. 2316,
b l z. 502 en 503 , en R.C.J.B. , 1958, ill'. 10,
b lz. 221 en 222.

cognossement vaststelt dat de agent van
de zeeve1·voe1·cle1' in de JJlaats van de
ontvange1· van de goede1·en diegene aan stelt, die de ve1·voenle goede1·en in ontvangst zal nemen, ze zal ajlaclen en
zo1·g e1·voo1' dntgen, leidt cle Techte1· wettelij lc entit af dat deze aanstelling een
aannemingscont1·act heeft doen ontstaan
t·u ssen degene, die alclus met clie opcb·acht
is belast en ze heeft aangenomen, en
de ontvange1· (5).
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zich bezig op korte afstand, met het wegnemen van carbon-black van onder
dezelfde hangar, om deze aan boord van
h et m.s. Sofia te laden. Daardoor werden
de balen tabak door het carbon-black
bevuild. De aldus geleden schade werd op
3.565.603 frank geraamd. De assmadem·s, hier ter zake optredende als
verweerders, vermeld onder I, hebben
dit bedrag aan h1.m verzekerde, de
N.V. « Le Kheclive ,, betaald.
Handelend in hun hoedanigheid van
in de rechten van de beste!llmeling getreden partij, hebben deze verzekeraars
eiseres alsook de verweerders vermeld
onder II, III, IV, V, VI en VII gedagvaard tot de betaling van vermeld bedrag
als vergoeding van de schade die zij
door lllm samenlopende fouten zouden
hebben veroorzaakt.
N a vaststelling dat de fouten van de
volgende partij en « in de uitvoering
hunner handelsverplichtingen bijgedmgen
hebben tot het ontstaan van de totale
schade ,, veroordeelt het bestreden arrest
de S.V.vVijngaardnatie, de N.V. Pakhuismeesteren en d eN. V. Nieuw vVerlmatie,
in solichtm, te betalen de som van
3.565.603 frank.
In het eeTste ondeTdeel van het besproken middel wordt betoogd : dat « hoofdelijkheid, zelfs onvolmaakte hoofdelijkheid of in soliclwn verplichting, van
rechtswege onder schuldenaars van handelsschulden alleen bestaat indien ze tot
dezelfde bij overeenkomst aangegane
verbintenis gehouden zijn ; dat de in
hoofde van d e drie bovenverm elcle partij en door de feitenrechter weerhouden
afzonderlijke fouten gepleegd werden in
d e uitvoering van 1·esJJectievelijlc de lastgeving tussen eiseres, als commissionairverzender, en de eigenaar van de tab ak,
de overeenkomst van werk- en dienstenv erhuring tussen de derde verweerster,
ontvanger van ambtswege, en de bestemm eling van de vervoerde taba-k, drager
van het cogn.ossement, en de lastgeving
tussen eiser es en de vijfde verweerster
als onclermandataris voor h et sorteren
van de tabakbalen, tegen wie de in de
rechten van. de eigenaar van deze lwopwaar optredende verzekeraars luachtens
artikel 1994, alinea 2, van het Burgerlijk
Wetboek een rechtstreekse vordering
bezitten ; dat uit de niet naleving van de
contractuele verplichtingen welke voor
ieder van de drie bovenvermelde pa.r tijen uit d e drie aan.gehaalde afzonderlijke overeenkomsten voortvloeien, geen
in solidwn verplichting kon ontstaan bij
gebrek aan speciaal beding over de
hoofdelijkheid "·

Het tweede ondeTdeel doet gelden :
« in solidum veroordeling tot de vergoe-

ding van eenzelfde schade ten minste
veronderstelt dat deze het gevolg is van
een door de verantwoordelijke partijen
tegenover de schadelijdende partij gem eenschappelijk gepleegde fout en dat
er onmogelijkheid is h et aandeel te bepalen welke aan elk dezer partijen, die
tot het ontstaan van de totale schade
hebben bijgedragen, mag toegeschreven
worden; door eiseres en de derde en vijfde
verweersters in solidttm te veroordelen
wegens de door ieder van hen afzonderlijk begane contractuele fouten en zonder
de onmogelijkheid vast te stellen h et
aandeel van ieder van hen in de opgelop en schade te bepalen, heeft het bestreden
arrest, afgezien van de in h et eerste
onderdeel aangehaalde b eschikkingen,
artikel 97 van de Grondwet geschonden "·
Il m een niet dat h et middel kan slagen .
Ik ben inderdaad van oordeel dat een
veroordeling in solidttm of in tatum
wettelijk kan uitgesproken worden wegens een bepaalde schade veroorzaakt
in de u itvoering van contractuele verplichtingen, niet aileen in geval van
« gemeenschappelijk begane fout ,, maar
ook in geval van onderscheiden fouten
begaan in de uitvoering van eenzelfde of
verscheiclene contracten, en dat, wanneer
de gehele schade ontstaan is door samenlopende fouten in deze zin dat bedoelde
samenloop de oorzaak was van. de schade
zoals zij bestaat, met het gevolg d at
ieder veroorzaker de volledige schade
doen ontstaan heeft, de onmogelijkheid
het aandeel van ieder veroorzaker te
bepalen spruit uit de aard van de toestan.d, zodat deze onmogelijkheicl niet
m eer uitdrukkelijk behoeft onderstreept
te worden .
Verbintenissen waarin. verscheiclene
r echtssubj ecten passief of actief betrokken zijn (verscheiden e schuldeisers of
verscheidene schuldenaars) worden door gaan.s « samengevoegde verbintenissen "
geheten ; sommige zijn hoofdelijk of
solidair, andere zijn ondeelbaar, andere
nog, die noch hoofdelijk noch ondeelbaar
zijn, roepen een verplichting van betaling in totwn in. het !even, en worden
somtijds « onechte hoofdelijke " of in
solidttm verbintenissen genoemd. Ik hoef
er wel niet aan te herinneren , d at in de
gewone samengevoegde verbin.tenissen er
zoveel schuldvorderingen of schulden als
schuldeisers of schuldenaars zijn ; allen
staan los van elkaar en derhalve mag
iedere schuldeiser slechts zijn deel vorderen zoals ieder schuldenaar slechts zijn

-664 deel moet betalen. Is de verbintenis van
1neet af aan samengevoegd, dan 1nogen
de partijen ze delen naar goeddunken.
Bij gebrek aan overeenkomst, clienaangaande, geschiedt de deling per hoofd.
Een verbintenis kan van natm·e of
bij contract ondeelbaar zijn. vVanneer
de opgelegde prestatie van natm·e ondeelbaar is (b.v. het leveren van een welbepaald voorwerp), wordt nochtans principieel deelbaar de verbintenis een vergoeding te betalen wegens niet-uitvoering
van bedoelde prestatie (1).
T en deze rijst een probleem in verband,
niet met de verplichting welke het gevolg
van een ondeelbare verbintenis zou zijn,
1naar wel n1et ch·ie contracten tussen een
rechtssubject en drie andere rechtssnbjecten, die de hoofdelijkheid niet
hebben bedongen en waarvoor de hoofdelijkheid ook door de wet niet wordt voorgeschreven . Zijn deze drie rechtssubjecten, ten deze eiseres, derde en vijfde
verweerders, elk en niettegenstaande de
afwezigheid van becling en van wettelijk
voorschrift solidair gebonden of zijn ze
elk, ingevolge een zogezegde onechte
hoofdelijkheid, doorgaans verbintenis in
solidum of in tatum genoerncl, gehouden
de schacle die zi j te zamen, en in de uitvoering van. hun onderscheiden contract, aan
een lllm Ineclecontractant toebehorende
zaak ·veroorzaakt hebben voor het geheel,
in tot~tm, te vergoeden ?
Ret bestreden arrest, zoals reeds aangestipt, veroordeelt ze in solidum.
R et is onnoclig aan het onclerscheid
tussen de hoofdelijld1eid en de verplicht.ing in solidum (ook genoemd onechte of
(1) Raadpl. o.a. cass. Frankrijk, 14 maart
1933 (Dalloz H ebcl., 1933, blz. 234).
(2) Raadpl. o.a. DE PAGE, Tmite, cl. III,
ru·. 325, blz. 320 ; noot getekend R .H. onder
cass. , 28 april 1041 , Bull. en PAsrc., 1041, I,
163 ; J. MATTHIJS, « Solidarite et obligation
in soliclmn "• R.C.J.B., 1951, blz. 187 en vlg.
(3) Raadpl. o.a. 20 oktober 1020 (Dalloz,
Jurisprudence generale, 1920, blz. 161);
7 januari 194(3, (Rec. Dalloz, 1946, blz. 132).
(4) De arresten van 3 d ecember 1900
(Bull. en PASIC., 1901, I, 67) en 16 janua}'i 1905
(ib ·icl., 1905, I, 96) beslisten reeds dat « la
personne civilement responsable et !'auteur
doivent etrc condamnes soliclai?·ement aux
frais et aux dommages et inter ets envers la
r)artie civile "· In dezelfde zin, cass. fr .,
6 maart 1890 (D.P., 1890, I, 496).
Thans worden deze partijen in solicl~tm of
!outer in totum veroordeeld. Het arrest van
23 februari 1972 van h et Hof van cassatie van

onvolmaakte hoofdelijkheid) omstandig
te herilu1eren - t en minste wat de uitwerkselen van beide instituten betreft.
De tweede roept een verpli_chting in
tatum in het !even, maar niet tevens de
andere gevolgen van de hoofdelijld1eid,
die de sectmdaire uitwerkselen worden
genoemd en die in de artikelen 1205
tot 1207 en 1285 van het Bmgerlijk Wetboek zijn bedoeld (2).
De rechtsleer en de rechtspraak nemen
aan, dat een hoofdelijlrneid die noch
beclongen werd, noch door de wet uitch·nldrelijk bepaalcl wordt, b estaat tussen
hanclelaars clie samen schuldenaars zijn : .
deze hoofclelijld1eid iseen gewoonterechtelijk instituut. Ret Hof van cassatie van
Frankrijk heeft he£ nieermaals verldaard (3).
Andere verplichtingen in totwn worden
cloorgaans of somtijds aangenomen door rechtsleer en rechtspra.ak ill
verscheidene gevallen zonder contractueel beding of uitclruldzelijke wett.elijke
bepalingen. Zij worden nu eens "soliclaire " en dan «in solichtm" verplichting~n
genoemcl : bv. de verplichtil1gen van degenen die een onrechtmatige daad verrichten en van degenen die voor hen
bmgerlijk aansprakelijk zijn (4), de verplichtingen tot levensonclerhoud, de verplichtingen van de ouders door artikel 203 van het Blll'gerlijk Wetboek
bepaalcl, de verplichting en van de verhutu·cler en van de clercle die een aanbocl
heeft gedaan om aan de huurder van
een handelsgoecl de h em verschuldigde
vergoeclmg wegens uitzettil1g te betalen (5), die van de contractant en van
de dm·cle mecleplichtige (6) (7) (8) .... De

Frankrijk beslist clat cle burgerlijke aansprakelijke en de aa.ngestelcle niet hoofclelijk
doch wei in sol-iclwn clienen veroorcleeld te
worden (B~tllet-in, chambres civiles, 1re partie,
m. 61, blz. 54).
(5) DE PAGE, Traite, d. III, ru·. 330, blz. 323324, en cl. IV, m . 793, litt. B.
(6) BEUDANT, Cours cle cl1·oil civil franrais,
cl. VII, 2° uitg ., nr. 859, blz. 641, en P . HUGUENEY, De let ?'esponsabilite clu tiers complice
cl'~me obligation conlractuelle, thesis Dijon,
1910.
(7) Raaclpl. noot HOLLEAUX, onderaan
cass. fr., 4 december 1939, Dall. Rec. critique,
1941, blz. 124 en volgende; J EAN VINCENT,
« L'e:xtension en jurisprudence cle la notion
de solidarite passive "• Rev. t?·im. cl1·o-it civil,
1939, p . 601 en volgencle.
(8) Dalloz, Repertoire cle clroil c·ivil, v 0 Soliclw·ite, ms. 29 en 46.
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en de verzekeraar die zijn burgerlijke
aansprakelijkheid dekt worden in solidttm veroordeeld tot het betalen van de
aan de slachtoffers verschuldigde schadevergoedin.gen (9) ...
Sinds jaren reeds b~slist h et Hof, in
verband met de aquiliaanse aansprakelijkheid, dat, wanneer een schade veroorzaakt werd o.a. door de samenlop ende
fouten van twee of meer rechtssubjecten,
elke schadeveroorzaker verplicht is de
gehele schade te vergoeden.
Deze regel is niet !outer h et gevolg van
een bekommernis de slachtoffers van
onrechtmatige daden daaclwerkelijk te
beschermen, alhoewel wegens deze als
nooclzakelijk aangevoelde bescherming
bedoelcle regel een sympathlek · onthaal
en tevens een ruime toepassin.g ontving (10).
Hij•.is het noodzakelijk gevolg van de
causaliteit en· van de wettelijke verplichting voor de veroorzaker d e gehele schade
te vergoeden. Deze precisering is m.i. van
het allergrootste belang wanneer men
onderzoekt of deze regel ook in verband
met de contractuele aansprakelijkheid
toepassing kan of client te vinden.
Reeds op 14 maart 1907 besliste het
Hof (ll), dat artikel 50 van het Strafwetboek d e toepassing is van een a lgemeen principe volgens hetwelk « si
plusieurs personnes ont, par 1.me faute
COlllllll.IDe, cause \.ill dmnmage a autrui,
le prejudice pent etre impute en entier,
a chaccme d'elles )),
Uit het op 2 april 1936 door het Hof
gewezen arrest (12), zoals het door de
conclusie (13) van Procureur-generaal
L. Corn.il, toen advocaat-generaal, werd
toegelicht, blijkt duidelijk dat, wanneer

een schade ten gevolge van de onderscheidene fouten van verscheidene daders ontstaan is, - d.w.z. dat zonder h et
bestaan van elke van d eze fouten de
schade niet zou ontstaan zijn - de principes .zelve van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek h et zijn die elke
dader verplichten de gehele scha.de te
vergoeclen : causaliteit en verplichting de
volledige schade, do or eigen schulcl veroorzaakt, te vergoeclen. " Sans le concours des d eux fautes verklaarcle
Procureur-gener aal Cornil- il n'y aurait
pas eu cl'aborclage : ... chac1.me des deux
fautes etait necessaire pour que l'abordage se procluisit. Qu'est-ce a dire? Que
chac1.me des fautes a cattse l'abordage
puisque, si chacune d' elles n'avait pas
ete commise, il n'y aurait pas eu d'abordage. Des lors, si chacune des fautes a
cause le dommage, l 'abordage, !'article 1382 oblige les a uteurs de chac1.me
des fautes a le reparer et il ne peut etre
question de proportionner cette repa.ration a la gravite de la faute . Peu importe
la gravite d e la faute : la faute la plus
legere oblige a reparation integrale du
prejudice. En general, 1.me imprudence
ne su:ffit pas, a elle seule, a cau ser le
dommage. C'est parce qu'elle a ete commise clans certaines circonstances qu'elle
cause le dommage . Ces circonstances ne
diminuent p as !'obligation de l'auteur de
la faute de reparer le prejudice ... (14).
De hoofdelijld1eid bepaald door artikel 50 van het Strafwetboek bestaat
slechts wanneer verscheidene personen
eenzelfde misdrijf samen hebben begaan
in de voorwaarden voorzien door a r ti kel 66 van hetzelfde wetboek. Zij vinclt
ook toepassing wanneer verscheidene
personen te zamen, in smnenwerking,
opzettelijk een font - zelfs niet penaal

(9) Raadpl. cass., 24 januari 1966 (Btill en
PASIC., 1fl66, I, 658) en 22 mei 1967 (ibid.,
1967, I, 1102, en A1·r. cass., 1967, blz. 1139).
(10) R. DBKKERS, Ha.ndbo elc van bu1·gerlijlc
?'echt, d. II, blz. 247, nr. 238, overweegt
dienaangaande : « Deze hoofdelijkheid la.at
zich rechtva.ardigen door de behoefte derden
te beschermen » en JACQUES BORE («La
causalite partielle en noir et blanc on les deux
visages de !'obligation in soliclum "• Semaine
it<?·iclique, 1971, Doctrine 2369) : « ... L a these
de ]'obligation au tout, chaque fois qu'elle a
triomphe en jiu•isprud ence, a ete retenue,
moins en raison de sa valeur jm·idique, til·ee
d'une mathematique irresistible de la causalite, qu'en raison d e sa fonction sociale de
regle protectrice de Ia victime ». FRANQOIS

CHABAS, « Remarques sm· !'obligation in
soliclt<m "• Revt<e t1·imes!?·ielle de cl1·oit civil,
1967, blz. 313 schrijft : « Certains autem·s
modernes ecrivent que !'obligation in soliclum
est nne institution creee de]mis peu d'anno.>es
par des magistrats desil·eux cle favoriser a
tout prix les victimes. Cette affirmation nc
pent resister a une r echerche historique
approfondie ... L'originalite de !'obligation
in soliclum vient au contraire cle la logique qui
n e doit rien a aucune con tingence historique.
Contrairement aux affirmations coura ntes,
!'obligation in soliclum est ancienne ».
(11) Bt<ll. en PAsiC., 1907, I, 160.
(12) Bt<ll. en PASIC., 1936, I, 209.
(13) B elgique ittcliciai?·e, 1936, blz. 421.
(14) Belg. ittcl., ibiclem.
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1:\trafbaar heb b en begaan, die d e
schade h eeft doen ontstaan (15) .
Ma ar wanneer d e schade ontsta an is
ten gevolge van onderscheiden en van
elkaar los staande fouten, dan vindt b edoeld artikel 50 of h et algemeen principe
waarvan deze bepaling uitgaat geen toep assin g . Er is geen hoofdelijkheid aanw ezig, maar wel de causaliteit en h et wett elijk vereiste de volleclige schade te vergoeden , de verplichting, voor elk d er
d a der s, de b enadeelde volledig sch a d e1oos te stellen.
Ook in F1·anlc?·ijlc wordt d e aanspr akelijkheid in soliclttm principiee1 (16) aangenomen door de rechtspraak van h e t
H of van cassatie, wann eer een onrechtm atige d aad door de onderscheiden
fouten van verscheidene daders sch ade
ver oorzaakt . Deze r echtspr aak schijnt
wel dezelfde grondslag te h ebben a ls clie
van uw Hof: « Chactm d es coauteurs d 'tm
lUEHUe dom1uage, COnsequence de 1etUS
faut es respectives, doit etr e condamne
in soliclwn a la reparation de 1'en tier
dommage, ch actme de ces fautes ayant
concouru a 1e cau ser tout entier" (17).
I n Necle?'lancl, « als de schade h et gevolg is van de onrechtmatige d aden van
m eer dan een p erso on, is ieder hunner
jegen s d e benadeelde voor h et geh eel t ot
vergoecling van d e schade gehouden .
Aldus onder m eer H .R. 3 m ei 1901, fV.
7601, H.R. 18 jtmi 1920, W. 10630
(H. d e J.), N.J. 1920, 797, W.P.N.R. 2667
(E.M.M.) en H.R. 30 oktober 1925,
N.J . 1926, 157 .. . H.R. 4november 1955,
N.J. 1956, I , (L .E.H.R.) V.R. 1957,
nr. 3 (P) , (18).
« Algemeen wordt aangenomen, dat d e
aansprakelijkheid v an m eer daders voor
het geh ee1 geen vorm van p assieve hoofdelijkheid is, maar een vorm van sam en loop van verbintenissen (conctwstts actionttm) . Aldus H .R. 3 mei 1901, W. 7601
en H.R. 17 d ecember 1954, N.J. 1955,
68 (L.E.H.R.) ... , (19).
D eze « toevallige sam enlopende v erbintenissen » (20) die aanleiding gev en tot
(15) Procm·em·-generaal Cornil, B elg. jucl.,
ibiclem, b lz. 42 3; DEl PAGE, Tmite, III,
ru·. 1032, blz. 1079.
(16) Raadpl. o.a. FRANQOIS CHABAS, « Remarques sur !'obligation in soliclum >>, Revtte
t1·imest·rielle cle cl1·oit civil, 1967, biz. 310 en
vlg., en JACQUES BORE, « La causalite p artielle
en noir et blanc ou les d eux visages d e !'obligation in soliclttm », Senwine jtt1·iclique, 1971,
Chronique 236rJ .
{17) Samenva tting van v erscheidene a rr esten van h et Hof van cassatie van Frankrijk

de verplichting de geleden schade te vergoeden schijnen ook we1, in N ederland,
op dezelfde grondslag t e rusten als de
rechtspraak van uw Hof : « I eders daad
is oorzaak van de schade, ieder valt in de
termen van a rtikel 1401 van het Burgerlijk W etboek » (21).
Verder b etoogt clezelfde auteur nog
(Deel III, II, blz . 494) : «.De opvatting,
d at d e genoemde r egel slechts toepasselijk zou zijn wanneer tussen de deelnem ers een b ewuste sam enwerking is ge weest, is door de Hoge Raad uitclrukke lijk v erworpen in h et geciteerd arrest van
5 noveinber 1955. D e door de jm'isprud entie gehuldigde opvatting is in over een steminin.g m et de r edactie van a rti kel 1401 en met de adequatie-theorie.
D e onrechtma tige daad van iecle1· is
acleqtwte oo1·zaalc van de schade en d e
b epaling van artikel 1041 is cledwlve op
h aar toep asselijk ».

De hoojclelijlcheicl in comme1·ciele ve1'plichtingen.
Die hoofdelijkheid wordt unaniem
door de r echtsleer en de r echtspraak aangenomen en h et H of b esliste op 3 a pril
1952 : « La solidarite est d e droit entre
clebitem'S commerciaux t enus cl?m1e m eme
obligation contractuelle » (22) .
Men mag zich d erhalve afvragen of,
wat ook de gegroncU1eid van h et middel
zou zijn, h et b estreden dispositief d a t
eiseres en de derde en vijfde verweersters
in soliclttm veroordeelt . niet wettelijk
gerechtvaardigd is omdat uit het arrest
blijkt, enerzijds, d at d eze clrie partij en
commerciele verbintenissen jegens de
N .V. Ed. Laurens « L e Khedive" hadden
aangegaan en, anderzijds, dat het in de
uitvoering v an clit contract is dat een
schade door h en clrieen w erd veroorzaakt
waarvoor zij veroordeeld werden. Hoofdelijkheid impliceert irnmers d e verplich ting voor iedere schu1den aar . de schade
in totttm te vergoeden.
Ik verkies het nochta.ns dergelijk
antwoord op h et middel niet voor te
stellen, d aar enerzijds h et Hof tot nog
d oor G. MAR1'Y en P. RAY NAUD, D1·oit civil,
d. II I , nr, 798, biz. 801.
(18) Om·echtmatige claa.cl, onder r edactie van
prof. Mr. H. DRION, Algemeen D eel, nr. 354,
blz. I -393.
(19) Om·echtmatige claacl, op cit., m ' . 359,
blz. I-397 .
(20) (21) Assm·'s Hanclleicling tot cle beoefening van het N eclerlcmcls Btwgm·liik 1·echt,
clercle cleel, I, Verbintenissem·echt, « D e verbintenis >>, Tweede clruk, biz. 99.
(22) B u ll. en PAsiC. , 1952, I, 408.
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gehad zich over de commerciele h?ofdelijkheid uit te spreken, en anderzljds de
partijen dit instituut noch, meen 1k, voor
de feitenrechter, noch m hem memol'leS
hebben besproken.
Overigens zijn verscheidene problemen
m.i. nog open : vereist o.a. de commerciele hoofdelijkheicl h et bestaan van
eenzelfcle contract clat al de schulclenaars
zou binclen, zoals door Van Ryn en
Heenen schijnt gedoceerd te zijn (23),
ofwel volstaat het dat al de schulcle naars clezelfde hanclelsschulcl zouclen
h ebben, zoals door het Hof van cassatie
van Frankrijk aangenomen werd (24) ?
Is de verplichting voor al de schulclemiars in totttm te betalen of te vergoeclen,
die doorgaans door de nooclwendigheclen
van het handelslu·ediet gerechtvaarcligd
wordt, een hoofclelijke of louter een
in solidttm verplichting (25) ? Is zij gerechtvaardigd zowel voor de vergoecling van
een schacle veroorzaakt in de uitvoering
van de contracten als voor de hiercloor
bedongen prestaties of de schadeloosstellingen wegens afwezigheid van deze
prestaties ?

De hoojdelijlcheid of de ve1·plichtingen
" in solidum " in de cont1·actttele aansp?·alcelijlcheid .
" Hoofdelijkheid wordt niet vermoed ;
zij moet uitdrukkelijk bedongen zijn .
Deze regel lijdt alleen uitzondering in
de gevallen waarin hoofdelijkheid bestaat
van rechtswege, krachtens een b epaling
van de wet " (art. 1202 van het Burgerlijk
Wetboek).
·
Maar de vraag is : kunnen zonder
beding en zonder uitdrukkelijke wettelijke bepalingen verscheidene contractuele schuldenaars wettelijk, ten minste
in sommige gevallen, in tatum of in solidum gehouden zijn wanneer door hun
fouten, in het bijzonder in d e uitvoering
(23) P1·incipes de cl1·oit comnw?·cial, d . I,
m-. 1229, blz. 232-233.
(24) Cass. fr., 20 oktober 1920 (Dalloz,
1920, I, 161, Le Jotwnal dtt Pctlais, 1922,
blz. 201) : « ... la solidarite entre debiteurs
se justifie par !'interet commun du ct•eancier
qu'il incite a contracter et des debiteurs clout
il augmente le credit ... Attendu qu'il resulte
des constatations de l'arret que les trois
debitem·s solidairement condamnes par le
jugement ... etaient tenus de la meme dette
et que cette dette presentait pcmr taus trois
un caractere co=ercial ... », Zie ook J . HAMEL et G. LAGARDE, Tmite de d1·oit commercial,

van het contract, een schade aan hun
gemene schuldeiser berokkencl werd?
VanRyn schrijft: "Il parait ... logique
d'appliquer aux consequences de la
faute contractuelle lorsque le prejudice
a ete cause par plusiem·s personnes, les
memes regles qu'en matiere clelictuelle :
si la faute a ete commise par plusiem·s ou
si plusieurs persom1es ont commis chaccme \.lie faute contractuelle qui a concouru a procluire l'entier clommage, elles
sont tenues in solidum" (26).
Dezelfcle opvatting spreken Limpens
en Kruithof uit : " ... la responsabilite
in soliclum s'impose en matiere contractuelle aussi bien qu 'aquilienne chaqu e
fois qu'm1 clommage cmique trouve son
origine clans les fautes concurrentes de
plusieurs et que sans la faute cl'cm seul
d'entre eux, les fautes de chacun des
autres n'auraient pas su:ffi a cau ser le
clommage" (27). Matthys en Baeteman
schrij ven iclentiek h etzelfcle : " De verantwoordelijld1eicl in solidmn bestaat,
zowel in overeenkomsten als in geval van
bm-gerlijke ver antwoordelijld1eicl, telkens
wanneer een enkele schacle haar oorzaak
vindt in de samenlopencle fouten van
meer personen en clat zoncler de font van
een van h en, de fouten van iecler cler
ancleren niet hadclen volstaan om de
schade te veroorzaken" (28).
Drie arresten van het Hof clienen hier
vermelcl te worden. Dat van 17 maart
1864 (29) overwoog : " Attenclu que les
faits qui constituent aux yeux de la cour
de Liege la faute grave clont elle a declare
D . et L. responsables et aient aux termes
memes de l'arret attaque le r esultat cl'cm
ensemble cl'operations concertees entre
les auteurs de cette faute ; que c'est
d'accord et conjointement qu'ils ont
pose ces faits ; que cette faute commcme
et identique, qui n'aclmet point l 'iclee
cl'cme imputabilite partielle, entraine la
responsabilite entiere de chacun de ceu x
qui par leur concours en ont amene la
d. II, nr. 1250, blz. 335, en J. VINCENT,
" L'extension en jtu•isprudence de la notion
de solidarite passive "• Revue t?·imest?·ielle de
d1·oit civil, 1939, blz. 613.
(25) Raadpl. F . DERRIDA, «De la salidarite commercia le "• Revue t?·imest?·ielle cle
cl?·oit commercial, 1953, blz. 330 en vlg.
(26) Responsab~lite aqttilienne et contmts,
m-. 61, blz. 76 .
(27) R.C.J.B., 1964, blz. 533, m-. 125 .
(28) Ti jdsch?-ijt vom· 1n·ivaatucht, 1966,
nr. 189, biz. 298.
(29) Bttll. en PASIC., 1864, I, 216.
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condamner solidairement ».
D e hoofdelijke veroordeling steunde ten
d eze op de omstandigheid dat de sch ade
opzettelijk en in gezamenlijk overleg
werd veroorzaakt. De veroordeling was
d erhalve, m.i., wettelijk gerech tvaarcligd op grond van h et algemeen principe
waarvan artikel 50 van h et Strafwetboek
een toepassing maakt.
Een gelijkaarclige beslissing ligt vervat
in het arrest van 24 januari 1924 (30) :
« Attendu que l'arret d eclare que les
vendeurs se sont rendus sciemment les
coauteurs des rnanmuvres doleuses de
Brohy et q ue c'est la faute ainsi commise
p ar ces trois personnes qui a cau se le
prejudice s ubi par l'achetem·; Atten du
que lorsque plusieurs personnes ont,
par 1.me faute COlTin1une, cause 1U1 dmnmage a a utrui, le prejudice pent etre
impute 0. chactme d'elles ; que l'article
50 du Code penal, portant que tous les
individus condanmes pour tme meme
mfractwn sont tenus solidairement des
restitu tions et des d ommages et interets,
n 'est qu\me application de ce principe
de drmt CIVIl ; ... que la responsabilite
collective qui en resulte presente taus
les caracteres de la solidarite proprement
chte ... ».
Het arrest van 24 jtmi 1955 (31) is van
g root belang, in het bijzonder omclat het
middel gesteund is- m.i . ten onrechteop een doctrine welke eiseres meent
daarin te kmmen ontwaren. Het arrest
overweegt : « ... dat wmmeer, zoals door
het bestreden arrest in h et onderhavig
geval vastgesteld wordt, gemeenschappehjk een fout (in het Frans : « Il y a
faute commtme des mandataires ») door
d e lasthebbers begam1 werd en elk hunner
tot het ontstaan vm1 de gehelf schade bijgedragen heeft en de verhouding waarin
de deelneming van ieder aan de gemeen schappelijke fout de sch ade heeft doen
ontstaan onmogelijk kan bepaald worden
(m he~ Frm1s : ·« ... et que, chactm de
CeUX-Cl ayant contribue a la realisation
du dommage entier, il est irnpossible de
determiner la p rop ortion dm1s laqu elle
la p articipation de chactm a la faute commune a concouru a la realisation du
dommage ... », de lasthebber, om reden
va:n d eze onmogelijkheid, niet kan verphcht worden zijn vordering t e splitsen
en clienvolgens de veroordeling · in soli-

(30) Bttll. en PASIC., 1924, I, 159.
(31) A1'1' . cass., 1955, biz. 868.

dum van elk der verwekkers van de
schade v ermag te eisen "·
Het Hof r echtvaardigt aldus d e veroord eling in solidum op grand van twee
r edenen : a) het bestreden a rrest h a d
een gemeenschappelijke Jo~tt vastgesteld
('' dat, hadden am1leggers am1 de Heer B ...
geen algemene en onbeperkte machtsdelegatie opgech·agen (N.B. - te zamen
d eze delegatie gegeven ) ... , voornoemde ...
in de onmogelijkheid zou verkeerd hebben het vermogen vm1 de vemwotschap
(de lastgever) te phmderen en cleze tot
ondergang te brengen (de schade) , ) ;
b) het bestreden arrest had oolc vast gesteld dat ellc van de eise1·s tot het
ontstam1 van de gehele schade bijgedmgen
had.
De eerste reden volstond m.i. om de
veroordeling in solichtm te rechtvaarcligen. Immers, de font werd opzettelijlc
en in gezamenlijk oyerleg gepleegd . Op
gr and van de doctrme van de arresten
van 17 maart 1864 en 24 januari 1924
cliend e derhalve, gezien het o .a . door
artikel 50 van h et Strafwetboek toeo·ep aste principe, d e veroordeling in sglid~tm en zelfs '' solidair » uitgesproken te
worden.
De tweede reden is niet dubbel zoals
eiseres schijnt te menen : het Hof heeft
in deze tweede reden niet beslist, dat
de in solidttm veroordeling wettelijk
gerechtvaarcligd is Waillleer tegelijk en
de font van elke der daders de volleclige
schade ·veroorzaakt h eeft (m.a.w. dat
zonder de fouten vm1 allen de schade
niet zou ontstam1 zijn), en d e rechter in
feite vastgesteld heeft d at het onmogelijk
was h et aandeel van ellceen in d e ontstm1e schade te b epalen.
Het arrest beperkt zich ertoe te overwegen dat, wmmeer een gemeenschappe lijke fout d e gehele schade h eeft doen
ontstaan, h et ~tite1·aanl onmogelijk is de
verhoucling waarin de deeh1eming van
elkeen tot d eze font bijgedragen heeft te
b epalen .
Dezelfde redenering, gestetmd op het
caus.~liteitsprincipe, wordt hier gevolgd
als m (\e arresten die de veroordeling
in solidum rechtvaardigen in delictuele
en quaf?i-delictuele am1sprakelijkheid.
Ik moet nochtans toegeven dat . de
H. Procurmu·-generaal H ayoit de Termicom·t in zijn conclusie gezegd had, dat
d e bestreden beslissing vastgesteld zou
hebben, ene1·zijds, dat de lasthebbers door
htm gemeenschappelijke fout tot het
ontstaan vpn. de gehele schade hadden
bijgedra~_en ,
en, ande1·z~jds, dat h et
onmogehJk was de verhoucling te bepalen

-669waarin de deelneming van ieder aan deze lijk Wetboei~ (derde gedeelte, boek 6)
fout de schade h ad doen ontstaan (32). wendt cl.ezelfde principes aan en bepaalt
Overigens, h et arrest bedoelt d e onmo- in artikel 6-1-1 (of afdeling 2, art . 1) :
gelijkheid de verhouding te bepalen « ... zijn twee of m eer schuldenaren een
waarin d e d eelneming van ieder aan de deelbare prestatie verschuldigd, dan zijn
gemeenschappelijke fout de schade h eeft zij ieder voor een gelijk d eel verbonden,
t enzij uit wet, gewoonte, overeenkomst
doen ontstaan.
Eiser es verwart h et b ep alen van de of uiterste wil voortvloeit dat zij voor
verhouding van de deelneming van ieder ongelijke delen of hoofdelijk verbonden
dader in de gemeenschaJJpelijlce fout zijn ... "·
(toestand b edoeld door h et arrest van
Asser (33) preciseert : «Van de hoofde24 juni 1955) en h et b ep alen van het lijke verbintenissen moeten worden i.naandeel v an ieder van de daders die derscheiden d e z .g. toevallig samenlop ende verbintenissen. Er zijn (immers)
onderscheiden fouten hebben b egaan
in de ontstane schacle (probleem dat onder- nog ander e gevallen , waarin een prestatie
in h aar geh eel kan worden gevorderd van
havige zaak aan belangt).
:Maar wat er ook van zij, in ons geval ieder van m eer schuldenar en of door
gaat h et niet over een gemeenschappelijke ieder van m eer schuldeisers, met clien
fout inaar wel . over onderscheiden en verstande d at betaling slechts eenmaal
onafhankelijke fouten van drie daders, behoeft te geschieden . vVanneer b.v.
fouten die, volgens d e vaststellingen van door de onrechtmatige gedragingen van
het b estreden arrest, t e zamen tot het m eer p ersonen eenzelfde schade wordt
ontstaan. van de totale sch ade h ebben veroorzaakt ... Zo kan ook d e m eester op
grond van. a rtikel1 403, de ondergeschikte
bijgeclragen.
In een dergelijk geval client m.i. aan- ingevolge artikel 1401, verplicht zijn tot
genomen te worden ~ en ·wij komen vergoeding van de door laatstgenoemde
verder daarop terug ~ dat het ~titemanl teweeggebrachte schade : zo kan de
onmogelijk is te bepalen welk gedeelte van huiseigenaar, wiens woning in vlammen
d e sch a de door iedere fout veroorzaakt is. is opgegaan, tot schadev ergoedu1.g aan ·
Het arrest van 24 juni 1955 deed u.it- spreken d e brandstichter, de nalatige
spraak b etreffencle d e omvang van d e huisbewaarder, de verzelreraar; zo kan
aansprak elijkheid van de daders van een de onderlasthebber twee schuldeisers
gemeenschapJJelijlc, in gemeen ove1·leg ge- h eb ben, nl. d e lasthebber (zijn lastgever)
pleegde Jo~tt. Uit dat arr est kan niet en de oor spronkelijke lastgever, en omgeafgeleid worden dat een ver oord elmg keercl k an d e oorspronkelijke lastgever
in solidum in contractuele aan gelegen- twee schuldenaren hebben, nl. de last h eden slech ts wettelijk gerechtvaarcligd hebber en d e onderlasth ebber .. . Hoofdeis, wanneer : 1° een gemeensch appelijke lijkheid is hier ech ter n iet, wijlniet blijkt
fout werd begaan en 2° de rechter uit- cl.at onze wet deze verbintenjssen als
clrukkelijk de onmogelijkheicl vastge- hoofcl.elijke wil beschouwcl. zien .. . Van
steld heeft " het aandeel van iedere d ader Goucl.oever noemt deze verbintenissen
toevallig samenlopende verbintenissen .
in de . schade te bepalen "·
Andere gevallen van wettelijke veroor- In Frankrijk .. . worden zij soms als gedelingen in solidum werden door h et
vallen van " solidarite imparfaite " gearrest van 24 juni 1955 n atuurlijk niet steld ... en de laatste tijd wordt een cl.eruitgesloten.
gelijke verbintenis veelal aangeduid als
obligation in solidum . In Duitsland
Necle1'land . ~ ·w et, 1·echtslee1·, 1'echt- spreekt m en van unechte Solicla1·itat "·
sp1'aak en ontwe1·pen.
Ik h eb geen ander e n auwkeurige aanArtikel 131 8 van het Burgerlijk ViTet - duidingen gevonden in verband met een
boek bepaalt : « Geene verbintenis wordt in solidum, in totttm, hoofdelijke of onverondersteld hoofdelijk te zijn, tenzij echte hoofdelijke verplichting van meer
zulks uitcl.rulrkelijk bepaalcl. zij. Deze contractanten, die door hun ondersch ei r egel lijdt a.lleenlijk uitzondering in de den fouten in de uitvoering van hun
gevallen vvaarin een verbintenis uit overeenkomst schade veroor zaakt hebkracht ener wetsbep aling voor hoofdelijk ben.
Maar in het werk " Onrechtmatige
gehouden is "·
Het ontwerp voor een nieuw Burger- Daad " onder r edactie van H. Drion (34)
(32) Revue pmtique des so~ietes, 1956 ,
biz. 194-195.
(33) H andleicling tot cle beoefening van het

Nedm·lancls Btu·gerlijk R echt, Derde Dee!, I ,
biz. 99.
(34) Algemeen dee!, nr. 359 .
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staat te lezen : « De wet bevat voor de
samenlopencle verbintenissen geen regeling ... N aar het ontwerp van het Burgerlijk Wetboek is hier wel een hoofclelijke
aansprakelijkheicl "·
Inclerclaacl, artikel6-l-9-8 (ofafcleling 9
- de verplich ting tot schaclevergoecling art. 8) van het «antwerp voor een
nieuw bm·gerlijk wetboek - Dercle gecleelte - Boek 6 " - Algemeen gecleelte
van h et verbintenissenrecht - bepaalt
in algemene tennen : " Zijn twee of meer
personen aansprakelijk voor clezelfcle
schacle, clan zijn zij hoofclelijk verbonclen "· De memorie van toelichting clie het
antwerp vergezelt vercluiclelijkt clienaangaancle : « De rechtspraak neemt dan oak
thans ?'eeds aan clat, inclien schacle is veroorzaakt door de onrechtmatige claacl
van twee of n:~eer p ersonen, ieder van. hen
- b ehouclens zijn verhaal op de ancleren
- jegens de benacleelde tot vergoecling
van de gehele schade gehouden is, met
clien verstande dat de b enadeelde de
schade slechts eenmaal vergoed krijgt.
Deze regel moet evenzeer gelden wanneer
de aansprakelijld'leid van een of meer
der aansprakelijke persorten een ande1·e
?'echtsg?·oncl heeft" (35).
Fmnk1·ijk. - Rechtslee1· en 1·echtsp1·aak.
In een belangrijke stuclie over de verplichting in solid~tm zet Frangois Cbabas (36) uiteen dat, in strijd met wat
dikwijls wordt b eweerd, d eze verplichting geenszins een nogal r ecente schepping van de rechtspraak (37) zou zijn,
door de rechters u.itgevonden om de
slachtoffers van onrechtmatige daden in
een gunstigere toestand te plaatsen :
« L'obligation in solichtm est ancienne.
Des le XIVe siecle on trouve dans notre
droit des traces de condamnations em to~tt
de coauteurs de delit : la formule de style
(condamne in solidwn et pro toto) n'est
m€nne pas expliquee par les auteurs, ce
qui est l'indice d'une longue traclition "·
Nopens d e aard en de grondslag van
(35) Ontwerp voo1· een niettw Btt?'gerlijk
Wetboek, Toelichting Dercle gecleel te (hoek 6),

deze verplichting schrijft hij : ·" L'originalite d e ! 'obligation in soliclwn vient de
sa logique ... Chaque fois que JJOU?' ~me ?'aison ott pow· tme autre, p lusieurs personnes
sont obligees a d es choses iclentiqtws, sans
que pour autant la dette soit tmique, il y a
obligation in solid~tm si le creancier n 'a
le droit d'obtenir qu'tme settle de ces
prestations ... (Cette obligation) n e pent
exister si les differents debitem·s doivent,
non pas des obligations iclentiques, mais
tme meme obligation. C'est pour cela
que nons considerons que si le commettant n' est que le representant de son
prepose, ces deux p ersmmes n e sont pas
tenues in solidum" (38) .
D ezelfde opvatting vindt m en bij
J . V incent (39) : « L'obligation in solidwn
... a lieu JJa?' la jo?'Ce meme des chases,
par la necessite des situations .. . Le
caractere d'obligation in soliclwn est done
tme maniere d'etre de !'obligation .. .
non s sommes en presence d\m etat de pm·
fait pom' la reglementation duquel le
legislateur n'a pas a intervenir ... Expression d'un pur fait, !'obligation au total
est susceptible .. . de se rencontrer dans
tm nombre de cas qui n 'est pas limite "·
De verplichting in solichtm, zeggen
Colin en Capitant (40), is geen onvolmaakte hoofdelijld'leid : « C'est tme institution independante ... liee seulement a
une impossibilite de clistingue1· exactement potu chacm'l des debiteurs l'etendue
de la dette "·
Marty en Raynaud (4 1) schrijven ook:
" Tanclis que la solidarite est m'le qualite
accidentelle, tme modalite a joutee a !'obligation, !'obligation au total tient a la
nattt?'e meme du rapport juriclique "·
H ., L. en J. Mazeaud (42) shtiten de
contractuele verplichting in soliclwn of
in tatum ttit : « Condamnation in soliclttm
lor sque le dommage est l' muvre de plusiem·s personnes en matiere delictuelle.
Pom· qu'tm t el resultat puisse etre atteint
en matiere de responsabilite contractuelle,
il faut que les debiteurs qui n'ont point
execute letus obligations se soient, sauf en
matiere commerciale ou la solidarite est
presumee, engages solidairement ... Dans

b lz. 567, art. 6-1 -9-8.
(36) « Remarques sur ! 'obligation in solidum ,, Revue t1·imest·rielle de cl1·oit civil, 1967,
b lz. 310 en vlg .
(37) DE PAGE schrijft o .a. (d. II, nr. 1032, E,
blz. 1081) : « Ia jluispruclence sans justifier
d'lm e maniere satisfaisante !'obligation in
soliclttm (type completement nouveau d'obligation) ... "·
(38) DE PAGE beschouwt in cleze geclachtengang, dat zij « hoofdelijk " worden gebonden (Tmite, d. III, nr. 327, blz. 322).

(39) J . VINCENT, « L'extension en jm·isprudence de la notion de solidarite passive ,,
Revt!e t1·imest?·ielle de d1·o-it civil, 1939, biz. 601
en vlg., i.h.b . blz. 667 tot 669.
( 40) Tmite de d1·oit civil, cl. II, 1959,
blz. 981, nr. 1777 .
(41) D1'0it civil, cl. II, 1ste vol., 1962,
blz. 801, nr. 791.
(42) Le9ons cle d1·oit c·ivil, cl. II, XIX• lec;on,
b lz. 331, et LI • lec;on, biz. 874 .
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n'est pas solidaire est n ecessairem ent
conjointe "·
Planiol en Ripert (43) oordelen integendeel d a t het met de nodige jtwidische ha?'monie strijdig zou zijn anders te b eslis sen wanneer een schade door de sam en loop v an contractuele fouten ontstaan is
en wanneer zij door d e sa m enloop van
d elictuele of quasi-delictuele fouten werd
v eroorzaakt : « Il semble en tout cas
impossible de n e pas prononcer au mains
une condamnat ion in solidttm s i ch ac1m
a ete cau se de l'entie1· dommage "·
Marty en R aynaud (44) v erdedigen
-d ezelfde st elling : « L es m em es r aisons
(qu 'en m at iere delictuelle ou quasi
delictuelle ) doivent logiquement conduire
a u x m e1nes consequences en cas d e res p on sabilite contr actu elle .. . au cune r aison
logique n e justifie 1m traitem ent differ en t d es deux fa u tes et d e d eu x r esp on sab ili tes ».
N a aan de gevestigd e r echtspraak
b etreffende de in soliclmn verplichtingen
tot scha deloosstelling in zak e delictuele
of quasi-delictuele aan.spra.kelijkheid t e
h ebben h erinnerd, over weegt de auteur
v an h et trefwo ord « Solidarite » in h et
« R ep ertoire de droit civil '' (d. V,
nr . 143 ) insgelij ks , dat, ook al kmmen
s ommige auteurs d er gelijke verplichtingen inzak e contra cten niet goedkeuren,
n ochtans, « il n 'exist e attctme clijje,1·en ce
cle natw·e entre les fa utes d'origine con tra ct u elle et d 'origine delictuelle. D es
de cisions recen tes ont j ttstem ent suivi
cette t endance en m a tiere d e r esponsabiliM professionn elle ... ».
D e a rrest en van h e t Fran se H ofvan cas satie v er strekken zeer nuttige aanduiclingen in verband m et h et than s onder zochte
p r obleem .
T alrijk e arresten b eslissen, d at een
a r chitect en een aannem er of twee a ann em ers, die in gevolge lnm r esp ectieve
fouten - in de uitvoering van h1m onderscheiden contract en - aan sprakelijk zijn
vo or gebreken in h et geb ouw, wett elijk,
in soli clttm of « hoofdelijk » v eroordeeld
w erden tot h et b et alen van schadever(43 ) D?·oit civi l, d . VIII, Obli gations,
nr. 1071, blz. 433-434.
( 44 ) DToil civi.l, cl. II, l st e v ol. , 1062,
nr. 798, b lz. 802.
(45) R aaclpl. cass. fr., 17 juli 1968 (Bttll.
des a?·rets, cb a mbres civiles, 1968 , nr. 1,
nr. 347, p . 268, 3° ch a mbre civile).
(46) Cass. fr ., 2 7 d ecember 1021 (D alloz,
J tt?'ispnulence generale, 1922 , b lz. 109 ).
(47) Cass . fr., 25 m aart 1874 (Jotwnal des
P alais, 1874, b lz. 543 ).

goed in g aan d e bouwheer voor d e volle dige ondergane schade. Zij ste1men op
de volgende vaststellingen :
h et b estaan van : « 1me faute COlTilnune
a yant cause liD m€nne dommage)) (45)
(het b egnp « faute comm1m e " wordt
m.i. op v erkeerde wij ze ingeroep en wan neer h et gaat over onder sch eiden fouten
« intimem ent liees et ayant con cou r u au
Inem e dommage [45]) , " des fa utes pro fesswnnelles « comm1mes » (zie SUJJm)
et md1v1slbles et qu 'il est impossible
d e const at er la p art d e ch ac1m d es
de';x entrepren em·s clan s la responsabihte » (46) , een fout v an de aannemer die
d oor de n ala t igh eid in h et toezicht d oor
d e architect n iet voorkomen werd (47),
« des man q u em en ts de ch accm qui ont
a b outi a ell p rejudice indiv isible : lem·s
fa utes ayant a insi con co ur u a l 'entier
dommage ... » (48).
H et H of k em·t ook goed d e vero ordeling in soliclttm tot vergoeding v a n de
schade aan een ge bouw (m a lfagon s ), v an
een « p r om ote1u· » (« clevan t assurer le
contr6le d es travau x, et ablir les p r ojets
d'execution de ceu x -ci avec ses architect es, ingenieurs ... , diriger les travau x »)
en van de a annem er (49) ; h et oordeelt
« que les prmnot e1u·s et les divers en t repren eurs sont t enus de rep arer les con sequen ces' d e& fa utes que ch ac1m d 'eu x a
commises ; que les obligat ion s qui en
decoulent n e son t p as indiv isibles et que
la cour cl'a ppel , pom· prononcer une
condamn a tion in soliclttm, s'est b ornee a
constater q u e les con sequences d e ces
fa utes n e pouv aient etr e distingu ees et
que toutes a vmen t COllCOlCI'U a la realisa t ion de l 'entier d ommage ; que le m oyen
n e p eut etre accueilli " (50) .
J. Vincent schrijft : « les tribuna ux
n 'h esitent ja m ais a r endre des sen tences
condamnant « solidairem ent » les d efen d eurs lors que les diverses fau tes ont
concouru a la realisation d u m em e damm age » en hij citeert a rresten v an h et
H of van cassatie b etreffende de " h oofdelijke » a an sprakelij kheid v an een n ota ris en een b ewaarder der h y p oth eken, v an
t wee notarissen ... (5 1).
(48) Cass. fr., 14 okt ober 1958 (Bttll. des
an·els, ch ambres civiles , 1958 p c ch ambre,
nr. 426 , b lz. 342) .
(49) Ca ss. fr., 3 a pril 1973 (Bull. des a?'?'ets,
ch amhres civiles, 1973, 3 e ch a mbre civ ile,
nr. 25 3, blz. 183).
(50) Cass. ·fr ., 25 oktob er 1972 (Bttll. des
an·els, chambres civiles, 3 • ch a mbre, m·. 544,
blz. 397) .
(51) J . VINCENT, op. cit., b lz. 62 4, nr. 20 .
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of << soliclair " van een architect en een
aannemer schrijft clezelfde auteur
<< Sans cloute (cette r esponsabilite) a-t- elle
sa source dans le contrat qui lie au proprietaire l'architecte ou l'entrepreneur,
m ais il est remarquable qu'elle sm·vit a la
r eception d es travaux ; il semble qu'elle
subsiste alors par la volonte du legislateur
et qu'elle soit legale . T elle est, sans cloute,
la raison pour laqu elle les tribtmaux
r approchent frequemment la r espon sabilite des a r chitectes et entrepreneurs d e
la responsabilite clelictuelle ... " (52).
Het hoogst e Franse ger echtelijk rechtscollege heeft ook in andere gevallen van.
contractuele aa:nsprakelijkheicl in solicl~tm
of hoofdelijke (<< onechte ") veroorclelingen wettelijk verklaard. Ik vermeld de
volgencle gevallen :
a.) schade aan een gebouw veroorzaakt

door tekortkomu1.gen (manquements) van
een hum·cler en van een architect en een
arumemer door de eigenaar aangesteld :
. cleze clrie p ersonen worden wettelijk
in soliclwn veroordeeld, daar vastgesteld
werd clat << les manquements ... ont abouti
a un prejudice indivisible ; le ju ge a, des
lors, pu d ecider que << la faute commtme
(zie opmerking s~tpm nop ens h et begrip
•<< fa ute
commm1.e ") est d e n attue a
engager
lem·
responsabilite in soli cl1tm " (53) .
b) uitzetting va11. een huurder om r eclen
van het clreigencl gevaar van i:nstorting
v an het verhutucl gebouw : gevaar veroorzaakt door tekortkomingen .van de
eigenaar en onvoorzichtigheden van een
bum·man : << la cour d'appel a r eleve,
a bon droit, que chaClm des coauteurs
d\m dommage peut etre condan:me a la
repa ration en totalite p arce qu'il a
contribue a le cau ser tout entier " (54).
c) schade veroorzaakt door de nietuitvoering van ·een overeenkomst ten
gevolge va11. d e << faute co1nmtu1.e " van
twee partij en : << chaque faute a concouru
a produire l'entier dommage subi par la
partie 19see ; des lors (la) condamnation
a pu etre mise solidairement a leur
charge" (55) .
cl) scha cle ten nadele van de verkop er
wegens niet-uitvoering door de kop er en
(52) J . VINCENT, O)J. cit., blz. 625.
(53) Cass. fr., 20 oktober 1965 (B1tll . des
Ct!Tets, chambres civiles, V• chambre, 1965,
nr. 558, biz. 423 ).
(54) Cass. fr., 5 ja nuari 1973 (Bull. des
WTets, ch ambres ci:viles, 3• chambre, 1973 ,
m . 27 , biz. 21).

een tussenpersoon van door de lwopovereenkomst opgelegde verplichtingen :
cc .. . qu'il resulte d es constatations de
l'arret attaque que le defaut cl'e_x:ecution
de la vente consentie p ar B. (de verko p er) a L. (de koper) est imputa ble a ux
fautes commtmes et inclivisibles d e L .
et de F. (de tussenpersoon) et que la
faute d e chacun d'eux a ete la cause
directe de l 'entier dommage subi p ar la
partie lesee ; que des lors la rep aration
duclit dommage a pu etre mise solidaire:inent a la charge des d eux parties en
faute .. . " (56).
Op grond van d eze reeds lange uiteenzetting van b eschouwingen en aanwijzingen of richtlijnen van de r echtspraak en d e r echtsleer, m ag ik, mij
dtmkt, als volgt b e~luiten :
I. Bezwaarlijk kan u1 twijfel getrokken
worden dat contractuele verplichtingen
alleen clan << hoofdelijk " zijn wan:neer
dit ofwel b eclongen werd ofwel uitclrukk elijk of impliciet door d e cc wet " of een
andere rechtsregel bepaald wordt. Een
dergelijke r echtsregel b estaat v oor de
commerciele contractuele verplichtingen :
een r eeds oucle gewoonteregel (zie SUJJm).
Hij k an ook voortvloeien uit een algemeen rechtsbeginsel (zie injm) .
D esniettegenstaande kmmen wegens
d e aard der zaken - . zoals in andere aangelegenheden (aan sprakelijkheid buiten
contract) cloorgaans aa:ngenomen wordt
in bepaalcle gevallen verscheidene
schulden aars, t en opzichte van eenzelfde
contractant, verplicht zijn in tot~tm :
een der eigenschappen van de hoofdelijke
verplichting. E en dergelijke verplichting
wordt meestal, alhoewel niet volstrekt
noodzakelijk, in so licl~tm geh eten .
Dit is m.i. het geval watmeer verscheid ene contractanten, in de uitvo ering van
htm r espectieve contractuele verplichtingen, onderscheiclen fouten h ebben
b egaan die t e zamen d e oorzaak van een
schade zijn geweest. Dit worclt hierna
vercler besproken en toegelicht.
Ik sluit niet uit dat een dergelijke v erplichting in tatum in and er e gevallen
zou kmmen tot stand komen, zoals o.a wegens een schade ontstaan t en gevolge v an
d e niet-uitvoering van de verbintenissen
van m eerdere contractanten ... (57) .
(55) Cass. fr., 3 jnni 1902 (Jo1wnal dtt
Palais, 1902, ,b iz. 485).
(56) Cass. fr,, 9 m aart 1931 (Gazette £ltt
Palais, 1931, 1''• sem., b iz. 752). ,
(57) Zie clienaangaande het hierboven
geciteercle arrest van het Hof van cassatie
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Maar ik bep erk mijn onderzoek tot
de welbepaalde contractuele verbintenissen en aansprakelijkheden die ten deze
t er sprake komen : herstel van de schade
veroorzaakt in d e foutieve uitvoering
van een contractuele verbintenis.
De arresten van het Fra.nse Hof van
cassatie die ik hierboven heb vermeld
d eden meestal ook uitspraak over dergelijke geva.llen.
2. D e hoofdelijkheid is aanwezig,
wa.nneer een schade veroorzaakt werd
door een gemeenschappelijke jo1tt.
Ret Hof h eeft in zijn reeds geciteerd
arrest van 24 ja nuari 1924 (58) beslist :
« lorsque plusieurs p ersonnes ont par une
faute comnnme cause un dommage a
autrui, le prejudice peut etre impute a
chacune d' elles; ]'article 50 du Code
penal, portant que tous les incliv idus
condamnes pour une meme infraction
sont tenus solidairement ... , n'est qu'une
application de ce principe de droit
civil>>.
Naar dit principe van burgerlijk r~cht
of naar dit algemeen rechtsbeginsel werd
ook verwezen in de arresten van 14 maart
1907 (59) en 3 januari 1922 (60).
De Page oord eelt insgelijks dat in
geval van gemeenschappelijlce fout, d.w.z.
wa.nneer versch eidene personen wetens
medewerken tot het ontstaan van een
schadeteweegbrengend feit, er hoofdelijkheid bestaat : « L a solidarite se fonde
d 'ailleurs sur tme tradition tres ancienne,
U1l veritable droit coutumier (m.i. liever :
een grondbeginsel) dont !'article 50 dt't
Code penal n'est qu'tme application» (61).
De H. Procureur-generaal L. Cornil
preciseerde ook in zijn conclusie die aan
h et arrest van 2 april 1936 voorafging (62) de draagwijdte van bedoeld
algemeen rechtsprincipe waarvan artikel 50 toepassing maakt en meteen van
deze wetsbepaling. Hij stipt aan
" L a solidarite proprement elite doit etre
r estreinte aux limites tracees par le
texte de l'alinea 1er de ]'article 50 du
Code penal : participation de plusieurs
personnes a u rneme crime ou au 1nen1e
delit, dans les conditions fixees par les
articles 66 et suivants dudit code. On
pourrait, a la rigueur, concevoir l 'exten-

van Frankrijk del. 9 maart 1931 (Gazette dtt
Palwis·, 1931, pte sem., blz. 752).
(58) Bttll. en PASIC ., 1924, I, 159 .
(59) Bttll. en PAsiC., 1907, I, 160.
(60) Bttll. en PASIC., 1922, I, 117 . .
(61) DE PAGE, T>'aite, d. II, nr. 1032,
biz. 1080.
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sion de !'application de l 'alinea 1 er de
l'article 50 du Code penal au cas ou, sans
qu'il y ait condamnation pour la meme
infraction, sans qu'il y ait participation
a tm crime ou U1l delit requerant dol d ans
les conditions prevues par les articles 66
et suivants, les differents auteurs du
dommage ont collabore au fait generateur
de celui -ci , ont cpmmis tme faute comn1une sensu st1·icto ».
In d e arresten van 3 januari 1922 (63)
en 22 d ecember 1947 (64) heeft het Hof
deze doctrin e toegepast en beslist dat
verscheidene personen die in samenwerlcing een schade veroorzaakt hadden,
wettelijk solidai1· tot d e vergoeding van
de ganse schade veroord eeld worden ; in
het geval van 1922 had d e en e een schot
afgevuurd en zodoende een derde verwond, de andere h a d bevel gegeven te
schieten ; in de zaak waarover h et arrest
van 194 7 liep hadden verscheidene personen met de vijand samengewerkt om
een bepaalde wettelijke instelling te vervormen (art. ll8bis van het Strafwetboek).
Ten deze kan er geen sprake zijn van
de hoofdelijkb eid bedoeld do or het hier
aangehaalde algemeen rechtsprincipe :
volgens d e vaststellingen van het bestreden arrest was er immers geen gemeenschappelijke fout, geen wetens of willens
geschiede samenwm·lcing. Eiseres, derde
en vijfde verweerder hebben door nalatigheden, tekortkomingen of onvoorzichtigheden, in de uitoefening van hun
onderscheiden contractuele verbintenissen, bijgedragen tot h et ontstaan van d e
volledige schade.
·
Maar dit neemt niet weg dat elk in
tottwn wettelijk kon veroordeeld worden
tot vergoeding van de volledige schade
(zie injm).
3. De theorie van de causaliteit of die
van de gelijkwaardigh eid cler voor waarden ligt ten gronclslag aan de regel
volgens welke, wanneer verscheiclene
rechtssubjecten door htm samenlopende
fouten een schade veroorzaakt bebben,
elk verplicht is de volledige schade te
vergoeden.
De rechtspraak van h et Hof wendt,
sinds jaren, toepassing van deze regel aan
inzake aansprakelijkheid buiten contra.ct.
D e r echtspraak van de Hoge Raad der

(62) Conclusie van de H. Procureur-generaal L. CornU, a lsclan aclvocaat-generaal,
B .J ., 1936, biz. 424 .
(63) Bttll. on PASIC. , 1922, I, 117.
(64) Bttll. en PASIC:, 1947 , I, 555.
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Nederlanden en de rechtsleer aldaar
oordelen ook dat, vermits ieders claad de
oorzaak is van de schade, ieder ingevolge
de wet (art. 1401 van het Burgerlijk
1¥etboek) gehouden is de volledige schade
te vergoeden. Dit is de adequatietheorie.
Dezelfde rechtspraak wordt gehuldigd
door het Hof van cassatie in Franlu·ijk.
Alhoewel dit opperste college de
in totwrn of in soliclttm veroorclelingen van
verscheidene cont?"actanten, die door htm
onderscheiden fouten - tekortkomingen,
onvoorzichtigheclen, nalatigheden, enz.een schade veroorzaakt hebben, stetm.t
op uiet steeds met elkaar overeenstemmende redenen waarin zelfs soms b egrippen zoals " fautes commi1nes » en " fautes
indivisibles » misschien t en onrechte of
ten minste onnoclig worden ingeroepen,
is het fm1dament vail d eze b eslissin gen
wel, m een ik, de " causaliteitstheo- ·
rie » (65).
Het ontwerp van n ieuw Btugerlijk
vVetboek in N ederland neemt m.i. ook
aan dat de causaliteitstheorie die de
verplichting van schadeloosstelling in
totttm voor al de veroorzakers van de
schade medebrengt, niet beperkt is tot
de d elictuele of quasi-clelictuele aansprakelijkheicl (66).
"Expression cl'1.m pur fait, !'obligation au total est susceptible ... de se
rencontrer clans tm. nombre de cas qui
n'est pas limite », schrijft J . Vincent (67).
Planiol en Ripert (68) en Marty en
Rayna ud (69) oordelen, m.i. geheel
terecht, dat het met de vereiste jtwiclische haTmonie strijdig zou zijn anclers te
beslissen dan voor de clelictuele of quasidelictuele aansprakelijkheicl, wanneer de
schacle door d e samenlo.op van fouten,
begaan in de uitvoering van contracten,
ontstaan is : « Il semble, en tout cas,
impossible de ne pas prononcer au n1.oins
tme condamnation in soliclttm si chactm
a ete cause de l'entier doimnage)) (70).
(65) Zie supnt cle geciteercle en samengevatte
arresten van het Franse Hof van cassatie.
(66) Ontwe1·p van een niewv Btwgm·liilc
Wetboelc, Toelichting, Dercle cleei (boek C),
biz. 567, art. 6-1-9-8.
(67) J . VINCENT , 07J . cit., biz. 667 tot 669.
(68) D1·oit civil, cl. VIII, Obligations,
nr. 1071, biz. 443-444.
(69) D1·oit civil, cl. II, 1' 1• vol. , 1962, nr. 798,
biz. 802.
(70) PLANIOL en RIPERT, D1•oit civil, cl. VIII,
Obligations, nr. 1071, biz. 434.
(71) Raadpl. dienaangaancle het bero emcl
arrest Lamorici<~re dd. 19 juni 1951 van het

Gewis, wanneer voor de aquiliaanse
aansprakelijkheicl de lichte font volstaat,
kan daa rentegen, op contractueel gebiecl,
de culpa levis in ab8flracto (afwezigheid van
de zorgvulcligheid van een goecl huisvader) in sommige gevallen niet volstaan
om de aansprakelijkheicl in het leven te
roepen (bv. art. 1927 van het Burgerlijk
W etboek, daar d e culpa levis in conm·eto
vereist is, en in andere uitzonderlijke
gevallen bestaat de aansprakelijkheid
warmeer zelfs aan de b etrold;:ene geen
ctdJJa levis in abst?·acto kar1. verweten
worden (bv. art . 1882 van bet Bmgerlijk
vVetboek) . D e overeenkomst kan ook
beperkingen voorzien in verbancl met de
te vergoeclen schacle.
Maar enerzijds cloet eiseres niet gelden
en stelt bet bestreden arrest niet vast clat
de aan baar zelve en aan derde en vijfcle
verweerder verweten t ekortkomingen niet
in clezelfcle mate de aansprakelijkbeid
konden in bet leven roep en, en anclerzijcls stelt het niet vast, zoncler clat deze
vaststellingen gelu·itiseerd worden, dat
d e clrie tekortkomingen fouti ef zijn en te
zamen de schade h ebben veroorzaakt en
ook dat eiseres en die twee verweerders
aansprakelijk zijn.
Ik ontveins me niet dat d e causaliteitstbeOI·ie, in zover zij tot d e veroorcleling
in totttm leidt van al cliegenen van wie
de samenlopencle fouten de schade veroorzaakt bebben, door meerclere auteurs
geluitiseerd wercl, en nog steeds wordt.
Men bren gt o.a. naar voren, en clat d e
omstandigheid dat verscheidene samenlopende feiten de schacle veroorzaakt
h eliben niet noodzakelijk de veroorcleling
in tatum gebieclt, en clat bedoelcle tbe01·ie
tot onbevrecligencle resultaten leiclt i.h.b.
wanneer de schacle veroorzaakt werd door
de font van een rechtssubject en door een
toeval (bv. de storm [71]) of door een dergelijke fout en een niet foutieve geclraging of handeling van een derde : in cleze
beide gevallen kan, immers, bedoeld
rechtssubject, dat in totttm gehouden is,
geen r egresvorclering instellen (72).
Hof van cassatie van Frankrijk (D., 1951, I,
717, S ·i?·ey, 1952, I, 89, en Jtt?•iscl . 1JfJ?·iod.,
1951, II, 6426).
Raaclpl. betreffencle dit arrest en cle meer
recente r echtspraak van ilit Hof : H., L. en
J. l\'fAZEAUD, Tmite theo?·iqtte et 1n·atique de la
?·esponsabilite civile, cl. II, fie uitg ., nr. 1612,
biz. 735 tot 737.
(72) Betreffencle cle jmidische grondsiag van
(le r egresvorclering van cle clader clie de scbade ·
vergoecl h eeft tegen cle andere m et hem in
solidton veroordeeide veroorzakers, raadpl.
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·deze kritiek geen pertinente antwoorden
kunnen gegeven worden. Overigens is dit
thans, meen ik, niet ons probleem.
Het Hof gaat nog regelmatig uit van
de causaliteitstheorie om i.v.m. d e aquiliaanse aansprakelijld1eid de veroordeling
in totttm of in solidttm te rechtvaarcligen .
Zolang h et zijn rechtspraak dienaangaande niet wijzigt, kan het m.i. niet
anders beslissen wanneer ook de volledige
schacle door de samenloop van verscheidene fouten, die de contractuele aansprak elijkheid uitlokken, veroorzaakt werd.
In beide gevallen aquiliaanse en
contractuele aansprakelijkheclen - dienen clezelfde toestanden tot hetzelfde
gevolg te leiden, tenzij een oorzaak eigen
aan deze beide aansprakelijkheden andere
gevolgtrekkingen zou gebieden. E en dergelijke oorzaak h eb ik niet ontdekt.
4. Eiser es b etwist niet dat de schade
door de samenlopende fouten, waarvoor
ieder aansprakelijk is, van haarzelf en
van derde en vijfcle verweerster veroorzaakt werd.
Zij betwist de wettelijld1eid van de
veroorcleling in solidum of in totwn,
omdat: a) cleze drie partijen geen gemeenschappelijke fout hebben b egaan; b) zij
met de N.V. Eel. Laurens" Le Khedive>>
niet door eenzelfde verbintenis en eenzelfcle overeenkomst verbonden waren
maar wel door onderscheiden en onafhankelijke overeenkomsten; c) bet bestreden
arrest niet vastgesteld heeft dat het
onmogelijk was h et aa.ndeel van elk van
deze partij en in de opgelopen schade te
b epalen.
Enerzijcls is er een " gemeenschappe lijke fout " vereist om een hoofdelijke
veroordeling te r echtvaardigen wanneer
de hoofclelijlrneid noch bedongen noch
door de wet of door een algemeen rechtsbeginsel bepaalcl wercl - doch niet om
een veroorcleling in tatum of in solidttm
r echtsgeldig t e maken .
Anclerzijds kan m.i. geen enkele beschouwing, geen enkele jm·iclische regel,
de gevolgen van d e causaliteitstheorie
uitsluiten, wanneer d e samenlopencle
fouten, oorzaak van d e schade, begaan
werden, niet in d e uitvoering van eenzelfde verbintenis of overeenkomst, m aar
wei in de uitvoering van onderscheiden
overeenko1nsten.
T en slotte hoefcle de r echter niet uitdrukkelijk te verldaren dat het onmogeijk was het aandeel van ieder in de opgenoot 2, getekend P.M:., onder aan cass.,
21 oktober 1965, Bull. en PAsrc., 1966, I, 240.

lopen schade t e bepalen. Een dergelijke
verklaring is immers overbodig.
D e in solidum veroordeling op grond
van samenlopende fouten steunt op de
omstancligheid dat elke van cleze fouten
de oorzaak van de gehele schade is geweest ; zoncler elke van deze fouten zou
de gehele schade niet ontstaan zijn.
I edere betrokkene heeft derhalve de
geh ele schade veroorzaakt . Uitema1·d is
er geen sprake van aandeel in d e schade.
Dit is de essentie zelve van de causalit eitstheorie. H et Hof heeft nooit beslisti.v.m. de aquiliaanse aansprakelijld1eid dat, om een in solidum veroordeling
wettelijk t e r echtvaardigen, d e r echter
verplicht is uitdrukkelijk bedoelcle onmogelijld1eid vast te stellen. Op welke grond
zou een dergelijke vaststelling, ten deze,
v ereist zijn ?
Beslttit : h et middel faalt n aar recht.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 3 maart 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen
ingeschreven op de a lgemene rol onder
nrs. 1130 en 1311 tegen clezelfde beslissing
zijn gericht en dienvolgens bij toepassing
van artikel 1083 van h et Gerechtelijk
W etboek ambtshalve dienen t e :worden
samengevoegd ;
I. Wat de voorziening van de naamloze vennootschap P aldmismeesteren betreft :

Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 1101 , 1126,
1134, 11 42, 1147, 131 5, 1710, 1779, 1984,
1988, 1991, 1992, 1993 , 1994, 1998 van
h et Burgerlijk W etbo ek , 13 van de wet
van 5 mei 1872 over de commissieovereenkomst, en 97 van de Grondwet,
doo?"dat h et bestreden a rrest, om eise res in solidum met de verweersters onder
III en V te veroordelen aan de groep van
assura cleuren onder I de som van
3.565 .603 frank m et d e interesten en de
kosten te betalen, beslist clat 1° " de
naamloze vennootschap Pakhuismeesteren, thans eiseres, als commissionairexpecliteur voor de naamloze vennootschap Sigarettenfabriek Ed. Laurens
" Le Khedive ,, verzekerde van de bovenvermelde gesubrogeerde assuradeurs, en
a ls dusda.nig gelast .m et de materiele
aanbieding van h et cognossement, tot
b escherming van de bela n gen van haar
lastgever, er onder 1neer 1noest voor
zorgen de exp ertise wegens waterschade
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te doen plaatshebben en de daartoe
nodige schikkingen te treffen "; 2° « de
Nieuw ~Terlmatie, thans verweerster
onder V, als ondermandataris, bijzonder
voor het sorteren van de tabakbalen
met het oog op de waterschade-expertis\3,
door eiseres werd aangesteld " ; 3° « maar
eiseres in de uitvoering van clit deel van
haar opdracht, hoewel zij zich van de
progressieve bevuiling van de . tabak
r ekenschap moest geven, zo nalat1g was
toe te laten dat haar aangestelde, de
Nieuw W erlmatie, bedoelde expertise
op het meest ongeschikte ogenblik d oor
.sorteringsmanipulaties voorbereidde, of
minstens toe te laten, zelfs na telefonisch bericht omtrent de steeds aanzienlijker wordende schade, dat aan het
sorteren van de balen tabak voortgewerkt werd terwijl n1en in de onmicldellijke nabijheid een voor cl.e. tabak
gevaarlijk produkt aan het mlacl.en
was, wat het voornaamste van de bevuiling teweegbracht ,,
te1·wijl, eeTste onde1·deel, de lastgeving
een handeling is waardoor een persoon
aan een ander de macht geeft om voor
de lastgever verbintenissen aan t e gaan
(artikel 1984, 1988 er. 1998 van het
· B1.~rgerlijk Wetboek); de ondermanda·taris de lasthebber wordt van de
lasthebber die hem in zijn plaats heeft
gesteld (artikel 1994 van h et Burgerlijk
Wetboek); het sorteren van tabakbalen
geen juridische akte is die het yoorwerp
van een lastgevmg zou kunnen mtmaken ;
het arrest door de naamloze vem1ootschap
Nieuw Werlmatie als een door eiseres
aangestelde ondermand~~aris voor het
uitvoeren van een dergehJke opdracht te
beschouwen, het begrip . « lastgeving"
schendt (schencling van de artikelen ll01,
ll26, 1984, 1988, 1994 en 1998 van
.het Burgerlijk Wetboek); d e door de
rechter ten laste van eiseres gelegde
tekortkomingen aan h aar verplichtingen
van toezicht over haar zogenaamde
ondermandataris, bij gebrek aan een
dergelijke juriclische rechtsband tussen
haar en de naamloze vennootschap
Nieuw Werknatie, het bewijs van een
fout tegenover haar lastgever niet konden
1everen (schencling van de artikelen ll34,
ll42, ll45, '1315, 1991, 1992, 1993 van
het Burgerlijk Wetboek en 13 van de
wet van 5 mei 1872); de wegens deze
fout tegen eiseres uitgesproken veroordeling zodus niet op p_assende wijz~ wordt
gemotiveerd (schencling van art1kel 97
van de Grondwet);
tweecle onde1·deel, door de ten laste van
eiser es u itgesproken veroordeling tegron-

den op fouten jegens haar lastgever die
er op neerkomen geen passend toezicht
op de h andelingen van de naamloze
vem1ootschap Nieuw '¥erlmatie te hebben uitgeoefend, welke laatste in de
boveuaangehaalde
motieven
bem·telings haar ondermandataris en h aar aangestelde wordt genoemd, h.et arrest de
begrippen « lastgeving " en « aanstelling "
v erwart (schending van de artikelen 1134,
1710, 1779 en 1984 van het Burgerlijk
Wetboek), of althans zijn clispositief op
een met onzekerheid en tegensti:ijcligheid aangetaste motivering laat ste1.men
(schending van artikel 97 van de Grondwet):
. Overwegende dat eiseres, samen met
de vem1ootschap ~Tijngaardnatie en de
naamloze vennootschap Nieuw vVerknatie, in solidttm "verd veroordeeld om
de door de koopwaar bij gelegenheid van
haar verhandeling op de kaai te Antwerpen geleden schade aan de verzeke raars, optredend in de rechten van de
bestemmelinge, eigenares van de lwopwaar, te vergoeden;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat, op h et ogenblik dat de schade nog
kon worden vermeden, niet aileen het
personeel van de naamloze vennootschap
Nieuw W erlmatie en de markeerder van
de samenwerkende vennootschap vVijngaarclnatie, ·doch ook een afgevaardigde
van eiser es ter plaatse aanwezig waren;
dat ell!: van deze drie partijen, die " in het
raam van hun respectieve opdracht " ten
opzichte van de eigenares aan de koopwaar haar beste zorgen verschuldigd was,
een verregaande passiviteit aan de dag
legde, hoewel zij, uit beroepservaring,
het gevaar dat de koopwaar liep moest
inzien; dat elk van h en de koopwaar
" waarvoor zij zelf optraden " moest
beschermen en dat ieder van h en afzonderlijk een font beging tegenover de
eigenares van de koopwaar ;
Overwegende dat het arr est weliswaar
ook aanstipt dat eiseres zo nalatig was
d e Nieuw W erlmatie aan wie zij de uitvoering van een deel van haar opdracht
had toevertrouwd, toe te laten die uitvoering op het meest ongeschikte ogen blik door te voeren en voort te zetten ;
Dat het middel het arrest verwijt bij
die gelegenh eid voormelde verweerster
als een ondermandataris te h ebben
beschouwd en ze tevens de aangestelde
van eiser es te hebben genoemd ;
Overwegende echter dat het arrest zijn
beslissing, luidens welke eiseres medeaansprakelijk is voor de geleden schade,
wettelijk rechtvaardigt door hoger ver-
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raam van haar eigen opdracht, t egenover
de eigena res van d e koopwaar een fout
heeft begaan erin b estaande d e koopwaar
niet te h ebb en b esch ermd;
Over wegende dat, ook al was d e grief
gegrond, de bestreden b eslissing wettelijk ger echtvaardigd blijft ;
D a t h et middel bij gemis aan belang
niet ontvankelijk is;
Over het t ·weede m iddel, afgeleid uit
de .sch encling van de artikelen 1134,
1142 , 11 47 tot 1151 , 1200 tot 1,202,
1991 tot 1995 van h et Burgerlijk \Vethoek en 97 van d e Grondwet,
doonlat , na- beslist te hebben d a t d e
fouten welke door eiseres en de verweersters (onder III en V) afzonderlijk
in d e uitvoeri.ng van htm h andelsverrichtingen tegenover d e eigen aar van
-de tabak gepleegd werden, tot h et
ontstaan van de totale sch ade h ebben
bijgedragen, h et arrest d eze drie partijen
in soli dttm veroordeelt om aan d e acht
verweersters onder I als gesubrogeerd in
d e r echten van d eze eigenaar d e som
van 3.565.603 frank te betalen, m et d e
inter est en en de k osten,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, hoofdelijkheid,
zelfs onvolmaakt e hoofdelijkheid of in
8olidttm verplichting, van r ech tswege
onder schuldenaars van h andelsschulden
alleen b estaat inclien ze tot d ezelfde bij
overeenkomst aangegan.e verbintenis gehouden zijn ; d e ten laste van d e drie
bovenvermelde partij en door de feitenrechter in acht genomen a fzonderlijke
fouten gepleegd werden in d e uitvoering
van respectievelijk d e lastgeving tussen
-eiseres, a ls com1nission air-verzender, en
de eigen aar \ Tall. d e tabak, de overeenkomst van werk- en dienstenverhuring
tussen verweerster (onder III), ontvanger van ambtsvvege, en de b estemmeling
van d e vervoerde tabak, drager Vall. h et
cognossement, en de lastgeving t u ssen
eiser es en verweerster (onder V) als
onderm.andataris voor het sorter en van
de tabakbalen, tegen wie d e in de
r echten van de eigenaar van d eze lwopwaar optredende verzekeraars krachtens
artikel 1994, lid 2, van h et Burgerlijk
vVetboek een rechtstreekse vordering
bezitten ; uit de niet.-naleving van de
contractuele verplichtingen welke voor
ieder van d e clrie boven verm elde p artij en
uit d e drie aan gehaalde a fzonderlijke
overeenk01nsten voortvloeien, geen in
solidttm verplichting kon ontstaan bij
gebrek aan sp eciaal b eding over d e
hoofdelijkheid ; d e ten laste van d eze

partij en uitgesproken veroordeling in
solidttm bij gevolg d e artikelen 1134, 1200
tot 1202 en bovendien , wat betreft eiser es
en verweerster (onder V), 1991 tot 1995
van het B urgerlijk VVetboek srh endt;
door eiser es t e veroordelen t ot vergoeding van een sch a d e di e h et aancJeel
overschrijdt dat aan h aar fout kon
worden toegeschreven, h ot arrest ook
d e artikelen · 1147 tot 1151 van het
Burgerlijk Wetboek sch endt;
tweede onclerdeel, in solidttm veroordeling tot de vergoecling van eenzelfde
schade ten minste veronderstelt dat d eze
h et gevolg is van een door de aansprake lijke partij en tegenover de sch adelijdende partij gemeenschappelijk gepleegde
f ont en er .onmogelij kheid is h et aand eel
te bep alen dat aan elk van d eze partijen,
die tot h et ontstaan van d e totale sch a d e
hebben bijgeclragen, mag toegeschreven
worden ; door eiseres en de verweersters
onder III en V in solidttm te veroordelen
wegens de door ied er van h en afzonderlijk begane contractuele fouten en zonder
de onmogelijkheid vast te stollen h et
aandeel .van ied er van hen in d e opgelop en schade te bepalen, h et arrest, afgezien van d e in h et eerste onderdeel
aangeh aalde b ep a lingen, artikel 97 van d e
Grondwet sch endt :
Overwegende dat, t ot rechtvaarcliging
van een v eroordeling tot vergoeding van
de ganse schade, in contractu ele lzaken,
n iet vereist is d at d e ondersch eiden, d oor
elk van d e aan gesproken p artij en b egan e
fouten, d e schencling zouden zijn van een
verplichting die uit eenz elfde contractuele verbintenis is ontstaan ;
Overwegende dat een gemeenschappelijk gepleegde fout, clit is een fout waarbij
verscheidene p ersonen t ot h et ontstaan
van h et schadeverwekkend feit wetens
hebben samen gewerkt, h oofdelijke aan sprakelijkheid met zich bren gt, doch
niet vereist is om een veroordeling van
verschillende p ersonen tot vergoeding van
d e ganse sch ade te rechtvaardigen ;
Dat evenmin ver eist is dat de onmogelijkheid zou worden vastgesteld om d e
verhouclin g te bepalen waarin de fout
van elk van d e aangesproken partij en
tot de sch a d e h eeft bij gedragen ;
Overwegende d a t, ook (1) in geval van
fout b egaan in h et vervullen van con -

(1) Ret woorcl « ook" b eeft b et Hof . i.c.
gebruik t om erop te wijzen clat cle aan spra k ekelijkbeicl in soliclttm, die r eeds in talrijke
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tractuele verplichtingen, wanneer een
schade haar oorsprong vindt in de samenlopende fouten van verscheidene personen en wam1.eer zonder d e fout van een
van hen de fouten van ieder van de anderen niet zouden hebben volstaan om de
schade t e veroorzaken, elk van hen jegens
het slachtoffer gehouden is de gehele
schade te vergoeden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de schade is ontstaan door de geleidelijk verergerende bezoedeling van d e
koopwaar tijdens het sorteren ervan op
de kaai, zulks ingevolge het gelijktijdig
laden, vlak daarnaast, van een bevni1ende stof, zonder dat de drie voormelde
partijen, die elk, jegens de bestemmeling,
hun beste zorgen aan de koopwaar verschuldigd waren, en hoewel de bevuiling
zich onder de ogen van hun aangestelden
voltrok, iets ondernamen om d e lwopwaar te beschermen ;
Dat het zodoende impliciet en zonder
dienaangaande te worden bekritiseerd
vaststelt dat zonder elk van deze fouten
de gehele schade niet zou zijn ontstaan ;
Overwegende dat het arrest d erhalve ,
zonder de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen te schenden, wettelijk
heeft k=en beslissen dat eiseres en d e
verweersters onder III en V in solidttm,
dit is elk voor h et geheel van de schade,
aansprakelijk zijn ;
Dat h et middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1142,
1147, 1382, 1383, 1384, 1789, 1991,
1992 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dom·dat, om de eis tot vrijwaring, evenals de rechtstreekse eis, door eiseres tegen
de verweersters onder II, III, IV, V en
VI ingesteld opdat, indien eiseres in de
hoofdvordering in enige mate aansprake 1ijk zou worden verklaard voor de
kwestieuze schade, h et geheel of bijna het
geheel van de veroordeling onder haar
m edegei'ntimeerden wegens de door h en
gepleegde fouten zou worden verdeelcl,
te verwerpen, h et arrest b eslist clat " bij
ontstentenis van wettelijke bepaling of
overeengekom en beding, d e fouten die
door ieder van de laatstgenoemde drie
partijen (eiseres en de verweersters
onder III en V) afzonderlijk tegenover d e
eigenaar van de tabak (in wiens rechten

arresten is aangenomen inzake aansprakelijkheicl buiten overeenkomst, ook hestaat
inzake aansprakelijkheicl uit overeenkomst.

de groep van de acht verweersters onder I
optreden) gepleegd werden, geen contractuele noch extra-contractue1e rechtsgrond uitmaken voor een door d e Wijngaarclnatie (verweerster onder III) of de
Nieuwe Werlmatie (verweerster onder V)·
ten voordel~ van Pakhuismeesteren,.
eiseres, te presteren vrijwaring », en
" ten laste van de naam1oze vennootschap
Van de Putte Stevedoring (verweerster
onder II) en Sobe1trans (verweerster
onder VI}, die geen fout hebben begaan,
evenmin enige grond tot vrijwaring in
acht kan worden genomen >>,
te1·wijl, ee1·ste oncle1·deel, tot staving van
haar subsidiaire vordering, eiseres in
conclusie liet gelden dat " de naamloze·
v ennootschap Van d e Putte Stevedoring
(verweerster onder II) de schade- bijna
opzettelijk h eeft veroorzaakt door de
zakken lainpzwart, waarvan een zeker·
aantal in slechte staat verkeerden, te
b ehande1en in de nabijheid van onbeschermde balen tabak ; de samenwerkende vennootschap Wijngaarclnatie (ver(verweerster onder III), de naamloze
vennootschap Sobeltrans (verweersteronder IV), d e naamloze vennootschap·
Nieuwe Werlmatie (verweerster onder V)
en de personenvennootschap met bep erkte aansprakelijld1.eid P. Van Doosse 1aere (verweerster onder VI) eveneens.
fouten hebben begaan waardoor de schade
r echtstreeks ontstond, onder meer door
het lampzwart neer te leggen in de nabijheid van de tabak of de nodige beschermingsmaatregelen niet te treffen of de
nodige instructies niet te geven om de
schade t e verhi:nderen ; de medege'intimeerden aansprakelijk zijn voor de
fouten van hun aangestelden, en voor·
het gebrek van de zaak die zij onder htm
bewaring hadden >> ; eiseres zodus h aar ·
vorderi.ng tegen haar vijf m edegeintimeerden op de arti:kelen 1382 en 1384,
lid 1 en lid 3, van h et Bmgerlijk Wetboek
stetmde, en voor zover als nodig, wat de
verweerster onder· V betreft, door h aarvoor h et sorteren van de balen taba k
aangesteld, op de artikelen 1134, 1142,.
1147, 1789, 1991 en 1992 van hetzelfde
·wetboek ; door zich in de bovenvermelde motieven ertoe te beperken te
verwijzen n aar d e overwegingen in de
hoofd eis over het bestaan van of h et
gebrek aan een font jegens d e eigenares
van de koopwaar, om te beslissen dat bij
ontstentenis van wette1ijke bepaling er
geen extra-contra.ctuele noch, wat betreft
verweerster onder V, contractuele rechtsgrond bestond noch voor de vordering·
tot vrijwaring noch voor de rechtstreekse.
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Burgerlijk vVetboek schendt, en door geen
antwoord, of geen voldoend of passend
antwoord te geven op de conclusies van
eiseres, artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede onde1·deel, al stelt h et met de
expert het groeiend aantal gescheurde
.zakken vast waarin « carbon-black»
verpakt was, en al neen)t het in feite aan
dat ' de aangestelden van de naamloze
vemwotschap Van de Putte Stevedoring
het zwarte stof verspreidden tijdens het
aan boord brengen van het 1n.s. «Sofia»,
het arrest, door verwijzing naar de overwegingen over de hoofdeis, de subsidiaire
vordering van eiseres tegen deze partij
verwerpt om de reden · dat l 0 « een bep aalde stofverbreiding daarbij onvermijdelijk was en hen (de aangestelden van
verweerster onder II) niet het verwijt
kan gemaakt worden, brutaal of onvakkundig te werk te zijn gegaan », en dat
2° « deze manipulaties trouwens plaat.shadden in het algemeen kacler van de
lading van laatstvermeld schip en het
de stouwer, die handelde in opchacht van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Van Doosselaere, agent
van de « Sofia » (verweerster onder VI),
niet behoorde de inschepingsverrichtingen uit te stellen of stil te leggen » ;
h et eerste motief dubbelzinnig is en de
mogelijk:.heid niet verschaft met zekerheid te bepalen of het arrest, door de
onvermijdelijke stofverbreiding en het
b eweerde gebr ek aan vaklnmcligheid van
de aangestelden van verweerster onder II
aan te stippen, rekening houdt met de
in de conclusie van eiseres ten laste van
die p a rtij aangevoerde fout door een
aantal zich in slechte staat bevindende
zakken lampzwart te behandelen (scherrcling van artikel 97 van de Grondwet) ;
zo het d e stouwer, door de scheepsagent
aangesteld, contractueel niet behoorde
de inschepingsverrichtingen uit te stellen
·o f stil te leggen, hij jegens eiseres, die een
d erde was, in gemeen recht aansprakelijk
bleef voor de schade die hij, of zijn aangestelden, door hem daad of door hem onvoorzichtigheid
hadden
veroorzaakt
(artikel 1382, 1383 en 1384, lid 3, van
h et Bmgerlijk Wetboek) en voor de
gebre]d,ige zald,en die hij onder zijn
bewaring had (artikel 1384, lid 1, van
het Bm·gerlijk Wetboek); het tweede
bovenaangehaalde motief verweerster onder II ontlast van welke aansprakelijld1eid
·ook jegens eiseres in bewoordingen die
de bovenaangehaalde artikelen van h et

Burgerlijk Wetboek schenden en waarin
geen passend antwoord op voormelde
conclusie te vinden is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
de1·de ondenleel, het tegenstrijdig en
onlogisch is enerzijds verweerster onder II
van haar aansprakelijkheid te ontlasten
om de reden dat het de stouwer, die
h andelde in opchacht van de scheeps agent, niet behoorde de inschepingsverrichtingen uit te stellen of stil te leggen,
en anderzij ds de subsidiaire vordering
van eiseres tegen deze scheepsagent,
verweerster onder VI, van de hand te
wijzen zonder te onderzoeken of hij de
stouwer al dan niet de nodige instructies
gegeven had om de schade te verhinder en (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; aldus de door eiseres in
conclusie a.an d eze partij aangewreven
fout zonder passend antwoord wordt verworpen (schending van dezelfde bepaling) :
Overwegende dat het middel enkel de
'verweersters naamloze vennootschap Van
de Putte Stevedoring, samenwerkende
ve1mootschap Wijngaardnatie, naamloze
vennootschap Sobeltrans, naamloze vennootschap Nieuw Werlu1atie en personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Doosselaere betreft ;

';y

l.
at de eerste twee onderdelen
betreft :

a) Ten aanzien van al deze verweersters,
behalve de naamloze vennootschap Van
D e Putte Stevedoring :

Overwegende dat, in zov'e rre eiseres in
conclusie aanvoerde dat de verweersters
aansprakelijk zijn « voor het gebr ek van
de zaak die zij onder hem bewaring hadden », zonder die zaak, het gebrek of de
bewaarder te bepalen, de r echters niet
gehouden waren op zulke mmauwkeurige
conclusie te antwoorden ;
b)· Ten aanzien van de verweersters
naamloze vennootschap Van De Putte
Stevedoring, naamloze vennootschap Sobeltrans en personenvennootschap met
beperkte aansprakelijld1eid Van Doosselaere :

Overwegende dat het arrest ten aanzien van de naamloze vem1ootschap Van
De Putte Stevedoring beschouwt dat bij
het aan boord brengen van lampzwart
een bepaalde stofverbreicling onvermijdelijk was en dat aan de aangestelden
van deze vennootschap verder niet bet
verwijt ka.n ·worden gemaakt, brutaal of
onvakkundig te werk te zijn gegaan ;
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vennootschap Sobeltrans , het arrest beschouwt d at deze ve1mootschap, om d e
redenen die h et aanstipt, geen fout
beging door h et lampzwa rt op kaai 2 15
neer te zetten en dat, op het ogenblik dat
met het verschepen een aanv ang w er d
genomen, haar opdracht b eeindigd 'vas ;
Dat, t en aanzien_ van de p ersonenvennootschap m et beperkte aanspra1mlijkh.eid P. Van Doosselaer e, h et a rrest
beschouwt d a t op haar, als scheepsagent,
geen persoonlijke v erplichting rustte d e
tabak enjof het lampzwart af te d ekken,
« vermits specialisten van d e goederenbehandeling en verzorging, precies daartoe door haar aangeduid , ter plaa tse
aanwez1g waren »;
Overwegende d at h et arrest door die
beschou-..vingen de conclusie va.n eiser es
passend en ondubbelzinnig beantwoordt,
ook in zoverre zij d e naamloze vmmootschap Van d e Putte Stevedoring verweet
« de pakken larnpzwart waarvan een
zeker aarttal in slechte toestand verkeerde, in de n a bijheid van d e onbeschermcle balen t a bak te h ebben b ehan- ·
deld », en ook in zoverre zij d e ander e
medeverweerders van eiseres verweet
« de nodige besch errnii1gsmaa tregelen niet
te h ebben getroffen of d e nodige instructies niet t e h ebben gegeven om d e sch a d e
te v erhinder en » ;
Overwegende d at het arrest, zonder d e
in h et middel aangeh aalde w etsbepalingen te schenden , w.e ttelijk h eeft kmmen
beslissen dat, nu d eze verweersters geen
font h eb b en begaan, tegen h en geen grond
tot vrijwaring bestaat ;
c) T en aanzien va.n de verweersters
samenwerkende
vem1.ootschap
Wijngaar c1natie en n a amloze vennootschap
Nieuw vVerlmatie :
Overwegende dat d e fout die eiser es
aan deze verweersters verweet erin bestand d e noclige beschermingsmaatregelen niet t e h ebben getroffen of d e nodige
instructies niet te h ebben gegeven om de
schade te verhinderen ;
Overwegend e d at de fout die h et arrest
diezelfde ver weersters ten laste legt om ze
samen met eiser es in soliclttm tot b etaling
van sch adevergoecling aa.n d e verzek eraars te veroorclelen , er precies in best aat
t e h ebben n agelaten d e koopwaar tegen
bevuiling te beschermen en, hoewel ter
plaatse zijnde en het gevaar inziende,
« een v erregaand e passiviteit te h ebben
aan de clag gelegd >> ;
Over wegend e d a t , nu de fout die in d e
hoofdvorclering van d e verzeker a ars ten

laste van voormelde verweersters bewezen
wordt verklaard en de fout die eiseres in
h aar vordering tot vrijwaring en in haar
r echtstreekse vordering diezelfde verweersters ten laste legt, obj ectief chizelfde
is, het arrest, zonder · de in h et middel
aangehaalde wetsbepalingen t e schen d en , h eeft kmmen oordelen dat, bij ontstentenis v an wettelijke bepaling of
overeengekomen b eding, voormelde fout en die niet aileen door die verweersters
maa r ook door eiser es zelf werden gepleegd , geen contractu ele noch extracontractuele r echtsgr ond uitmaken voor
een door gezegde verweersters ten voorclele van eiseres te prester en v rij waring ;
D a t h et arrest m et een zijn beslissing
p assend motiveert ;
2. "\Vat het dercle onderdeel aangaat
clat slechts d e naa mloze vem1ootschap
V a n d e Putte Stevedoring en de personenveimootschap met beperkte aanspr akelijkheid Van Doosselaere b etreft :
Overwegen de dat uit h et gebruik van
h et woordj e « trouwens » blijkt dat deb esch ouwing van h et a rrest h~idens welke
« deze m a nipulaties t r ouwen s plaatshacld en in h et algem een kader van de lading
van h et schip en h et d e stouwer (de
naamloze vennootschap Van de Putte
Stevedoring ) niet b ehoorde d e insche pingsverrichtingen uit t e stellen of stil te
leggen >> ten aanzien van deze verweerster een overtollige r eclen is, zoclat h et
onderdeel, t en aanzien van cliezelfdeverweerster, niet ontvankelijk is;
Overwegende d a t d e conclusie van
eiseres de p ersonenvem1ootschap m et
b ep erkte aanspr akelijkheid P. Van Doosselaere verweet « d e nodige beschermingsmaatregelen niet te hebben getr offen
of d e nodige instructies n iet te hebben
gegeven om d e schacle te verhinderen »;
Overwegende d at het a rrest deze
conclusie b eantwoordt door te b eschouwen dat op d e personenve1mootsch ap
met beperkte aansprakelijld1eid P. Van
Doosselaer e, als scheepsagent, geen p ersoonlijke verplichting rustte de tabak
en jof het lampzwart af te clekken
« verrnits specialisten van de g oed er en b eh andeling en verzorging, precies daa rtoe door h aar aangeduid, ter pl aatse
. V\Tar en >>;

Overwegencle d at dit antwoord impliciet b eduidt d at naar h et oordeel van h et
hof van beroep, h et niet tot d e taak van
d e personenvem1ootschap rnet b ep erkte
aansprakelijld1eid P. Van Doosselaere·
b ehoorde instructies t e geven om deschade te verhinder en ;

-681Dat h et middel in geen v a n zijn onder<lol en kan worden aangenomen ;
II . Wat de voorziening van de samen werkend e vennootsohap " Wijngaardnatie betreft " b etreft :
Over h et eerste rniddel, a fgeleid uit d e
sohending van d e a rtikelen 97 van· d e
Grondwet ·e n 1319 tot 132.2 van h et
Burgerlijk W etboek ,
do01·dat h et arrest de door de vennootsoh a p "Wijngaardnatie" tegen d e vennootsohapp en " P akhuis1neest er en " en
« Nieuw W erlmatie" ingestelde vorde ring tot v rijwa ring niet ontvankelijk
v erklaart om d e reden d at zulke vorderin g, bij gebrek aan wettelijke bepaling
of oontraotueel h eeling, elke contractu ele
of extraoontraotu ele juridisch e grond zou
1nissen,
tenvijl deze over weging de reden t egenspreekt waardoor het a rrest v erklaart d at
d e " An.twerp reception clause " tot gevolg !weft gehad een r eohtsverband t e
s cheppen tusser'l d e " ontvan gende " vennootschap " Wijngaarclnatie " en d e vennootschap " P a khuism eesteren >>, houder
· van het oognossement :
Overwegende d at het arrest enerzijds,
handelend over de door d e verzek eraars
tegen d e naamloze vennootschap " Wi jngaardnatie " ingestelde h oofdeis, beslist
dat die hoofdeis ontvankelijk is daar er
tussen d e bestemmeling, in wiens rechten de verzekeraars zijn gesubrogeerd,
en voormelde " ~Tijngaarclnatie n, ontvanger van de k oopwaar, een overeenkomst van werk- en dienstenverhuring
is ontstaan, en, ander zij ds, h andelend
over de door de n aarnloze vennootsch ap
" vVijngaarclnatie" tegen de naamloze
vennootschap " Pakhuisrneesteren n, dra ger van h et cogTwssement, en tegen d e
« N ieu w ' iVerlmatie" ingestelde verd e ring tot v rij warin g, beschou wt dat deze
p artij en elk een fout h ebben b egaan en
er, voor een tussen die partijen te presteren· v rij waring, geen contractuele of
extracontractu ele rechtsgrond bestaat;
Overwegend e dat die beschouwingen
geenszins tegenstrijdig zij n ;
Overw~gende dat h et middel niet aan duidt waa.rdoor de artikelen 1319 tot
13.2.2 van het B urgerlijk Wetboek zouden
zijn geschonden ;
Dat h et middel niet k an worden aan gen omen;
Over h et tweede middel, afgeleid uit
de schencling van d e artikelen 97 van

de Grondwet en 1319 tot 13.2.2 van h et
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat h et arrest een contractu eel
verband vastst elt tussen de door de
zeevervoerder aangeduid e « ontvanger >>
en d e geadresseerde ,
zonde1·, ee1·ste onde?'deel, h et Hof in de
mogelijkheid te stellen ' zijn controlerecht uit te oefenen over d e j1.uiclische
grond van zulk verband ;
en zonde1·, tweede onde1·deel, de conclusie
te beantwoorden die eiseres in hoger
beroep regelmatighacl-genomen en waarin
zij stelde d a t het contractueel verband
h et gevolg was van een aan eiseres niet
tegenstelbaar beding van een cognossem ent:
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser es in conclusie
stelde dat h et contractueel verband
aileen · bestond rnet de person enveri.noot schap m et beperkte aansprakelijkheid
" P. Van Doosselaere en C 0 " en d e juriclisch e verplichtingen van eiseres niet
kunnen worden b ei:nvloed door cognossementsclausules die haar niet k enbaar
werden gemaakt el • h aar niet tegen st elbaar zijn;
Overwegende dat h et arrest beschouwt
d at tussen e.iseres en de « b estemmelin g >>
een rechtsverband, namelijk een overeenkoms t van werk- en dienstenverhuring, is qntstaan en het tot stand komen
van d ie over eenkomst stetmt op het inlas sen van de « Antwerp reception clause·n in
het cognossement en op de aanneming
door eiseres van haar aanstelling om, bij
toepassing van die clau sule, " in naa1n en
voor rekening van de bestemmelin g " d e
koopwaar te ontvangen ;
D at h et arrest zodoende voormelde
conclusie b eantwoordt;
~Tat

h et eerste onclerdeel b etreft :

Overwegende clat, zoals uit h et antwoord op het tweecle onderdeel blijkt,
h et a rrest, wat h et bestaan betreft van
een contractueel verband tussen d e door
de zeevervoerd er aangeduicle « ontvan ger " en de « geaclresseerde " aan bet
vormvereiste van artikel 97 van de Gr andwet voldoet ;
Dat het rniddel niet stelt dat het arrest
andere gedeelten van de conclusie van
eiseres niet zou hebben bea.ntwoord;
Overwegende d at het middel niet aanduidt van welke alde · d e bewijskracht
zou zijn miskend, noch waardoor h et
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Burgerlijk W etboek zou schenden ;
Dat h et middel niet kan w orden aan genmnen;
Over het derde midclel, afgeleicl uit
de schendi.T1g van d e artikelen 97 van de
Gronclwet, 1319 en 1322 van het Burger lijk "\Vetboek , 12 van t itel II van d e wet
van 5 mei 1872 op h et h andelspand en
de commissie (hoek I , titel VII, van het
Wetboek van lwopha ndel), 22 van de
wet v an l l jtmi 1874 op d e verzekeringen
(boek I, titel X, van het "\Vetboek van
koophanclel) en 89 van titel II van
hoek II van h et W etboek van koophanclel,
clooTclat h et arrest verldaart clat de
verzekeraars niet enk e1 gesubrogeercl zijn
in de rechten van de geaclresseercle,
hun verzekerde, m aar ook in de rechten
welke cleze geadresseerde u.:itoefenen kon
door bemiddeling van de commissionair
handelende in zijn eigen n aam,
tenvijl, ee1·ste oncle?·cleel, h et arrest de
door eiseres regelmatig in hoger beroep
neergelegde conclusie niet b eantwoordt,
waarin ze staande hield dat aileen de
commissionair de h oedanigh eid h eeft om
in r echte op te treden in eigen n aam ,
hetzij als eiser, hetzij als verweerder, in d e
geschillen ontstaan uit overeenkomsten,
aangegaan voor rekening van zijn committent, clat clienvolgens geen enkel
rechtsverband bestaat tussen de committent en eiseres en dat d e v erzekeraars,
gesubrogeerd in d e rechten van de
committent, clan ook evenmin konden
gesubrogeercl worden in d e rechten van
de commissionair ten opzichte van
zijn m edecontractanten;
tweecle onclenleel, n och artikel 12 van
d e wet op d e commissie, h etwelk aan de
commissionair aileen het r echt v oorbehoudt om in rechte op te tred en in de
geschillen ontstaan uit overeenkomsten
welke voor rekening van zijn cmmnittent
werden aangegaan, noch artikel 89 v an
de zeewet , hetwelk aan d e houder van
h et cognossement aileen het recht voorbehoudt zich d e goecleren do or de kapitein
te doen afleveren (en, bijgevolg, het recht
t egen de v ervoerd er d e vorclering wegens
t ekort of averij uit t e oefen en) , het nwge lijk maken te bescbouwen d a t de verz.e k eraa rs, gesubrogeercl in d e rechten van
de b estem1-neling, hun verzekercle, even eens gesubrogeerd zijn in d e rechten
welke cleze bestemmeling uitoefen en kon
door bemicldeling van zijn cmmnissionair :
Overwegende dat h et arrest de recht -

streekse vordering, clie h et aan de b est emmeling en derhalve aan de in diens recht en gesubrogeerde verzek eraars t_e gen
eiseres toekent, en m eteen zijn beslissing
ten overstaan van eiseres, steunt op de
tussen eiser es en d e bestemmeling tot
stand gekm-nen over eenkmnst van werken dienstverhm·ing ;
Overwegencle dat h et miclclel zodoende
zijn b eslissing ten overstaan van eiseres
w ettelijk rechtvaardigt ;
Overwegencle dat h et arrest er weliswaar aan toevoegt dat de r echtstreek se
vordering « onafhankelijk staat » van het
feit d a t de verzekeraars daarenboven
ook nog in d e rechten zijn getreden
welke d e bestemmelin g door bemiddeling
van d e in zijn naam handelende cmnmissionair kan uitoefenen ;
Overwegende dat deze beschouwing
echter een over tollige r eden is ;
Dat h et middel, hetwelk in zijn b eide
onderdelen enkel t egen deze overtollige
b eschouwing gericht is, bij gemis aan
b elang niet .ontvankelijk is;
Overwegende dat, nu het niet aan duidt van welk!'l alde d e bewijskracht
zou zijn miskend n och waardoor h et
arrest d e artikelen 1319 en 1322 van het
Bm·gerlijk W etboek zou hebben geschond en , h et middel ook in dit opzicht niet
ontvankelijk is ;
Over h et viercle middel, afgeleid nit d e
schencling van d e artikelen 97 van d e
Grondwet en 1319 tot 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
cloo?·clat h et arrest d e ve1mootschappen
Wijngaarclnatie, Pakhuismeesteren en
Nieuw W erlma tie in soliclttm v eroordeelt
tot h et betalen van sch a devergoecling aan
d e verzekeraars . van d e geaclresseerde,
zoncle1· de door eiseres r egelmatig in
hoger b eroep genomen conclusie te beantwoonlen, in zoverre zij stelde d a t de
b elangrijkste schade zich had voorgeclaan
op 23 maart, na 10 uur, dat wil zeggen
toen de h elft van d e tabaksbalen reeds
a an d e houder van h et cognossmnent of
aan zijn vertegenwoordiger waren a fgeleverd en d erh alve onder zijn bewar ing
stonden:
Overwegencle dat h et arrest vaststelt
cla t eiseres, in wier opclracht d e h oecle
over d e tabak begrepen was, op 22 m aart
1966 d e beslissing n am de balen tabak
n eer t e zetten op 15 meter afstand van
d e 80 ton " carbon black » die zij onder
d e h an gar zag liggen en waarvan zij de
weghaling elk ogenblik kon verwachten,
dat d e gerechtsd eskundige d eze beslissing
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als een der hoofdoorzaken van de lat ere
b evuiling b eschouwt, en dat eiseres d aarenboven n a liet h et risico , eigen aan de
bijzonder slecht uitgekozen plaats, te
b estrijden, wat nochtans gemakkelijk
k on gebeuren door de balen degelijk af
te d ekken en wat d e schade " volledig »
l1ad kunnen verhinderen, d at d e markeer-d er van eiser es op 2g maa rt 1966 de ganse
d ag t er plaa tse aanwezig was en geheel
h et ver ergerend bevuilingsp roces h eeft
gadegeslagen zonder wat ook te ondernemen;
Overwegende dat het arrest zodoende
de in het middel aangehaalde conclusie
passend beantwoordt en artikel 97 van
de Grondwet niet schendt ;
Dat, zo eiseres oordeelde d at het arrest
onrechtmatig een veroordelin g in solicl~tm
h eeft uitgesproken, zij d e sch ending van
andere wetsbepalingen d an d e enige in
h et middel ingeroepen artikelen 97 van
d e Grondwet en 1g19 en 1g22 van h et
Burgerlijk W etboek diende in te roepen;
D at h et middel overigens niet aanduidt
waardoor voormelde artikelen. 13 19 en
1g22 zouden. zijn gesch on.d en. ;
Dat h et middel niet k an worden aange nomen ;
Om die redenen, voegt de voorzienin gen ingeschreven onder d e nummers 11g0
en 11 g1 van de algemene rol samen ;
v erwerpt d e voorzien.ingen ; zegt dat
ingevolge de verwerpin g van d e voorzieningen de vraag van de p artij naamloze
vem1ootschap " P akhuismeesteren >> tot
verbindendverklaring van h et a rrest voor
d e p artij " H ellenic Lines Ltd >> zonder
voorwerp wordt ; ver oordeelt elk van
d e eiseressen in d e kosten van haar voorziening.
15 febru ari 1974. 1• k a mer. T1 oo1·zittm·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voor zitter. - T1 e1·slaggeve1·,
d e H . de Vreese. Gelijlchticlencle conclttsie, d e H . Duman, advocaat -gen er aal.
Pleite1's, de HH. D'assesse, Philips,
Fally, Ansiaux, V an R yn en Simont .

2• KA.'i\IER. -

18 februari 1974.

J 0 VOORZIENING IN CASSATIE.

STRAFZAKEN. - CASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING

OP DE STRAFVORDERING. DOOD
VAN BEKLAAGDE.
VOORZIENING
ZONDER BESTAANSREDEN.

2° CASSATIE. BEVOEGDHEID .
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING.
VERJARING. - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF VAN CASSATIE OM NA TE GAAN OF
UIT .DE REGELMATIG OVERGELEGDE
PROCESSTUKKEN BLIJKT DAT DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING IS
GESTUIT.
go VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. - VALSHEID IN
GESCHRIFTEN. GEBRUIK DOOR DE
VERVALSER.
GEBRUIK DAT DE
VOORTZETTING IS VAN DE JIHSDAAD
VAN VALSHEiD. FElTEN DIE EEN
ENKEL MISDRIJF, ALS BEPAALD IN DE
ARTIKELEN 19g EN 196 VAN HET
STRAFWETB OEK, OPLEVEREN.
4° V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN. - GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN. TIJDSTIP WAAROP DAT
GEBRUIK EINDIGT.
5° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN.
BESLISSING VAN DE RE CHTER IN
HOGER BEROEP DIE GEGROND IS OP
EIGEN REDENEN EN OP DE « HIERJI'lEE
NIET STRIJDIGE REDENEN VAN DE
EERSTE RECHTER >>. D RAAGvVIJDTE
VAN DEZE LAATSTE BEWOORDINGEN.
1o. Doo1· he.t ovm·lijclen va-n cle belclaagcle

tijdens het cassatiegecling heeft het cassatiebe?·oep tegen de beslissing OJJ de
st?·ajvo1·de1·ing geen bestaans1·eclen mee1· ; .
het cassatiebe1'Dep van de belclaagcle heeft
nag 1·eclen van bestaan , in zove?'?'e het
gm·icht is tegen de beslissing op de
?'echtsvo?·de?·ing van cle b~t1'g e1·lijlc e pa?'tij (1). (Art. 20 wet van 17 april 1878.)

2° H et Hof van cassatie is bevoegd om na
te gaan of ~tit de 1·egelmatig ove1·gelegde
p1·ocesstulclcen blijlct dat cle vmjm·ing
van de stmjvo1·de?·ing is gestuit (2).
go E en en hetze ~fde · miscl1·ijj dat bij de
a1·ti lcelen 193 en 196 van liet Stmjwetboelc bepaalcl en stmfbam· gestelcl is,
leve1·en de in die a1·tilcelen bedoelde
valsheid in gesclwijten en het ge b?·~tilc
van het valse st~tlc doo1· de ve1·valse1' op,
(1) Cass. , 23 november 1971 (Ar1·. cass.,
1972, biz. 302).
(2) Cass., 4 december 1973, sup?·a, biz. 382 .

- 684 wannem· dat gebntilc cloo1· cle ve1·valse1· is
geschiecl met hetzeljcle be,d1·ieglijlc OJJzet
of met hetzelfde oogme1·lc om te schaden als
de ve1·valsing; het gebntilc is dan slechts
de voortzetting van cle valsheicl (1).
4° H et gebntilc van valse stttlcken dtm1·t
voo1't, ze~fs zonde1· een niettw jeit van cle
clacle1· van cle valsheicl en zoncle1· he1'haalde tttssenkomst · van zijnentwege,
zolang het cloo1· hem beoogcle doel niet
vollcomen be1'eikt is en zolang cle hem
venveten beginhandeling venle1· te zijnen
voonlele het nttttig gevolg heejt, dat hij
e1·van Ve1'WCtchtte (2). (A.:rtt. 193, 196
en 197 S .vV.)
5° vVannee1· de 1'echte1' in hoge1· beTOep zijn
beslissing g1·onclt OJJ eigen 1·edenen en
OJJ « de hiennee niet st1·~jclige reclenen
van cle ee1·ste 1·echter », lean ttit het zinsve1·bancl van cle beslissing en ttit cle
ve1·gelijlcing e1·van met het be1·oepen
vonnis volgen clat cle 1·echtm· in hoge1·
be1·oe1J alclu.s alle 1·eclenen van cle ee1·ste
1'echte1· heejt willen ove1·nemen en vaststellen dat geen enlcele clam·van in strijcl
was met zijn eigen 1·eclenen (3). (Art. 97
Grondwet.)
(MOTTET F . EN R . , GILLET R., F. EN R.,
T. BELGISCHE STAAT, l\UNISTER VAN
FINANCIEN,
BESTUUR DER DIRECTE
BELASTINGEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HE~ HOF ; Gelet op het b estreclen
arrest, op 6 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

I. Op de voorziening van Roger Gillet :
Overwegencle clat, blijkens een uittreksel uit d e registers van de burgerlijke
stan.d van d e gemeente Tillet, Roger
Gillet te Vaux-sm-Stn·e op 3 juli 1973
overleclen is ;
Dat de voorziening ten gevolge van
het overlijcl en van de ver oorcleelcle geen
reclen van. bestaan n1eer oplevert ; ·
II. Op de voorzieningen van F ernancl

(1) Cass., 5 september 1957 (B1tll. en PASIC . ,
1957, I, 1382) en 11 j anu ari 1960 (ibid.,
1960, I, 523).
(2) Cass., 25 oktober 1971 (A1'1'. cass. , 1972,
blz. 202).
(3) Cass. , 18 d ecember 1964 (Bull. en PASIC . ,
1965, I, 395).

Mottet, Rene Mottet, Raymond Gillet
en Fernancl Gillet :
Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 21, 22 van de wet van
17 april 1878 houclencle de voorafgaancle
titel van het vVetboek van strafvorclering
(genoemde artikelen 21 en 22 gewijzigcl
bij de wet van 30 mei 1961, artikel 1),
193, 194 en 197 van het Strafwetboek,
cloonlat h et bestreclen arrest afwij zencl
heeft beschikt op d e exceptie van verjaring waarop de eisers zich beriepen ;
clie exceptie wercl afgewezen enerzijcls
door eigen reclenen, luidens we1ke het
gebruik vail valse stukken verder in
1969 werd gepleegcl, terwijl v erjaringstuit ende claclen t ijclens de ·maand oktober
1972 werclen v erricht, en anclerzijds door
overnemin.g van de « onbetwistbare r eclenen van de eerste rechter » ; er vercler
gebruik van valse stukken bestaat,
zolang het beoogde doel niet wercl bereikt
en zolang het oorspronkelijk feit het
verwachte nuttig uitwerksel kan hebben;
ten d eze genoemcl gebruik h eeft voortge duurcl na de dag waarop de valse stu.kken
bij de belastingaangifte werden gevoegd,
tot op h et tijdstip dat zij door het bestuur
van de clirecte belastingen al clan niet
ontvankelijk werclen verklaard; derhalve het gebruik van valse stukken voor
alle aan de rechtbank onderworpen dos siers nog heeft voortgeduurcl tijdens het
jaar 1969 en, vermits een van de dossiers
in j1..ui 1969 en de andere in 1970 bij de
ond erzoeksrechter aanhangig werclen gemaakt, d e verjaring van de strafvorclering wegens gebruik van valse stukken
niet is verkregen ; clat zij evenmin is
verlu·egen voor de valsheicl in geschriften,
vermits valsheid en gebruik van valse
stuldmn slechts d e opeenvolgencle en
voortclm·encle uitvoering van eenzelfcle
misclaclig opzet zijn ;
tenvijl, ee1·ste onclenleel, ten opzichte
van de verjaringst'u itencle claclen van
oktober 1972 de verjarin.g zou verkregen
zijn inclien er vercler gebruik van valse
st1..ud,en zou zijn geweest tijclens 1969,
maar voorafgaancl aan oktober 1969 ; de
eigen r eclenen van h et bestreclen arrest
zocloencle op zijn minst clubbelzinnig en
onvolcloencle zijn om de afwijzing van
de exceptie van verj aring te kmmen
rechtvaarcligen (schencling van alle in
het miclclel vermelde wettelijke bepalingen, inzonclerheicl van artikel 97 van de
Gronclwet);
tweecle onclenleel, het gebrnik van valse
st1..udmn geen staat van misclacligheicl
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teweegbrengt . en daarentegen voltooid
is vanaf het ogenblik van d e overlegging
van het stuk dat wercl vervalst met het
oog op het bekomen van een onrechtmatig voordeel ; ten deze dergelijk gebruik
werd opgeleverd door d e toevoegi:ng door
d e eiser s aan hun belastingaa:ngiften van
d e v an valsheid b etichte getuigschriften
en de verjaring, b ij ontstentenis van
elke nieuwe materiele daad van wie h et
ook zij , is b egi1men t e lopen vanaf dat
ogenblik ; de redenen 'v an d e eerste
rechter alclus de afwij zin g van d e excep tie van verja ring evenmin r echtvaardi gen
(schending van alle in h et m icldel .verm elcle wettelijke bepa lingen , inzonclerh eid van d e artikelen 193, 196 en 197
van h et Strafwetboek) ;
- B etreffencle het eerste onclercleel :
Overwegende d at h et Hof vermag n a
te gaan of onder de regelmatig overge legcle procesakten er een stuk bestaat
.clat een verjaringstuitencle uitwerking
m et b etr ekking tot de strafvorderin g
h eeft geh a d ;
Over wegende dat ten deze uit die
a lden blijkt cla.t d e correctionele rechtbank op 21 oktober 1971 een vmmis h eeft
gewezen, waarbij d e zaak w erd verdaagd ;
Overwegende d at die verjaringstuit ende daad werd verricht bi1men de
termijn van minder d an drie jaar te
r ekeneii. vanaf h et plegen van h et
wanbeclrijf, dit is op 1 januari 1969, en
minder dan drie jaar v66r d e eindbeslis sing van 6 j uni 1973 ;
D a t d it onderdeel van h et Iniddel
d erhalve niet ontvankelijk is w egens h et
ontbrek en van belang ;
Betreffende h et tweede onclerdeel :
Overwegende d at voor clegen e die h et
.misdrijf heeft gepleegd, d e valsheid en
h et gebruik van valse stukken slechts
een en hetzelfde misdrijf opleveren, vermits in d ergelijk geval het gebruik van
valse stuld,en slechts d e voortzetting is
van d e valsheid ; d at dientengevolge d e
verjaring voor h et geheel van h et misdrijf slechts beg int t e lopen vanaf d e
laatste d aad van gebruik ervan ;
D at het gebruik van valsh eid voortduurt, zelfs zonder nieu w feit van de
v ervaardiger van het stuk en zonder
h ernieuwde tussenkomst van zijnentwege,
zolang h et doel dat hij beoogde niet
geheel werd bereikt en zolang h et oorspronkelijk feit d at h em verweten wordt,
te zijnen voordele en zonder _dat hij er
zich t egen yerzet, h et nuttig uitwerksel
volbrengt dat hij ervan v erwachtte ;

Overwegende dat h et arrest onder
verwijzing naar de reden en van d e eerste
r echter erop wijst d a t « zo sommige van
de van valsheid b etichte stukken werd en
opgestelcl meer dan drie jaar v66r de
eerste claad van v ervolging, h et gebruik
van die valse stukken h eeft voortge duurcl ... vanaf h et ogenblik dat zij bij
d e b elastingaangifte werclen gevoegcl tot
op h et tijclstip, cla t zij door h et bestuur
van de clirecte b elastingen a l clan ni et
ontvankelijk werclen verklaarcl " ;
Dat, door vast t e stellen dat in 1969
h et b estuur der clirecte b elastingen aan
de procureur des Konings de h and elingen
van d e eisers h eeft aangegeven, die vervalsers werden verklaarcl van d e valse
stukken, h et arrest zijn b eslissing wette lijk h eeft ger echtvaardigcl, clat d e verjaring van de strafvorclering p as in 1969
is kunnen beginnen te lopen ;
D at h et tweede onclercleel van h et
middel niet kan worden aan genornen ;
Over h et eerste middel , afgeleid uit d e
sch encling van artikel 97 van de Grondwet,
cloonlat h et bestreden arrest verldaart
dat h et de t egen de eisers uitgespr ok en
veroorclelingen wegens de telastleggingen
van valsheicl en van gebruik van valse
stukken r echtvaardigt d oor eigen r ed enen
en « door d e hierm ee niet strijdige r eden en van d e eerste r echter ,,
te1·wijl h et hof van b eroep niet vaststelt welke redenen van d e eerste rechter
h et strij clig acht met zijn eigen zienswijze,
zoclat d e wet telijkheid van d e tegen de
eisers uitgesproken veroordelingen niet
kan worden n agegaan en d e feitenrechter d erhalv e d e verplichting zijn beslissing wettelijk met redenen t e omkleclen
niet is n agekomen :

Over wegend e dat de eigen redenen van
het bestr eden a rrest, d at d e b ero epen
b eslissing bevestigt, d e r edenen van cleze
laatste b eslissing niet b etwisten en evenm in tegenspreken ;
Overwegende dat derhalve de b ewoordingen van h et arrest « door die r ed en en
en door de hiermee niet strij llige reclenen
van d e eerste r echter " op ondubbelzinnige
wijze b etekenen dat h et hof van beroep
zijn b eslissing grondt op zijn eigen redenen zowel als op die van de eerste r echter, door tegelijkert ijd vast te stellen clat
eerstgenoemd e geen enkel van laatstgenoemcle tegen spreken ;
D at h et micldel feitelijke grondslag
mist;
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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, zegt d at de voorzie ning die is ingesteld tegen de beslissi:ng
op de strafvordering tegen Roger Gillet,
geen bestaansreden heeft ; verwerpt de
voorzieni:ngen van. Fernand Mottet, Rene
Mottet, Raymond Gillet en F ernand
Gillet ; laat de kosten van de voorziening
van Roger Gillet ten laste van de Staat ;
veroordeelt de andere eisers in de kosten
van hm1 voorziening.
18 februari 1974. 2e lmmer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijlchtidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Philips.
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JACHT.
VERBODEN TUIGEN.
AUTO GEBRUIKT Ol\1 WILD TE VANGEN
EN TE DODEN. - TUIG VERBODEN BIJ
ARTIKEL 8 VAN DE WET VAN 28 FEBRUARI 1882.
WETTELIJK BEVOLEN
VERBEURDVERKLARING.

De ve1·betwdve1·lclm·ing van een auto als
een tttig vm·boden bij a1·tilcel 8 van de
jachtwet van 28 febntm·i 1882, wonlt
wetteliilc bevolen doo1· het an·est dat
vastst;lt dat de belclaagde die wagen
heeft geb1'ttilct om wild te vangen en te
doden (1).

het Hof van beroep te Luik, vakaotiekamer;
Overwegende dat eiser zijn voorziening beperkt tot de enige beschikk:ing van
het arrest, waarbij de verbeurdverklari:ng en de vernietiging van het in beslag
genomen voertuig ·wordt bevolen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen· 97 van de Grandwet en 8 van de jachtwet van 28 februari
1882,
doonlat, na eiser te hebben veroordeeld
om" te hebben gejaagd =et een verboden
tuig », h et arrest, met bevestiging van
het in eerste aanleg gewezen vonnis, de
verbeurdverklaring en de vernietiging
van het in beslag genomen voert1:1ig beveelt zoncler dienaangaande zijn beslissing met redenen te omkleden,
te1·wijl, ee?'ste ondenleel, het beginsel van
d e wettelijkheid van de telastleggingen
en van destraffen impliceert dat de veroordelende beslissing vaststelt dat de
wagen, die normaal niet client tot de
vergemakkelijking van . het vangen of
doden van het wild, niettemin, wegens
het gebruik dat e iser ervan had gemaakt,
viel onder artikel 8 van de jachtwet van
28 februari 1882, waarbij de verbemdverldaring en de vernietiging wordt
bevolen van " de netten, strildmn, stroppen, lokaas en van enig ander tuig geschikt om het in dat artikel opgenoemd
wild te vangen te doden of om b et vangen
of doden van dat wild te vergemak:kelijken »;
tweede ondenleel, eiser in zijn conclusie
voor d e rechter in hager beroep de interpretatie van de feiten door de eerste
rechter heeft betwist en een schietproef
heeft gevorderd om na te gaan of . de
patroonhulzen die in de wagen werden
gevonden, afkomstig waren van de
patronen die door eiseres geweer werden
afgevuurd :
Betreffende het tweede onderdeel

(HACCOURT, T. UNION PROFESSIONNELLE
DU SAINT-HUBERT CLUB DE BELGIQUE .)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 augustus 1973 gewezen door

Overwegende dat eiser bij conclusie
aanvoerde dat " het enige bewijs tegen
hem volgt uit de twee patroonhulzen die
binnen op de vloer van zijn wagen werd en aangetroffen (vermoeden dat werd
geschoten vanuit de wagen) >i; dat hij
beweerde " dat die twee patroonhulzen

(1) Cass., 2 mei 1972 (A?'?'. cass., 1972,
blz. 821); zie cass., 24 december 1973, S1t1J?'a,
blz. 73 ; Rep. pmt. cl?·. belge, bijv., d. II,
v° Chasse, ru·s. 264 en v lg. Over de vernieti-

ging van auto's die verboden tuigen in de zin
van artikel 8 van cle jachtwet zijn raaclplege
men cle noot 3 onder cass., 6 december 1954
(B.ttll. en PASIC., 1955, I, 322).

ARREST (ve1·taling).

;:.----

-

687

niet afkomstig zijn van patronen die
dobr middel van zijn ge>veer werden
afgeschoten » en een onderzoek vorderde
« van zijn geweer en van de twee in beslag
genomen patroonhulzen », om « door een
deskundige in de werking van vuurwapens te doen nagaan wat uitdrukkelijk werd beweerd » ;
Overwegende dat, door te beslissen
enerzijds " dat blijkens het onderzoek dat
voor het hof werd verricht, de telastleggingen bewezen zijn gebleven » en
anderzijds « dat door de gegevens op
grond waarvan het tot zijn overtuiging is
gekomen, met betrekking tot eisers
schuld, diens verzoek om een onderzoek
geen reden van bestaan meer oplevert »,
het arrest vaststelt dat de wagen werd
gebruikt als een jachttuig dat wordt verboden bij artikel 8 van de jachtwet van
28 februari 1882, waarbij de verbeurdverklaring ervan wordt bevolen ;
Dat de rechter a ldus een regelmatig
antwoord geeft op eisers conclusie;
Betreffende het

eerste

onderdeel

Overwegende dat het arrest, blijkens
het antwoord dat op het tweede onderdeel
van het middel werd gegeven, de verbeurdverklaring van de wagen wettelijk
rechtvaardigt;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Overwegende dat d e substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd eh dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1974. 2e kamer.
Voo?·zitte?·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H. Screvens. Gelijlchtidende conchtsie, de H. Charles, a dvocaat-generaal.
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STRAF. - VERBEURDVERKLARING.
GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE
W"ET VEREISTE VOORWAARDEN.- BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.

Niet met 1·edenen omlcleed is de beslissing

waa1·bij in st?·ajzalcen een ve?·bett?'dve?·lcla?·ing wo1·dt tdtgesp1·olcen zonde?'
vast te stellen dat de bij de wet ve1·eiste
voo?·waa?'den aanwezig zijn (1). (Art.
97 Grondwet; art. 42 S.W.)
(OHEVALIER-PLUVINAGE, T. DELBAR.)
ARREST (ve?'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 augustus 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen d e beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 42 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest bij de veroordeling van eiser tot een enkele straf
wegens overtreding van de artikelen 4, 8
en 14 van de jacl1twet van 28 februari
1882, gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 10 februari 1972, en wegens het dragen van een jacht- of sportwapen zonder
wettige reden, "de verbeurdverklaring
uitspreekt van de voorwerpen die zijn
overgenomen onder nr. 00740/ 1972 van
de ter griffie neergelegde overtuigingsstukken ... », te weten een kort geweer,
een kijker, 278 patronen, een houten
kist, een geluidsdemper en een proppetrekker " die aan de veroordeelde toebehoren en d e vernietiging van de demper
b eveelt »;
Overwegende dat met betrekking tot
de verbeurdverklaring van de andere in
beslag genomen voorwerpen dan h et kort
geweer en de geluidsdemper, het arrest
de aanwezigheid van de voorwaarden
niet vaststelt, waarvan de toepassing van
die straf afhankelijk wordt gesteld bij
artikel 42 van het Strafwetboek ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
(1) Cass., 14 januari 1974, supra, blz. 537.
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de verbeurdverldaring van de andere in beslag
genomen voorwerpen clan het kort
geweer en de geluidsclemper uitspreekt ;
verwerpt de voorziening voor h et overige ;
beveelt d at van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeel-·
telijk vernietigcle beslissing; veroordeelt
eiser in drievierde van de kosten en laat
d e overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst d e aldus beperkte iaak naar h et
Hof van beroep te Luik.
18 februari 1974. 2e kamer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnernencl voorzi tter. - V e1·slag geve1·,
d e H. Screv ens. Gelijkl~tidende conclusie, de H. Charles, aclvocaat-generaal.

2°

KAMER. -

19 februari 1974.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TERi\<IIJN. STRAFZAKEN. ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK
\VORDT VERKLAARD . RET VERZET . VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN EEN BESCRIK KING VAN DE RAADKA111ER DIE RE!VI
NAAR DE OORREOTIONELE RE CRTBANK
VERWIJST. GEEN BETWISTING INZAKE DE BEVOEGDREID VAN DE ONDERZOEKSGEREORTEN . CASSATIEBEROEP
VOOR DE EINDBESLISSING. NIET ONTVANKELIJKREID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE . VORM. STRAFZAKEN. INDIENING
VAN MEMORIES. MEMORIE VAN DE
ElSER INGEDIEND TER GRIFFIE VAN
RET HOF VAN CASSATIE NA RET VER STRIJKEN VAN DE 'l'ERMIJN BEPAALD
IN ARTIKEL 420bis, LID 21, VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.
N IET-ONTVANKELIJKREID
0

1° fV annee1· de bevoe gclheid van de oncle1·zoelcsge1·echten noch voo1' de ?'aadlcame1·
noch voo1· de lcamm· van inbesch~tldiging 
stelling we1·d betwist, is niet ontvanlcelijlc
het cassatie be1·oep; v661' de eindbeslissing
ingesteld tegen het a.1'1'est van de kame?'
van inbesclmldigingstelling, dat, zonde1·
~titsp1·aalc te cloen ove1· cle bevoegdheicl,
niet ontvanlcelijlc ve1·lclaa1·t het ve1·zet
van de venlachte tegen de beschilclcing
van cle ?'aadlcamm· die hem wegens gecm·-

1·ectionaliseenle miscladen naa1· de co?Tectionele ?'echtbanlc vm·wijst (1). (Art. 416
Sv.)
2

°

N iet ontvanlcelij 7c is de. me11w1·ie die
tot staving van een cassatiebe1·oep in
stmjzaken te1· g1·iffie van het Hoj is inge cliend na de te1·mijn beJJaald in m·tilcel 420bis, lid 2, van het W etboelc van
stmjvonle1·ing (2) .
(LAl\fALLE. )
ARREST.

HET HOF ; _.:._ Gelet op h et bestreden
a rrest, op 30 novemb er 1973 gewezen door
het Hof van b eroep te Brussel 1 kamer van
in beschulcligingstelling ;
Overwegende d at h et bestreclen arrest
h et verzet van eiser tegen de beschikking
van 16 februari 1973 van de raaclkamer
van d e Rechtbank van eerste aanleg te
L euven niet ontvankelijk verklaart, b eschikking waarbij eiser wegens gecorrection aliseerde misdaden naar de correc tionele rechtbank verwezen wordt ;
Overwegende dat h et arrest een voor bereidend arrest en een arrest van onclerzoek is in de zin van artikel 4 16 van h et
vVetboek van strafvorclerirtg en geen
uitspraak doet over een geschil inzake
de bevoegcU1eid van de onclerzoeksgerechten, weshalve de voorziening, ingesteld v66r de eindbeslissing, niet· ontvankelij k is;
Om die reclenen, en zoncler acht te
slaan op de m emorie door eiser ter griffie
n eergelegcl buiten de bij artikel 420bis
van h et Wetboek van strafvorcleri:ng
bepaalcle termijn, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
19 februari 1974. 2e kamer.
Voorzitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raaclsh eer waarnemencl voorzitter.
- Gelijlcl1.ticlencle conclusie, de H. D etom·nay.

(1) Cass., 22 januari 1974, su.p1·a, blz. 569.
(2) Cass., 12 november 1973, Stt.2J?'ct, blz. 302.
Ret Hof zou hebben moeten acht sla.a.n op
cle m emorie, inclien cleze betr ekking hacl op cle
ontvankclijkheicl van h et cassatieberoep, ook
a l was zij niet regelmatig te bekwamer tijcl
ingecliencl (zie cass., 14 mei 1973 , .A1'1' . cass.,
1973, b lz. 873).
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19 februari 197 4.

'BESCHERMING
VAN
DE
MAATSCHAPPIJ (WET TOT) . - - INTERNE·
RING. - - BEKLAAGDE DIE EEN GEVAAR
VOOR DE MAATSCHAPPIJ IS. - - BEOOR·
DELINGSRECHT.

De Techte1· die vaststelt dat cle beklaagde een
feit, misdaad of wanbecl?·ijf genoemd,
heeft gepleegd en zich bevinclt in een van
de staten bepaald in m·tikel 1 van cle
wet tot beschenning van cle maatschapJJij,
is bevoegcl om, in ve1·band met de
sociale gevaa1·lijlcheid van de belclaagde,
te beoo1·delen of diens inte1·nm·ing ve1·eist
is dooT de wet tot besche1·ming van de
maatschappij (1). (Artt. 1 en 7 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
(CRICK.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 oktober 1973 gewezen door
h et Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat de voorziening alleen
gericht is tegen de beslissing over de
strafvordering ;
Over het middel afgeleid uit d e schending van d e artikelen 1 en 7 van de
wet van 9 april 1930 tot bescherming van
de maatschappij tegen de abnormalen
en de gewoontemisdadigers, vervangen
door de wet van 1 juli 1964,
doonlat het arrest d e sociale gevaarlijkh eid van eiser niet vaststelt, en het door
eiser voorgelegde psychiatrisch verslag
van Dr. Pairon, waarin wordt besloten
dat· eiser geen psychiatrische contactmoeilijkheden vertoont welke storend
zijn voor de maatschappij, verwerpt als
een subjectief element,
tenvijl de artikelen 1 en 7 van voorTnelde wet bepalen d at d e internering kan
bevolen worden a.ls de beklaagde zich
in een van de in artikel 1 omschreven
staten bevindt, welke hem ongeschikt
maa.kt tot het controleren van zi jn daden,
(1) Cass., 26 f ebruari 1934 (B1tll. en PASIC.,
1934, I, 180)· en de conclusie van Procurem·generaal Cornil, toenmaals advocaat-generaal,
in Rev. de d?-. 7Jfmal et de m·iminologie, 1934,
biz. 273 ; CONSTANT, Tmite element. de d?·oit

' dat d erhalve tot d e in.ternering niet moet,
maar kan besloten worden en dat de
sociale gevaarlijkheid van de beklaagde
in dit opzicht het geldende criterium is,
en het a.ls een subjectief elem ent verworpen besluit van Dr. Pairon een element
uitmaakt d at impliciet in de wet van
1 juli 1964 is opgenomen en haar toepassing conditioneert :
Overwegende d at artikel 7 van de wet
van 9 april 1930 tot b escherming van
d e maatschappij tegen . de abnormalen
en de gewoontemisdacligers bepaalt dat
de onderzoeksgerechten, tenzij het een
politieke misdaad, een politiek wanbedrijf o\ een p ersdelict betreft, en de
vmmisgerechten de internering kunnen
gelasten van de verdachte die een feit,
misdaad of wanbedrijf genoemd, h eeft
gepleegd en zich in een van de in artikel 1 bepaalde staten bevindt ;
Overwegende dat uit die bepaling en
uit d e economie van d e wet tot bescherming van d e maatschappij blijkt dat de
r echter, met betrekking tot het bevelen
van d e internering, over een b eoord elingsrecht beschikt in verband met de sociale
gevaarlijkheid van de verdachte ;
Overwegende d at ten deze het hof van
beroep, na erop gewezen te h ebben dat,
volgens d e door eiser aan gestelde deslumclige, de psychische karakterrnoeilijkheden van eiser niet storend voor de
maatschappij zijn, oordeelt dat die
deslnmdige " de enige vraag die ter zak e
van belang is onbeantwoord laat, namelijk of beklaagde zich thans nog in staat
van geestesstoornis of zwakzinnigheid
bevindt, die hem onbekwaam maakt zijn
d a den te b eheersen n ;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus impliciet aanneemt dat de rechter,
nadat hij vastgesteld heeft dat d e verclachte een feit, misdaad ofwanbedrijf genoemd, heeft gepleegd en zich in een van
d e iTl artilrel 1 van de vvet van 9 april
1930 bepaalde staten bevindt, niet verder
kan beoorclelen of de bescherming van de
maatschappij de internering eist ;
Dat het arrest clerhalve de in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt ;
Om die reclenen, en zonder acht te
slaan op d e andere micldelen , die geen
vernietiging zoncler verwijzing kmmen
meebrengen, vernietigt het bestreden
1Jenal, 1965, I, nr. 359 , blz. 434 en de aangehaalde verwijzingen; VANHOUDT en GALE·
WAERT, Belgisch St?·aj?·echt, 1968, III, nr. 1576,
biz. 841.
·
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op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling.
19 februari 1974. 2e kamer.
Voo?·zitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite?"s, de HH. F. Peeters en G. Vandendriessche (van de balie te Antwerpen).

1e

KAMER. -

21 februari 1974.

1° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE zAKEN. CoNCLUSIE.
UITLEGGING DOOR DE FEITENRECHTER. UITLEGGING NIET TE VERENIGEN MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
CONCLUSIE. MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2°

CASSATIE.- 0MVANG.- BURGERLIJKE ZAKEN. BESCHIKKENDE GE DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TEN
OPZICHTE VAN DE VERNIETIGING. BEGRIP.

1° De bewijskmcht van de akten wonlt
rniskend doo1· de beslissing clie aan de
conchtsie van een pa?"t~j een ~titlegging
geeft die. niet te ve1·enigen is met de
bewo01·dingen e?"van (1). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
·

2° In bu1·ge1·lijke zaken is, ten opzichte van
de omvang van de ve1·nietiging, geen
beschilckende gedeelte dat onde1·scheiden
is van het doo1· het cassatiebe?"OeJJ best?·eden beschiklcende gecleelte, datgene waa?'tegen do01· geen van de paTtijen in het
cassatiegeding een ontvankelijlce voo?·ziening lean wonlen ingesteld (2).

arrest, op 27 februari 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1068 en.
1071 van het Gerechtelijk Wetboek,
doonlat het hestreden arrest bij het
onderzoek van de voorgeschiedenis vaiL
het geschil .e n van de beslissingen van
de eerste rechter vaststelt dat zij het
bestaan van eeri. dading hebben aangenomen en geen rekening hebben gehouden
met de aanvoering dat ze nietig was
wegens dwali.ng en dat dit mi.ddel niet
. opnieuw is voorgedi·agen in het geding
in hoger beroep,
tenvijl uit de conclusie die eiser es op
15 mei 1972 regelmatig had ingediend in
het geding in hoger beroep volgt dat zij
haar verweer tegen het beroep ste1.mde op
de eigen motiveri.J.1.g van genoemde conclusie, op die van de eerste rechter en
« op de micldelen die conclu ante voor
de eerste rechter had voorgesteld "•
waarin de nietigheid van de dading
wegens de in artikel Ill 7 van het Burger lijk vVetboek vermelde gebreken in de
toestemming werd aangevoerd waarvan
sprake in haar aanvullende conclusies
van eerste aanleg van 13 maart 1970 en
van l april 1971 ; de feitenrechter, door
te verklaren dat het middel tot nietigheid
van de dading wegens dwaling voor
hem niet opnieuw was voorgech·agen,
aldus de bewijskracht heeft miskend van
de conclusie die eiseres voor hem in hoger
beroep had genomen en die, met toepassing van de artikelen 1068 en 1071 van
het Gerechtelijk W etboek betreffende
het in staat van wijzen brengen van de
zaken in hoger beroep, hem regelmatig
een middel had voorgelegd dat bij conclusie voor de eerste rechter was voorgesteld en door verwijzing in hoger beroep
was overgenomen (schendi.J.1.g van aile in
het middel bedoelde wettelijke bepalingen) ; het arrest, door te beschouwen dat
genoemd middel " niet opnieuw is voorgech·agen "• althans voormelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek heeft
gesch onden :
Ovetwegende dat eiseres voor de eerste
rechter heeft geconcludeerd dat de dading
tussen de partijen « lijdt aan de gebreken

(HENRARD, T. VOOL
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(Ve?·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Cass. , 23 mei 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 927); raadpl. cass., 11 oktober 1973,
sttpm, b iz. 172 .
(2) Cass., 11 oktober 1973, sttpm, biz. 172.
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van artikel 1117 van het Burgerlijk Wetboek en dat de nietigheid ervan moet
worden uitgesproken " ; dat zij b eweerde
« de litigieuze dading t e hebben aan gegaan zonder ooit op de hoogte te zijn
_gesteld ,v an het dossier van de verweerders en, inzonderheid, van d e omvang van
de nalatenschap " ;
Da:t zij v oor het hof van b eroep een
·conclusie h eeft genomen waarin onder
meer een beroep wordt ged aan op « de
.I niddelen die concluante voor de eerste
.rechter had voorgesteld " ;
D a t h et arrest, door t e verklaren dat
d e nietigheid van de dading wegens
d>valing niet opnieuw is aangevoerd voor
het hof van beroep, d e b ewijskracht van
·deze laatste conclusie heeft mi sk end ;
Dat h et middel gegrond is ;
En overwegende d a t de cassatie zich
moet uitstrekken tot h et b eschikkende
gedeelte van h et arrest dat het legaat
geoorloofd verklaart, welk b eschikkende
gedeelte niet vatbaar is voor een voorziening noch van eiseres, met wier condusie h et overeenstemt, noch van de
verweerders, wegens de b eslissing die aan
eiseres haar rechtsvordering ontzegt, en
dat wat. de omvang v an de cassatie
betreft dus niet verschilt van het bestreden beschikkende gedeelte;
D a t de cassatie van h et b eschikkende
gedeelte dat h et legaat geoorloofd verklaart de cassatie meebrengt van het
beschikkende gedeelte d a t h et arrest er
als gevolg uit afleidt, namelijk dat de
dading geoorloofd is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de
hogere beroep en ontvangt; b eveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
verriietigde beslissin.g ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwij st de aldus
beperkte zaak n aar het Hof van beroep
te Brussel.
21 februari 1974. 1e kamer. Voo1·zitte1·, d e H. P errichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V eTslaggeveT,
Baron Vingotte. Gelijkhticlencle conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. Dassesse en Bayart.

1e
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21 fe bruari 1974.

1°

CASSATIEMIDDELEN . DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL llfET VERSCHEI DENE AFZONDERLIJKE GRIEVEN .
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN 1\fOETEN VOOR ELKE GRIEF AFZON DERLIJK WORDEN VER~'lELD.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. GEZAllfENLIJKE AANSLAG VAN DE E CHTGENOTEN. ARTIKEL 73 EN 75 VAN
HET WETBOEK VAN DE I NKO~'I:STEN
BELASTINGEN. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALINGEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOli'I:STENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. GEZAllfENLIJKE AANSLAG VAN DE ECHTGENOTEN. ARTIKEL 75 V AN HET
WETBOEK VAN DE INKO~'ISTENBELAS
TINGEN. AFzONDERLIJ KE AANSLAG
VAN DE BELASTBARE INKOMSTEN VAN
DE VROUW, I N GEVAL VAN ECHTSCHEI DING OF SCHEIDING VAN TAFEL EN
BED.- 0GE NB LIK WAAROP ZIJ AFZONDERLIJK WORDEN AANGESLAGEN .

4°

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. - VONNIS OF
ARREST WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING
Ol!' DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
WORDT TOEGESTAAN. GEVOLGEN
T .A.V . DERDEN BETREFFENDE DE G OEDEREN VAN DE ECHTGENOTEN. - 0GENBLIK WAAROP DEZE GEVOLGEN ONTSTAAN .

5o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VONNIS OF
ARREST WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING
OF DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
WORDT TOEGESTAAN.
GEVOLGEN
T.A.V. DERDEN BETREFFENDE DE GOEDEREN
VAN DE ECHTGENOTEN.
0GENB LIK WAAROP DEZE GEVOLGEN
ONTSTAAN.

6o VONNISSEN EN ARRESTEN . DIRECTE BELASTINGEN.
VONNIS
OF ARREST WAARBIJ DE ECHTSCHEI DING OF DE SCHEIDING VAN TAFEL EN
BED WORDT TOEGESTAAN . GEVOLGEN
T.A.V. DE FISCUS BETREFFENDE DE
GOEDEREN VAN DE E CHTGENOTEN . 0GENBLIK WAAROP DEZE GEVOLGEN
ONTSTAAN.

1o I n zake cliTecte belastingen rnoet het

cassatierniclclel waa1·in ve1·scheidene ajzonde1·lijke g1·ieven voo1·komen, voo1· elke
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g1·ief cle geschonclen wettelijke bepalingen
afzoncledijk vennelclen (1). (Art. 289
vV.I.B.)
2° De m·ti kelen 73 en 75 van het lYetboek
van cle inlcomstenbelastingen stellen
geen afwijlcingen vast op cle ?'egel inzake
samenvoeging van de belastba1·e inlcom sten van cle echtgenoten en hun aanslag
op naam van het gezinshoofcl voo1· cle
echtgenoten clie afzoncledijlc leven, oolc
al is het in cle looJJ van een gecling tot
echtscheicling of tot scheicling van tafel
en becl en met mcwhtiging van cle ?'echte?' (2).
3° In geval van echtscheicling of scheicling
van tafel en becl zijn cle belastbm·e
inkomsten vcm cle V?'Ottw slechts vanaf cle
beslissing, wam·b~j ?:le echtscheicling of
cle scheicling van tafel en becl wonlt
toegestcwn, oncle?·wmpen aan een afzoncledijke aanslag, gevestigcl op naam
van cle genietste1·. (Artt. 75, 266bis [4]
en 307 W.I.B.)
4o, 5o en 5o In zove1·1·e zij bet?·elclcing
hebben op cle goecle1·en van cle echtgeno ten, hebben cle vonnissen of m·1·esten,
waa1·bij cle echtscheicling of cle scheicling
van tcifel en becl woi·clt toegestaan, slechts
gevolg t .a.v. clenlen, waa1'0ncle1· cle
jisctts (3), vanaf cle clag waa?'OJJ zij
wo1·clen ove1·gesch1·even. (Artt. 266bis,
294bis en 307 [4] B.\iV.; art. 75 W.I.B .)
(DELIMOY, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(ve1·talin g).

RET HOF ; - Gelet op h et b estr ed en
arrest, op 2 maart 1973 door h et Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over h et middel afgeleid uit d e schending v an d e a rtikelen 97 van de Grandwet, 266bis, 307 , 1319, 1320 , 1322 van
het Burgerlijk vVetboek, 71, § 1, 3°, 73,
75 en 82 van het vVetboek van de inkom.stenbelastingen,
ee1·ste onclenleel, clooTclat het arrest
vooreer st overweegt dat d e rechtsvordering tot scheidi.J.1.g van tafel en b e d die
(1) Cass ., 21 april 196 7 (An·. cass., 1067,
blz. 101 8) ; raadpl. cass ., 20 juni 10()7 (A''''·
cass., 1967 , b lz. 1284) en 13 m ei 1970 (ib ·i cl.,
1970, blz. 8'19) .
(2), Zie CLAEYS BoutlAER'l', De .LI.anslag,
uitg. 1963 , lll', 379, bJz. 240 ; K IRKPATRICK,
" L e clroiL fiscal se fonde sm· la r ealite ,,

de echtgenote op 4 december 1964 had.
ingesteld niet werd voortgezet,
te1·wijl zulks niet volgt uit enig stuk
van het dossier of uit cle conclusie van
de partijen en dit geding tot scheicling
van tafel en b ed nog steeds aanhangig is
bij de Rechtba.nk van eerste aanleg te
Di.J.1.ant;
tweede onclenleel, cloonlat het arrest
overweegt dat de enkele hoedanigheid
van echtgenot en d e samen voeging van
h1.m respectieve i.J.1.komsten t ot gevolg
heeft (artikel 73) en aileen d e ontbinclmg
van h et huwelijk - doocl of echtschei di.J.1.g - en de scheidi.J.1.g van tafel eCJ. b ed
de sam envoeging v an d e inkom sten van
d e echtgenoten opheft (a rtikel 75),
te?"Wijl d e artikelen 73 en 75 van afd e li.J.1.g 7 van h et vVetboek van d e inkoms t enbelastmgen onderstellen dat er tussen
1nan en vrouw een gemeenschappelijk
huishouden b estaat ; i1nmers, kra chtens
d e bepalingen van .artikel 7 5 van het
W etboek van d e i.J.l.komste!l.belastm gen ,
d e i.J.1.kornsten van de vrouw vo or het
tijdperk v66r het huwelijk of na de ontbi.J.l.ding of d e scheiding afzonderlijk
worden aangeslagen, wat laat vermoeden
dat v66r of n a h et huwelijk er geen
gemeenschappelijk huishouden is ; a rtik el 7 5 spreekt van « scheidmg » zonder
te bep a len of h et gaat om het instellen
van de rechtsvorderi.J.1g of om een vonnis
en krachtens artikel 266bis van het
Burgerlijk vVetboek dat van toepassi.J.1.g
is op de scheicling van t afel en bed
luachtens a rtikel 307 v a n h etzelfde
wetboek, h et t e wijzen v mmis, wat zijn
gevolgen tussen d e echtgenoten ten
a an zien van h1.m goecleren b etreft, terugw erkt tot op d e dag van de eis, dat is in
het onclerhavige geval tot 4 december
1964, zodat voor b et litigieuze clienstjaar
1969 . h et beclrag van de uitkering tot
onclerhoud van 54.000 fra nk die verzoeker heeft gestort aan zijn echtgenote
die geen cleel' meer uitmaakt van zijn
gezin, worclt toegekend i.J.1. geval van
scheiding van tafel en b ed, welk geval in
artikel 7 5 van h et W etboek van de
inkomstenbelasti.J.1gen worclt b edoeld, en
overeenkomstig artikel 71, § 1, 3°, van
Jou1·nal 1n·atiqu.e de ch·oit fiscal, 1969, blz. 167
en vlg.
(3) Raadpl. cass., 3 d ecember 1957, r ede n en (B·ttll. en PASIC ., 1958, I, 352).
( 4) D e artikelen 26Gbis, 294bis en 307 van het
BLU'gerlijk Wetboek zijn thans vervangen
door d e artikel en 1278 , 130'1 en 1306 van het
Gerechtelijk W etboek.
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hetzelfcle wetboek moet worden afgetrokken:
·

d e loop van een geding tot echtscheiding·
of tot sch eiding van tafel en b ed en met
machtiging van de rechter ;
Overwegencle clat eiser, in het middel
Dat, hoewel d e uitkering tot onderho ud
waarin globaal de schencling van v erdie h et gezinshoofd regelmatig h eeft geschillende wettelijke bepalmgen wordt stort aan zijn n iet van tafel en bed
aangevoerd, twee grieven doet gelden, gescheiden echtgenote die geen d ee!
de eerste dat het a rrest overweegt dat uitmaakt van zijn gezin, krach tens artide r echtsvordering tot scheicling van k el 71, § 1, 3°, aftrekbaa r is van de
tafel en bed d ie de echtgenote van eiser gezam enlij k e n etto-inkon1sten van de
op 4 december 1964 h a d ingeste.ld niet man en m et toepassing van a rtikel 67, 3°,
w ercl voortgezet, terWIJI zulks mt geen :van h etzelfde wetboek een belastbaar
enkel stuk van b et dossier volgt en d eze inkomen v an d e v rouw oplevert, d it
rechtsvorclering nog steeds hangende is· inkom en echter , overeenkomstig vo or(eerst e onderdeel), d e tweed'e waa rm het ITJ.eld artikel 73, ~net d a t van d e echtgearrest wordt verweten de a anslag van noot wordt samengevoegd en op naam
d e samel}gevoegde inkomsten van d e van h et gezinshoofd vvordt aangeslagen ;
echtgenoten ten laste van eiser te hebben
Overwegende d at h et vonnis of h et
aangenomen bij ontstentems van een
arrest dat de scheiding van tafel en bed
gemeenschappelijk huishouden in de loop tussen eiser en · zijn echtgenote zou
van h et b elastbaa r t ijdperk (tweede toestaan t en opzichte van d e fiscus , die
ondercleel) ;
een d erde is, geen gevolg kan hebben Inet
Dat d e inhoud van deze grieven erop
b etrekking tot de aanslag van d e inkomwijst dat ze verschillend zijn en er tussen sten die d e echtgenoten v66r d e overh en geen rechtsverband b estaat, zodat schrijving van die b eslissing hebben verelke gr ief een afzonderlijk m iddel vormt ; . kregen;
Dat, b ehalve d e aandmcling van de
Dat het arrest geen enkele v an d e
artikelen 266bis, 307 van h et Burgerlijk wettelijke bepalingen heeft geschonden
v'\Tetboek , 71, § 1, 3°, 73 en 75 van het die zijn aangehaald tot staving van de
'Vetboek van d e inkomstenb elastingen grief die h et tweede onderdeel van het
b etreffende de tweede grief, het verzoek- m iddel vormt ;
schrift niet preciseert op welke van de
Dat het midclel niet kan worden aanb eide grieven d e wettelijke bepalingen genomen;
waarvan d e schending wordt aangevoerd
Om die redenen, verwerpt d e v oor b etrekking hebben ;
ziening; veroordeelt eiser in d e kosten.
Dat d e voorziening, o1n t e voldoen aan
de voorwaarden op stra:ffe van n ietigheid
voorgeschreven bij artikel 289 v an het
21 februari 1974. 1• k a mer. ' Vetboek van de inkomstenbelastingen,
VooTzitte?·, d e H. Perrichon, raadsheer
n a uwkeurig en juist moet aanduid en
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve?',
welke wettelijk e b epalingen op elk van Baron VinQotte. Gelijkluiclende condie midclelen betrekking h ebben ;
clttsie, d e H. Charles, a dvocaat-gen eraal..
Dat h et middel n iet ontvankelijk is - Pleite1·, de H. Fally.
m et betrekking tot de grief die zijn eerste
onderdeel vormt ; dat h et, wat het
tweed e onderdeel betreft, slechts ontvankelijk is voor zover het stetmt op de
b epali.ngen van d e artikelen 266bis,
307 van h et Burgerlijk ViTetbo ek, 71 ,
1• KAl\mR. - 21 februari 1974.
§ 1, 3o, 73 en 75 van h et vVetboek van
d e inkomstenb elastingen ;
1o INKOMSTENBELASTINGEN.
Overwegende d at artikel 73 van het
AFTREK VA.i'< DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
vVetboek van d e inkomstenb elastingen
-LASTEN. BEDRI JFSVERLIEZEN. b epaalt dat de b elastbare inkomsten van ,
BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID EN
d e echtgenoten worden samengevoegd,
VAN RET BEDRAG VAN DEZE VERLIEongeacht h et aangeno1nen huwelijksZEN.- BEWIJS DAT OP DE BELASTING stelsel, en dat d e aanslag op n aam van
PLICHTIGE R US T.
h et gezinshoofd wordt gevestigd ;
Dat a rtikel 75 van dit wetboek geen
2o INKOMSTENBELASTINGEN.
afwijkingen op die regel vaststelt voor
AFTREK VAN DE B E DRIJFSUITGAVEN
d e inkomsten van de echtgenoten die
EN -LASTEN. BEDRIJFSVERLIEZEN.
niet van tafel en b ed zijn gescheiden
ARTIKEL 43, 2°, VAN HET WETBOEK
d och afzonderlijk !even, ook a l is h et in
VAN DE I NKOl\'I:STE N BELASTINGEN.

-694BEDRAG VAN DE VERLIEZEN DOOR HET
HOF VAN BEROEP GERAAMD BIJ VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGSCHULDIGEN. - HOF VAN BEROEP
MAAKT ZODOENDE TOEPASSING VAN EEN
FEITELIJK VERMOEDEN EN NIET VAN
HET BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VAN
ARTIKEL 248 VAN HET vVETBOEK VAN
DE INKOMSTENBELASTINGEN.
:3° CASSATIEMIDDELEN. -

DIRECTE
BELASTINGEN. MIDDEL MET VERSCHEIDENE AFZONDERLIJKE GRIEVEN.
GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN MOETEN VOOR ELKE GRIEF
AFZONDERLIJK WORDEN VERJ\'IELD.

1° De

belastingJJlichtige client te cloen
blijlcen van cle we1·lcelijlcheicl en van het
beclmg van cle becl1·ijjsvm·liezen clie hij
van zijn b1·tdo-inkomsten wil ajt?·elclcen (1). (Art. 43, 2° W.I.B.)

2° liVannee1·, om het becl1·ag te 1·amen van
cle becl?·~zfsvediezen waa1·van spmlce in
a1·tilcel 43, 2°, van het liVetboelc van de
inlcomstenbelastingen, het hof van be1·oe1J
ve1·gelijlct met soo1·tgelijlce belastingplichtigen, past het een Jeitelijlc ve1'moeclen toe en niet het bijzoncle1· bewijsmiclclel van a1·tilcel 248 van het W etboelc
van cle inlcornstenbelastingen (2).
:3° Inzalce diTecte

belastingen moet het
cassatiemiclclel wam·in ve1'scheiclene afzoncled~jlce g1'ieven voo1·lcomen, voo1· ellce
g1·iej cle geschonclen wettelijlce bepalingen ajzoncle1·lijlc ve1'1nelclen (3). (Art. 289
W.I.B.).
(DUBUCQ, T. BELGISCHE STAAT,
lVIINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 5 februari 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste· middel, afgeleid uit
de schending van d e artikelen 97 van de
Grondwet en 248 van het W etboek van
·de inJwmstenbelastingen,
clo01·dat h et bestreden arrest verklaart
(1) Raadpl. cass., 1 april 1969 (A1'1'. cass.,
1969, blz. 731) en 16 mei 1973 (ibid., 1973,
blz. 890).
(2) Raadpl. cass. , 14 januari 1958 (Bttll.
-en PAsiC., 1958, I, 500), 9 december 1958

dat eiser er tevergeefs op wijst dat de
vergelijkingsfiches a ileen gewag maken
van wormbronchitis, aangezien de beslissing die zegt dat, om de g rondslagen van
aanslag vast te steilen, gebruik werd
gemaakt van de aanslagprocedm·e bij
vergelijking zoals respectievelijk bedoeld
in artikel 248, § 1, lid l, voor het dienstj aar 1967 en 248, § 1, lid 2, voor het
dienstjaar 1968, uitdruklmlijk verliezen
van 108.750 frank en 68.700 frank door
schurft voor de dienstjaren 1967 en
1968 in aanmerking heeft genomen en
dat, wat de wonnbronchitis betreft;
hoewel een landbouwbeclrijf te Denee
(clat een van de clrie vergelijkingsp1.mten
is) zijn verliezen op clezelfde wijze als
eiser heeft berekend, dit slechts gold voor
het dienstjaar 1967 , vermits dat zelfde
beclrijf voor het dienstjaar 1968 en de
ander e voor de beicle dienstjaren h adden
gehandeld overeenkOinstig d e gegevens
van de stuldren IV/33 en I/13,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, bij gebreke van
bewijskrachtige gegevens, welke trouwens door eiser werden verstrekt, de
winsten of baten ·word en bepaald naar
de winsten of baten van ten minste
clrie soortgelijke belastingplichtigen ; de
drie aangevoerd e vergelijkingsp1.mten
voor elk dienstjaar slechts betreldcing
hebben op de landbouwexploitanten
die aileen verliezen hebben geleden ten
gevolge van het bestaan van ·wormbronchitis in het beclrijf en verweerder,
in die omstandigheden, niet het bewijs
bij vergelijking heeft geleverd van het
beclrag dat hij vaststelt voor de verliezen
ten gevolge van schm·ft in d e loop van
die beide dienstjaren, zodat er niet client
afgewekefl te worden van de door eiser
aangegeven bedra.gen,
tweede ondenleel, met betreklcing tot
de vaststeiling van het verlies ten gevolge van ·wormbronchitis voor het
dienstjaar 1967, in het onderhavige
geval geen r ekening werd gehouden met
de normale winst, dat wil zeggen met de
verliezen die ten minste clrie soortge lijke belastingplichtigen hebben geleden,
daar het arrest, na te hebben aangenomen dat voor een van d e clrie belastingplichtigen clie als vergelijkingspcmt werden genomen, de verliezen ten gevolge
van d e wormbronchitis werden berekend
op de wijze als eiser in zijn oorspronke(ibid., 1959, I, 363) en noot 1, blz. 364, 21 mei
1959, twee arresten (ibid., 1959, I, 956}, en
5 maart 1969 (A1'1'. cass., 1969, blz. 750).
(3) Zie het voorgaande arrest.
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kilo is toegepast), geen rekening mocht
houden met het feit dat voor het volgende dienstjaar (het dienstjaar 1968
tijdens hetwelk eiser trouwens geen
verlies meer heeft geleden wegens ·wormbronchitis) de vergelijkingspunten betreffende de vaststelling van het verlies
t en gevolge van wormbronchitis eenvormig werden vastgesteld, daar de vergelijking geen bewijsluacht heeft wmmeer
de vergeleken inkomsten niet op hetzelfde dienstjaar betrekking hebben :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt het bedrag te h ebben aangenomen dat de directeur der belastingen had
vastgesteld voor d e verliezen in verband
met de waarde van de veestapel van
eiser die voor het clienstjaar 1967 uit
wormbronchitis en voor elk van de dienstjaren 1967 en 1968 uit schurft voortvloeien, niettegenstaande h et door eiser
geleverde bewijs van een groter verlies
en zonder dat dit bedrag wordt gerechtvaardigd op grond van de normale winsten van ten minste drie soortgelijke
belastingplichtigen, overeenkomstig artikel248, § 1, lid 1, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen ; dat h et middel
doet gelden dat d e aangevoerde vergelijkingspunten slechts be trekking hebben op
landbouwexploitanten wier veestapel aan
wormbronchitis doch niet aan schurft
heeft geleden (eerste onderdeel), en; met
betrekking tot het verlies dat voor het
dienstjaar 1967 door wormbronchitis
werd v eroorzaakt, dat enkel twee van de
drie vergeleken soortgelijke belastingplichtigen werden belast met inachtne ming van h et verlies berekend tegen het
. percentage dat door h et arrest voor eiser
is aangenomen, terwijl de derde een
groter verlies heeft geleclen dat is vastgesteld volgens de berekeningswijze en
het percentage zoals eiser in zijn aangifte heeft toegepast (tweede onderdeel) ;
Overwegende d at de belastingplichtige
de uitzonderlijke verliezen moet bewijzen
die in een landbouwbedrijf ten gevolge
van veeziekten werden geleden, zelfs
wmmeer zijn normale winsten bij vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen of volgens d e forfaitaire schaal van
de landbouwers werden geraamd ;
Dat in zoverre h et middel aan voert
dat eiser het aan gegeven bedrag van de
verliezen door micldel van b ewijskrachtige gegevens heeft bewezen, h et in strijd
komt met een soevereine beoordeling in
feite van het arrest ; dat het arrest met

name overweegt dat de aangevoerde
stukken niet het bewijs leveren van een
groter verlies dan tien procent van de
waarde van de getroffen dieren, dat door
de administratie billijk werd begroot ;
Dat de administratie, die het bedrag
van de aangevoerde verliezen niet moest
bewijzen, niet verplicht was van een
vergelijking gebruik te maken om de·
door schurft veroorzaakte verliezen te
ramen; dat zij, door h aar b eroep op een
vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen om het bedrag van het verlies.
t e b egroten dat van d e normale winsten
van h et b edrijf moet worden afgetrokken
wegens wormbronchitis, gebruik heeft
gemaakt van een feitelijk vermoeden en
niet van een bijzonder bewijsmiddel als
bedoeld in artikel 248 van h et W etboek
van de inkomstenbelastingen, en dat de
administratie dus niet verplicht was.
rekening te houden met de normale
winsten van ten minste drie soortgelijkebelastingplichtigen;
Dat geen enkel van de beide onderdelen
van het middel gegrond is ;
Gelet op het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van deGrondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Bu~erlijk W etboek,
ee1·ste onde1·deel, do01·dat het bestreden
arrest overweegt dat, zo de veestapel van
eiser door schurft en wormbronchitis.
werd getroffen , de aangevoercle stukken
niet de schadelijkheidsgraad of de duur
van de ziekten of het beill·ag van de·
erelon en van de veeartsen opgeven ;
dat hieruit volgt dat, in strijd met wat
de aanslagschalen voorschrijven, het
bewijs niet is geleverd van een groter
verlies dan tien procent van de waardevan cle getroffen dieren, die door de
administratie billijk werd b egroot,
te1·wijl deze inlichtingen in de aan gevoerde stukken worden verstrekt :·
- schadelijkheidsgraad : is vermeld in
de getuigschriften van dokter Bournonville van 11 maart 1966 en 27 december
1967 alsmede van 7 april 1971 en 10 januari 1972, welke getuigschriften melding maken van h et aantal getroffen
beesten, hun gewicht, en een percentage·
dat is vastgesteld op 25 procent wat de
schurft betreft , en het getuigschrift van
dokter Tilquin geeft eveneens het aantal
getroffen beesten en hun gewicht op ;
- duur van de ziekte : d eze inlichting
wordt gegeven in het getuigschrift van
dokter Bournonville van 10 januari 1972
waarin wordt gezegd dat de ziekte van
1 januari 1966 tot einde december 1967"
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l1eeft geduurd ; zulks de criteria zijn
.als vermeld in de forfaitaire schaal met
betrekking tot schurft ; de voorwaarde
inzake d e door de veearts gevord erde
·erelonen , volgens de schaal, cloelt op het
verlies ten gevolge van wormbronchitis ;
het getuigschrift van d okter Bourn on ville van 10 feb ruari 197 2 trouwens b et
bedrag van de gevorderde erelonen ten
overvloede opgeeft ;
tweede onde1·deel, doo1·dat eiser in zijn
.aan vullende conclusies deed gelden dat
« voor elk van d e jaren, namelijk 1966
en 1967, de vergelijkingsp1.mten enkel
gewag maken van het bestaan van wonnb ronchit is in de vergeleken · bedrij ven,
terwijl concluant verliezen leed wegens
wormbronchitis en schurft ; d at dientengevolge d eze punten clienen verworp en
te wor den of althans in aanmerking
gen omen voor d e wonnbronchitis, met
toevoeging van de door schm·ft veroor zaakte schade, wat leidt tot d e verliezen
die de verificatie van d e administratie
der belastingen had aangetoon.d ; dat de
steller van d e vergelij kingsfiches er
tevergeefs op wij st d at er voor con.cluan.t
geen rekening Inoet worden gehouden met
verliezen wegens schurft, daar d eze
ziekte in zijn bedrijf goedaardig zou
geweest zijn, wat in strijd is met de getuigschriften van dokter Bmu·non.ville »,
te1·wijl h et arrest niet a.nt\voordt op
deze motivering en d e door d e adminis tratis voor schurft aanvaarde verliezen
zonder meer aann eemt en er, bij gebrek
.aan een vergelijkingsp1.mt, geen r eclen is
om a f te wijken van de vE)rliezen clie de
belastingph chtige h eeft aan gegeven en
die door stukken zijn. gerechtvaardigd ;
Over het middel van niet-ontvanke]ijkheid door ver weerder tegen het m iddel
opgevvorpen en afgeleid uit de schenclin.g
van artikel 289 van het \ Vetboek van de
mkomstenbelastingen :
Overwegende d at het middel , d at glo baal d e schending vap. verschillende
-wettelijke bepal ingen · aan voert, ver schillende grieven doet gelden die be staan, d e eerste in de 1niskenning van
de bewjskracht van getuigschriften van
doctors in d e veeartsenijlnm.cle, de tweede
i n de niet-inachtnen1ing, ten gevolge van
d eze miskenning, van d e crit eria. die in
de f orfaitaire schaal zijn vastgesteld voor
-d e aanneining van de bedragen van de
verliezen , de derde in het ontbreken van
een antwoord op een motivering die
eiser in zi jn aanvullende conclusie had
·ontwikkeld en d e vierde in het feit dat
J1et arrest d e verliezen die eiser wegens

schm·ft heeft aangegeven en die door
stukken zijn gerechtvaanligd niet heeft
aangenomen niettegenstaande h et ontbreken van een vergelij king ;
Overwegende dat, zo tussen d e eerste
en de tweede grief een verband kan
bestaan d at b elet dat ze afzonderlijk
worden onderzocht en zo d e vierde zich
ertoe b eperkt de in het eerste onderdeel
' 'an h et eerste middel voorgedragen
grief over te n emen , d e inhoud van de
eer ste en van d e tweede grief, enerzijds,
en van de derde, anderzijds, erop wijst.
dat ze verschillend zijn en er tusseii h en
geen r echtsverb and b estaat, zodat ze
twee afzonderlij ke middelen vormen ;
D a t h et verzoekschrift niet preciseert
op welke grieven elke aangevoerde wettelijke bepaling betrekking heeft ;
Overwegende dat de voorziening, om
te voldoen aan gen oemd artikel 28!), op
straffe van nietigheid, nauwkeurig en
juist d e wettelijke b epalingen moet aanduiden waarop elk Iniddel betrekking
heeft;
Dat het middel van ni et-ontvankelijkh eid gegrond is ;
01n die r ed en en, verwerpt de voorzie ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 1 februari 1974. 1e kamer . Voo1·zitte·r, de H. Perrichon, raa dsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vin Qotte. Gel?;jlclttidende con chtsie, de H. Cola rd , advocaat-gener aal.
Pleite1·, d e H. F ally .
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22 februari 197 4 .

1°

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT .
B EWIJSK.RACHT VAN DE AKTEN. BuRGERLIJKE ZAK.EN . . CoNCLUSIE.
l N TERPRETATIE DOOR DE FEITENRECHTER. !NTERPRETATIE ONVER ENIGBAAR l\'IET DE
B EWOORDINGEN
VAN DE CONCLUS1E . MISKENNING
VAN DE BE'IYI JSKRACHT VAN DE AKTEN .

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN Al~RESTEN. B URGERLIJKE
ZAKEN . BESLISSI NG DIE EEN· EIS
TOEWIJST. REGELi\1ATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND
ANTWOORD, B ES LISSI NG NIET 1\'IET
REDENEN Oi\'IX LEED.

1° De bewijshacht van cle alcten wonlt
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-697miskend doo1· de beslissing die aan de
conclttsie van een pa1·tij een met de
bewoo1·dingen e1·van onve1·enigbm·e inte?'pretatie geeft (1). (.Artt. 1319, 1320 en
1321 B .W.)
2° Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleecl is
de beslissing die een eis toewijst zonde1·
passend te antwoo1·den op een venveer
dat de wecle1·pa1·tij 1·egelmatig bij conclttsie heejt voorgedmgen (2). (Art. 97
Grondwet.)
(LACANTE ,

T.

BE N TEIN

M.,

R.

EN

D.)

ARREST.

HET HOF ;. - Gelet op h et b estreden
arrest, op 29 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over h et midclel afgeleid uit d e schen ding van d e artikelen 1319, inzonderheid
lid 1, 1320, 1322 van h et Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doonlat h et arrest, dat het b eroepen
vormis bevestigt en eiseres in d e kosten
van het hoger b eroep veroordeelt, verklaart « d at d e b etwisting ·de eindafrekening b etreft , tussen appellante, thans
eiseres, en h aar aannemer, van d e ruwbouw van een appartementsgebouw en
clit n a cleskunclig v erslag ; ... d at appellante twee grieven aanvoert t egen het
eerste vonnis ; clat zij vooreerst beweert
dat d e eerste r echter een verkeerde
afrekening h eeft opgestelcl en vervolgens
d at de taks nog niet verschuldigd is
zolang d e takszegels niet werden gekleefd », en ten slotte alleen over deze
twee grieven uitspraak doet,
tenvijl eiseres zich in h aar conclusie
in hoger b eroep niet ertoe beperkte twee
grieven aan te voeren, m aar h e t hof van
beroep verzocht h aar te ontslaan van
alle haar t en laste gelegd e veroordelingen
en h aar h et voordeel van d e voor d e
eerste rechter genomen conclusie toe te
kenn.en; d at z ij in de gr onden van haar
con clus ie verduidelijkte dat zij verwees
n aar h aar conclus ie van 18 n ovem ber
1969 ; zij in deze laatste conclusie uit v oerige v.erweren. tegen d e vorderin g d eed
gelden, betreffende onder rQeer de plakwerken, de werk en a.an d e lift, d e muren
in de badkamer, h et m etselwerk aan d e
(1) Cass., 27 a p ril 1973 (.A1T. cass., 1973 ,
biz. 829).
(2) Cass. , 10 oktober 1973, SttjJ?'a, biz. 208.

liftkoker en d e gerechtskosLen, waa.wit
volgt d a t, enerzijds, h et arrest d e b ewijskracht van d e conclusie in boger b eroep
van e iseres miskent waar h et zegt dat
d eze d aarin slechts twee grieven naarvoren bracht (schencling v an d e artikelen 1319, inzonderheid lid 1, 1320 en
1322 van het Burgerlijk W etboek}, en,
anderzijds, op bedoelde conclusie geen
regelmatig antwoord verstrekt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat, n aast d e twee in het
midclel aangehaalde grieven, eiseres in
haar conclusie voor h et h. of van · b eroep
akte vroeg van d e h erneming van h aarconclusie van 18 november 1969 voor de
eerste rechter, waarin zij , onder 1neer,
een reeks betwistingen opwierp met
b etrekking tot de uitvoering van d e werken aan het litigieuze appartementsgebouw;
Overwegende dat h et arrest, door te
v erklaren d at eiseres de twee bovenbedoelde grieven aanvoert en door aileen
die twee in aanmerking te n em en, de
b ew:ij skracht van de in. hoger b eroep
genomen conclusie m:iskent en tevens,
door te verzu imen d e in d ie conclusie
opgeworpen m:idclelen t e b eantwoorden,
n:iet regelrnatig naa r het vcreiste van
artikel 97 van de Grondwet gernotiveerd
is;
D at het m iddel gegrond is ;
Om die r edenen , verniet:igt het bestreden arrest, b ehalve in zover h et uitspraak
cloet over de gri even b etreffende een
b eweerde verkeerde a ftek en ing en de
beweerd e niet-verschuldigcle taks; beveelt d at van dit arrest m elding zal word en gema.ak t op d e kant van de gedeeltelijk vernietigde b eslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter uitspraak . zou worden gedaan;
verwi jst d e aldus b eperkte zaak naar h et
Hof van b eroep t e B russel.
1• kamer. 22 februa ri 1974. Voo1·zitter en Vm·slaggevm·, Rl.dder Rut saer t, raadsheer waarnmnencl v oorzitter.
- Gelijklniclende conclusie, de H. Cha rles, advocaat-gen e raal. - Pleite1·, de H.
Fally .
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1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
VERBETERE N D VONNIS . VAN DE VERBETERING.

VOORWERP
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2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
VORDERING
VORJ\L

TOT

VERBETERING .

<Jo VONNISSEN EN ARRESTEN. VORDERING
TOT
VERBETERING.
BESTREDEN BESLISSING.- VOORWAARDEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID VAN
DE VORDERING .

1° De ?'echte?' kan cle ve?·schTijvingen of
mis1·ekeningen clie in een cloo1· hem
gewezen beslissing vom·lcomen, ve?·bete?'en zoncle?' evenwel cle claa1·in bevestigcle
1·echten ~tit te b1·eiclen , te beJJe?'lcen of te
wijzigen (1) . (Art . 794 G.W.)

2° Een vo?·cleTing tot ve1·bete1·ing van een
(1) Zie cass., 6 april 1973 (An·. cass.,
1973, blz. 784).
(2) D e vordering door het openbaar ministerie ingesteld en weerhouden door het vonnis
dat aan h et Hof onderworpen was , strekte tot
verbetering van een in hoger beroep door de
correctionele 1·ecbtbank gewezen veroordelend
vonnis, ten einde er met n ame een telastlegging, die in d e minuu t van hot vonnis was
weggelaten, te omschrijven en de omscbrijving
van een andere telastlegging, die a ldaar onvolledig omschreven was, aan te vullen.
Dit vonnis verkl aarde negen telastleggin.gen bewezen en spr ak als straf een enkele
geldboete uit.
T egen genoemd vonnis werd d oor de beklaagde en door de bm·gerrechtelij k aanspra k elijke partij een niet beperkte voorziening
ingesteld ; die voorzieningen werden afgewezen b ij een arrest van het liof van 12 oktober 1970 (niet gepubliceerd) .

* * *
Luidens a r tikel 797 van h et Gerech telijk
Wetboek mag de rechter een door h em gewezen beslissing enk el verbeteren in zover zij
niet is bestr eden.
Deze bcpaling slaat hoofdzakelij k op het
geval waarin tegen d e beslissing een beperkte
voorziening is ingesteld, daar zodanige voorziening het niet mogelijk m aakt de verschrijving in h et niet bestreden gedeelte van d e
besliss!ng te v erbeter en.
Zoals met artikel 798, wil men hoofdzake lijk met voormeld artikel vermijden dat een
zaak tegelijk bij twee ger echten aanhangig
gemaakt wordt. Uit h et verslag van cle koninklijke commissaris voor de gerech telijke hervorming blijkt evenwel dat " a r t ikel 799 de
vordering tot verbetering toelaat, zolang een
b eslissing die in beroep of in cassatie wordt
geveld ze niet haar belang ontnomen heeft ,
(Gedr: St. Kamer, 1963-1 964, m. 60, b lz . 192).

?'echte?'lijke beslissing wonlt, ingeval cle
pa1·tijen het eens zijn, ingeleicl volgens
cle ?'egels van cle m·ijwillige ve1·schijning,
of ancle1·s in cle gewone vonn van cle
clagvaanlingen, behouclens cle ovenenkomst van pa1·t~jen ; zij kan niet inciclenteel bij concl~tsie ingeleicl wonlen.
(Art. 796 G.W.)
3° De ?'echte?' mag een beslissing enlcel ve?'beteTen in zove?' zij niet is best1·eclen ;
hij mag een best1·eclen beslissing evenwel
ve1·bete?·en, wannee1· cle gevorclenle veT bete?·ing haa1· belang niet inboet ten
gevolge van cle in hoge?' be?·oeJJ of cassatie gewezen beslissing (2). (Art. 799
G.W.) (Impliciete oplossing.)

Tegen een beslissing waarvan in hoger
beroep of in cassatie is gekomen, kan dus nog
een vordering tot verbetering ingesteld worden, wanneer de in hoger b eroep of in cassatie
gewezen beslissing ·een verschrijving h eeft
laten voortbestaan waarvan de verbetering
belang oplevert.

*

>:<

*

Het arrest waarbij de voorziening tegen het
veroordelend vonnis wordt afgewezen, berust
in dit geval hierop dat de 1nidclelen van cle
eisers geen belang oplever en, aangezien de
enkele straf di e in h et vo;,ms worclt uitgesproken, wettelijk gerechtvaarcligcl is door andere
nlisclrij ven clan die welke d e eiser s becloelden.
H et arrest stelt bovendien vast d at de beslis sing in overeenstemming is met de wet.
Op cle niet b eperkte voorziening van beklaagde, moest het Hof in beginsel cle wettelijkheid van de gehele beslissing onclerzoeken.
Daar cle uitgesproken straf wettelij k gerechtvaarcligd was door misclrijven die in de
middelen van de voorziening ni et waren vermelcl en clie verschilclen van d e m isclrijven
waar van de kwalificatie verschrij vingen bevatte, was het Hof evenwel niet verplicht cle
gebrekkig omscbreven telastleggingen te v er beter en. Het is in1mers slechts b evoegd om
de verschrijvingen van cle b eslissing die aan
zij n oot•deel wordt onderworpen, te verbeter en b ij cle b eoordcling van een cassatieberoep
of van een cassatiemicldel (zie inzoncl erbeicl
cass., 17 oktober en 2 1 november 1972,
11 ja nu a d, 19 maart en 27 april 1973, A1·r.
cass., 1973, blz. 171, 293, 482, 711 en 829).
Bij het afwijzen van de voorziening had h et
Hof ongetwijfelcl kunnen zeggen clat de b estre·clen b eslissing geen enkele onwettelijkheicl
bevatte clie aan de eisers nacleel kon berokkenen, in plaats van vast te stellen clat zij in
overeenstemlning was met cle wet.
Maar cleze laatste vaststelling slnit niet
nooclzakelijk in clat cle beslissing geen enkele
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(FRERES EN JOBE.)

a) In zoverre d e voorziening gericht is
tegen d e v erbeterende beslissing :

(ve1·taling).

Overwegende cla t die beslissing eiser
geen nacleel b erokkent en clat d e voorziening clienaangaancle derhalve niet ontvankelijk is wegens h et ontbreken van
belang;

ARREST

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 september 1973 in hoger
b eroep gewezen door d e Correctionele
R echtbank t e Charleroi ;

I. Op de voorziening van J obe, civ ielr echtelijk aansprakelijke partij
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof v ermag acht t e slaan,
niet blijkt dat de voorziening b etekend
werd aan h et openbaar ministerie , tegen
wie zij is gericht ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van Frer es ,
beklaagd e:
Overwegende dat het bestred en vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi enerzijds drie materiele verschrijvingen in de beslissing van 9 april
1970 van dezelfde r echtbank verbetert
en anderzijds d e door d e eisers bij conclusie ingestelde eisen niet ontvankelijk
v erklaart op grond dat " de gedaagden
(thans eisers ) onder het voorwendsel v a n
die vordering (van het openbaar minis terie) tot verbetering van louter materiele verschrijvingen ten onrechte b e paalde ptmten opnieuw in betwisting
wi llen brengen, die r eeds zijn b erecl~t
door h et vonnis, dat niet alleen in kracht
van gewijsd e is gegaan., maa r tevens werd
onderworpen aan h et toezicht van h et
Hof van cassatie, welk Hof d e voorziening h eeft verworpen en zodoende impliciet h eeft erkend dat d e rechtspleging
r egelmatig was; clat het a ldus geen b elang .
oplevert d e conclusie van d e partij en
Freres en J ob e verder na te gaan,
vermits lllm eis in elke stand van h et
gecling niet ontvankelijk is »;
verschrij ving bevat; zodanige v erschrijving
immers tast d e wett elijkheid van de beslissing
niet aan, daar het Hof d e verschrijving in
voorkomend geval k an verbeteren.
Indien h et bestaan van een v:roeger e voorziening de verbetering niet vcrhinderde van
de beslissing die h et voorwerp was van deze
voorziening, kon men zich op h et eerste gezicht
afTI·agen of d e vordering tot verbetering wel
enig bela ng opleverde, wegen s de toepassing
van een enkele str af die gcmakkelijk kon
worden uitgevoerd.
Voor de vordering tot verbetering was er
n ochtans een belang te v inden in andere

b) B etreffende d e overige ptmten van
d e voorziening :
Over het 1niddel a fgeleicl uit de scherr cling van d e artikelen 1318, 1320 van·
het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grandwet en 794 van h et Gerechtelij k Wetboek,
doo?"dat eiser bij conclusie de verbetering van sommige andere materiele
verschrijvingen vorderde en h et vormis
door voornoemcle uitspraak d e bewijskracht van eisers conclusie miskent, die
conclusie n iet passend beantwoordt en
de b eslissing n iet wettelijk rechtvaardigt,
waarbij eisers vorclering tot verbetering
niet ontvankelijk wordt verklaard :
Overwegencle d at eiser in zijn conclusie voor d e rechters in hoger b eroep
beweerde " d e vordering tot verbetering
v an h et openbaar ministerie ten bate te
n emen om van d e rechtbank d e verbetering van alle nog voorkomencle clwalingen
te bekomen » en d e rechtbank verzocht
" de zaak te onderzoeken uit een drievoudig standptm t, te weten de logica,
d e billijkl~eicl en de rechtsmacht » ;
Overwegende clat h et gerecht in hoger
beroep door voormelde uitspraak de
bewijskracht van voornoemde con clusie
niet heeft miskend en evenmin h eeft n age laten te v olcloen aan d e vormvereiste
voorgeschreven bij artikel 97 van d e
Gronclwet;
Dat h et overigens terecht eisers vordering niet ontvankelijk verklaart, vermits
h et door d e verbetering de bevestigcle
rechten niet mag uitbreiclen, b ep erken of
wijzigen en ·d e vordering tot verbetering

moeilijkheden die de tenuitv oerlegging van
h et veroordelende vonnis h a d teweeggebracht :
wegens d e leemten van h et vonnis was het
n l. onmogelijk de vcroordelingsbulletins voor
h et Ministeri e van Justitie op te maken.
T er ecb t heeft , bet. gea:::m otecrde a n est dus
impliciet aangenomen dat cle vordering t ot
verbetering ontvankelijk was, hoewel ]let
vonnis waarvan de verbetering gevorclerd
werd, TI"Oeger h et voorwerp was geweest van
een cassatieberoep en van een a fwij zend a r rest
van h et Hof.
P.M.
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=oet worden ingesteld volgens de bij
.artikel 796 van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven wijzen;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre ven rechtsvorn1en werden nageleefd en
dat de beslissing geen o1nvettelijkheid
bevat die eiser kan grieven ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie ningen; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
25 februari 1974. 2 8 kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarne1nend voorzitter . - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gel~jlchticlende conchtsie,
de H . · P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. G . Frere (van
de balie te Charleroi).
'

2 8 KAMER. -

25 februari 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD Ol\'I ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN.- 8TRAFZAKEN . BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
NIET
ONTVANKELIJ K
VERKLAART.
VOORZIENING VAN
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJK HEID.

Niet ontvanlcelijk ivegens het ontb1·elcen
van belang is de voo1·ziening van de
belclaagde tegen de beslissing die de
nchtsvonle1·ing van de b~wge?'lijlce ]Ja1·tij
niet ontvanlcelijlc veTlclaa?·t en cleze
pa1·tij in de lcosten ve1·oo?·deelt ( 1).
(JOSSE,

T.

FELTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

de H. Legros. - Gelijlclitidencle condusie,
de H. P. Mahaux, eerste a dvocaatgeneraal. Pleite1·, de H. J . Dubois
(van de balie te Charleroi.)

28 KAl\'IER. -

25 februari 197 4.

VOORZIENING IN CASSATIE . PERSONEN BEVOEGD Ol\i ZICH IN CASSATIE
TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. -BUR GERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING HOUDENDE VASTSTELLING DAT
DE BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES IN
HOGER BEROEP, NIET DE VERANDERING
VORDERT VAN RET VONNIS WAARBIJ
HAAR VORDERING AFGEWEZEN EN GEEN
VEROORDELING JE GENS DIE PARTIJ UIT GESPROKEN WORDT. CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE OF VAN ZIJN
VERZEKERAAR.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk, wegens het ontb1·elcen
van , belang, is de voo1·ziening van de
belclaagcle of van zijn vm·zelcema1' tegen
een beslissing houdende vaststelling dat
de b~wge?'lijlce pm·tij, eisens in hoge1·
beTOep, niet de ve1·ancle1·ing vonle1·t van
het vonnis waa1·bij haa1· vonle1·ing afgewezen wo1·dt en die geen veTOonleling van
belclaagde of van zijn ve1·zelcemm· ten
g~mste van die pa1·tij ~titspreelct (2).
(NAAl\'ILOZE VENNOOTSCHAP
« L'ALSACIENNE »,
T. GRECO EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
25 februari 11J74. 2 8 kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voor zitter .. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. - Gelijlcl~tidende conchtsie, de H. P. Mahan..'!:, eerste advocaatgeneraal.

.25 februari 1974. ,2 8 kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
(1) Uass., 15 februari 1972 (.Ll?ry•,
1972, b iz. 552) ; zie volgencl arrest.

cass.

(2) Raaclpl. cass., 29 februari 1972 (An·.
cass., 1972, Nz. 598) ; zie vorig arrest.
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Over het middel afgeleid uit de
schending van d e artikelen 372, 373,
374 van het Burgerlijk \Vetboek, 55, 57,
60, 62 van d e wet van 8 april 1965
·b etreffende d e jeu gdbescherming, 153,
154, 155, 189, 190 van het \Vetboek van
strafvordering, van de rechten van de
verdediging, het principe van het contradictoir kenmerk van de debatten in strafzaken en artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden arrest a fwijzend
b eschikt op eisers verzoek om een afschrift
of althans om volledig kennis te nemen
van het op naam van zijn minderjarige
dochter Dominique aangelegd dossier,
·op grond dat voor de kennisneming van

het dossier betreffende de persoonlijkheid
van de minderjarige, waarvan d e burgerlijke partij geen inzage heeft, d e civielrechtelijk aansprakelijke partij op gelijke
voet met laatstgenoemde partij moet
worden gesteld ; het feit dat d e wet van
8 april 1965 zwij gt omtrent d e eventuele
m ededeling van h et dossier betreffende
d e p ersoonlijkheid van de minderja rige
aan zijn ouders hiet·door wordt verklaard
d at de ouders in d e -rechtspleging tussenkomen uit hoofde van hun kind en zij
dus inzage van h et dossier kunnen n emen ,
voor zover zulks is toegelaten aan hun
minderjarig kind; luidens het advies van
de Raad van. State « het voor d e minderjarige schadelijk kan zijn, dat vertrouwelijke in.lichtingen over zijn p ersoonlijkheid en over het milieu waarin hij
leeft, aan hem zelf, aan zijn ouders, laat
staan aan de bui:gerlijke partij word en
medegedeeld n ; in d e rechtsplegingen
bepaald in de afdeling 2 van h et hoofdstuk III, titel II, van de wet van 8 april
1965 de inlichtiilgen over de persoonlijkheid en het sociaal milieu van de minderjarige aan deze eigen zijn en geneeslnmdige of psychologisch e inlichtingen kunnen omvatten, met betreld~ing tot welke
d e minderjarige onder meer wegens zijn
jeugdige leeftijd recht heeft op individuele geheirnhoucling ; h et ten deze
niet d enkbaar is dat eiser on beperkt
k ennis zou kmmen nemen van de inlichtingen betreffende persoonlijkheid en
milieu van de minderjarige, h etgeen geen ·
toenadering tussen hem en zijn kind ten
gevolge zou hebb en, 1naar de tussen hen
b estaande verwijdering wellicht zou vergroten, zonder echter dat de vader
hierdoor de belangen van zijn dochter
beter zou kunnen verdedigen, welke
laatste alleen in hoofdorde bela.ng bij d eze
rechtspleging heeft ; de vad er kan op treden in het belang van zijn dochter
door bemiddeling van een r aadsman, die
onder zijn b eroepsverantwoordeli jld1eid
en voor zover zulks dienstig is, hem kan
inlichten omtrent de gegevens van het
dossier betreffende het milieu en de
p ersoonlijkheid van de minderj arige ;
h et hof van beroep aan eiser h eeft voor -

{l) Raadpl. de memorie van toelichting,
het verslag van d e Commissie· van Justitie
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en het verslag van de Commissie van Justitie
van de Senaat (Gedr. St. Kamer, 1962-1963,
nr. 637-1, biz. 51, onder artikel47 , en m·. 657-7,
biz. 42, onder artikel 57, en S enaat, 19641965, nr. 153, blz. 40, onder artikel 58);

vgl. het advies van de Raad van State
(Geclr. St. Kamer, 1962-1963, m. 637-1,
biz. 51, onder artikel 47) . Dat de ouders van
een minderjarig kind ten aanzien waarvan
een bewaringsmaatregel is genomen, partij
zijn in de instanties betreffende die maatregel,
leze men in cass., 20 juni 1973 (A?'1'. cass .,
1973, blz. 1031).

2e KAMER. - 25 februari 1974.
JEUGDBESCHERMING. - PROCEDURE STREKKENDE TOT TOEPASSING OF
WIJZIGING VAN EEN MAATREGEL TER
BESCHERMING VAN EEN lVIINDERJARIGE.
- MEDEDEL!NG VAN HET DOSSIER. DOSSIER l\10ET AAN DE OUDERS VAN DE
MINDERJARIGE WORDEN MEEGEDEELD.

J-Vannee1· voo1· de jeugd1·echtbank een
proces gevoenl wo1·dt tot toepassing of
wijziging van een rnaat1·egel tot besche1·rning van een minde1ja1·ige, hmnen zijn
oude1·s, pm·tijen in het gecling, lcennis
nernen van het dossie1·, niet ttitgezonde1·d
de stttklcen die beti·ekking hebben op cle
pe1·soonlijkheid van de minde1ja1·ige en
op het rnilie11. waa1·in hij leeft, zelfs
inclien het p1·oces sflrelct tot toepassi1~g of
wijziging van een rna.at1·egel ten aanzien
van de mindmjm·ige (1). (Artt. 46, 55
en 62 wet van 8 april 1965.)
(DE L ... J.-ll'l., T. DE

L •..

D.)

ARREST (ve1·ta.ling).
HET HOF; - Gelet op het b estreden
arrest, op 6 december 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ; jeugdkamer;
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gegeven dat voor de verdediging van zijn
belangen . en die van de minderjarige
dienstig is, hetgeen hij lieeft geweigerd op
grond dat alleen de kennis van het
volledige dossier hem in staat zou stellen
on1 zijn verweer op doeltreffende wijze
voor te dragen,
te?'tvijl, behoudens afwijkingen, de
wetsbepalingen betreffende de vervolgingen in correctionele zaken van
toepassing zijn op de rechtsplegingen
betreffende de toepassing van de maatregelen ter bescherming van de minderjarigen -; het contradictoir debat behoort
tot het wezen zelf van de rechtspleging
voor de correctionele rechtbanken en
veronderstelt dat iedere partij in een
strafgeding kennis kan nemen van de
gegevens van bet dossier en deze kan
betwisten ; van die regel door de wet van
8 april 1965 alleen wordt afgeweken,
wanneer wordt gesteld « dat de stukken
die betrekking hebben op de persoonlijkheid van de minderjarige en op bet milieu
waarin hij leeft, noch aan de minderjarige
noch aan de burgerlijke partij mogen
worden medegedeeld " ; die tekst, die
strikt moet worden geinterpreteerd, de
vader van een minderjarige, die zich tegen
de plaatsing van zijn kind verzet en als
dusdanig partij in het geding is en hierin
niet tussenkomt a ls civielrechtelijk aansprakelijke partij voor zijn minderjarig
kind, niet belet persoonlijk kennis te
nemen van het gehele dossier, daar de
kennisneming ervan voor hem onontbeerlijk is om de ongunstige en de misschien te
zijnen opzichte onjuiste gegevens te
kum1en tegenspreken ; het de rechters
kennelijk.niet staat om te beslissen welke
gegevens van een dossier voor een partij
onontbeerlijk zijn om haar belangen te
verdedigen ; de vader evenmin kan worden verplicht zich door een raa.dsman te
laten bijstaan, en derhalve, door ten
gronde uitspraak te doen, zonder de
conclusie in te willigen waarin eiser
verzocht om afschrift te nemen van het
op naam van zijn dochter aangelegd
dossier of althans geh eel kennis ervan te
nemen in een geding ·waarin hij persoonlijk partij was, het arrest de in het
middel bepaalde wetsbepalingen heeft
geschonden :

Overwegende dat de vader van een
min.derjarige, tegen wie door de jeugdrechtbank een maatregel van bewaring,
behoeding en opvoeding wercl bevolen,
in het gecling betrokken partij is in de
zin van artikel 58 van de wet van

8 april 1965, wanneer die rechtbank een.
v.rijziging van de maatregel beslist;
Overwegencle clat luidens artikel 55
van genoemde wet d e bij de zaak betrokken partijen en htm advocaat kennis ktmnen nemen van bet dossier ; dat de beperking die door die bepaling hieraan
wordt toegevoegd betreffende de stukken
van bet dossier die betrekking hebben op·
de persoonlijkheid van de minderjarige
en het milieu waar hij leeft, slechts geldt
voor de minderjarige en de bmgerlijke
partij ;
Overwegende dat een exceptie niet
mag worden uitgebreid door analogie
en dat bovendien de reden die de wetgever ertoe heeft aangezet die beperking
te maken, met name het belang van de
minderjarige, niet geldt met betrekking
tot de mededeling van de stukken aan
de ouders die niet uit hun recht van
bewaring over hun kind zijn ontzet ;
· Overwegende dat uit de artikelen 46,
51, 58 en 60 van de wet van 8 april 1965
blijkt clat de wetgever de ouders voor
een groot deel heeft willen betrekken in
de keuze door de rechter van de ten
opzichte van de minderjarige te nemen
maatregelen ;
Dat die medewerking vanwege de
ouders niet op doeltreffende wijze tot
stand kan komen, indien htm inzage
wordt geweigerd van het dossier dat, bij
de wijziging van vroeger genomen maatregelen, enkel en alleen gegevens betreffende de persoonlijkheid van de minderjarige en van het milieu waar hij leeft
kan bevatten ;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Luik, jeugcllmmer.
25 februari 1974. 2e kamer. V oo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Trousse. Gelijkhticlencle conchtsie, de H. P. Mahaux, eerste advocaat generaal. - Pleite?', de H. Fatues.
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:POLITIERECHTBANK WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE VEROORDEELD WORDT WE ·
GENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN EN
DE
STRAFVORDERING
WEGENS
EEN
ANDER 1\'IISDRIJF VERJAARD VERKLAARD
WORDT . HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE.
CORREC·
TIONELE RECHTBANK DIE DE VERSCIDL ·
LENDE
MISDRIJVEN BEWEZEN VER·
KLAART.- EENSTEMMIGHEID VEREIST.

W annee1· een vonnis van de politim·echtbank de beklaagde heejt ve?'OO?'deeld
wegens vm·scheidene misd1·ijven en de
st1·ajvonle1·ing wegens een andm· misd?·ijf ve1jam·d ve1·klaa1·d heejt, lean de
C01'1'ectionele ?'echtbank die, op het hoge1·
be1'0ep van het openbam· ministe1·ie, de
ve1·schi.Uende misd1·ijven bewezen ve1·klai:wt, een ve1·ooTdeling slechts rnet
eenpaTige stemmen van haa1· leden
uitsp1·eken, zelfs indien zij de do01· de
ee1·ste ?'echte1· ~•itgesp1·olcen _st1·aj niet
ve1·zwaa1·t (1). (Art. 2llbis Sv.)

gedaan met eenparige stemmen van haar
leden, zodat zij de in bet m iddel vermelde wetsbepaling heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat .d e
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de Correctionele Recbtbank
te Nijvel, zitting houdende in hager
beroep .

ze

25 februari 1974. kamer. Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H. Closon . - Gelijkluidende conclusie,
de H. P. Mahau..'C, eerste advocaat-generaal.

ze KAMER .
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25 februari 1974.

(COOLS).

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 december 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
bet W etboek van strafvordering :
Overwegende dat de politierechtbank
de strafvordering die tegen eiser wegens
de telastlegging D werd i.11.gesteld, verjaard beeft verklaard en hem wegens de
telastleggingen A, B en 0 tot een enkele
straf beeft veroordeeld ;
Overwegende dat de correctionele
recbtbank beslist dat de strafvorderi.l1.g
d ie wegens de telastlegging D is ingesteld,
door verjaring niet is verva.llen en eiser
wegens de telastleggingen A tot D tot
dezelfde straf veroordeelt ;
Overwegende dat, al heeft de recht bank dezelfde straf uitgesproken, zij
eisers toestan.d heeft verzwaard ; dat zij
niet vaststelt dat zij uitspraak beeft

(1) Raadpl. cass., 25 september 1972
(A?T. cass., 1973, b iz. 93). Dat eenstemmigheid van de !eden van een gerecht van beroep
niet vereist is voo~· de wettelijkheid van het
beschikkende gedeelte dat, onder verandering

STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN VER·
DACHTE
NAAR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK VERWEZEN WORDT UIT
HOOFDE VAN EEN REGELMATIG GECOR·
RECTIONALISEERDE MISDAAD EN VAN
ALS WANBEDRIJF OMSCHREVEN FE! ·
TEN . VoNNISGERECHT VERKLAART
ZICH ONBEVOEGD VOOR DE GEHELE
ZAAK, OJI1DAT EEN VAN DE ALS WANBE ·
DRIJF 01\'ISCHREVEN FElTEN EEN MISDAAD OPLEVERT EN DE JIITSDRIJVEN
SAJI1ENHANGEND ZIJN.- BESLTSSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN . 0NDERZOEK vAN HET HoF.- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESCIDKKING. VERWIJZING NAAR DE
KAl\'IER
VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING .

1-Vannee?· de ?'aadkame?· een vm·dachte naa1·
de CO?'?'ectionele ?'echtbank heeft ve1·wezen
~•it hoofde van een 1·egelmatig geco?'?'ectionaliseenle misdaad en van als wan bed?·ijf omsclw·even jeiten en het vonnis·ge?·echt zich voo1· de gehele zaak onbevoegd ve?·lclaa?·d heejt, orndat een
van de als wanbedTijj omsch?-even
van de beslissing van de eerste rechter, verklaart dat de strafvordering niet vervallen is
door de verjaring, lezc men in cass., 13 maart
1972 (ibicl ., 1072, biz. 660).

-704feiten in we?·lcelijlcheid een misdaacl
opleve1·t en de rniscl?·ijven sarnenhangencl
zijn, gaat het Hof, wam·bij een ve1·zoelc
tot 1·egeling van 1·echtsgebied aanhangig
is, na of de twee beslissingen in lcmcht
van gewijsde gegaan zijn, of een van
de als wanbecl?·ijf ornsclweven feiten
een rnisdaacl blijlct te zijn en of de rnis. d1·ijven sarnenhangencl schijnen te zijn ;
zo ja, dan ven~ietigt het de beschilclcing
van de ?'aacllcarne1·, behalve in zove1·1·e
deze de aanwezi gheicl van ve1·zachtencle
ornstandigheden voo1· het ee1·ste feit heeft
aangenomen, en venvijst het de zaalc
naa1· de lcarne1· van inbesch1tldigingstelling ( 1\.
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ
RET
HOF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, INZAKE

v ... )
ARREST

(ve1·taling) .

RET HOF; - Gelet. op h et verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiecl
op 14 januari 1974 ingecliend door de
Procureur-generaal bij het Hof van
beroep t e Brussel ;
Overwegende clat d e raaclkamer van. de
Rechtbank v an eerste aanleg te Dom·nik
V ... Julien, Joseph, monteur, geboren
te Moeskroen op 16 juli 1933, woon.achtig te H erseaux, ged etineercl onder
aanhoudingsbevel, naar de Correctionele
R.ech tbank te Doornik h eeft verwezen,
om. t e Herseatn, d e verschillende feiten
d e opeenvolgende en voortdurende uit- .
veering . zijncle van een en h et.zelfcle
misdadig opzet, h erhaalclelijk :
A) t ussen 12 november 1969 en 12 november 197 2 h et misdrijf geacht verkrachting met geweld te hebben gepleegcl
door cle enkele claacl van v leselijke
gemeenschap, gepleegd op de pers oon
van P ... , op 12 november 1958 geboren
kind van minder clan ten valle veertien
jaar oud maar n:1eer dan ten valle tien
jaar oucl op h et ogenblik van d e fe iten,
onder de omstandigheid clat d e schuldige
als wettige vader van het slach.toffer,
een bloeclverwante in opgaande lijn is ;
B) binnen ch·i e jaar die d e 7e oktober
197 3 zijn voorafgegaan alsmede v 66r

(1) Cass. , 7 november HJ72 (A '/'1'. cass.,
1973, blz. 234); vgl. cass., 18 juni 1973 (ibi<l.,
1973, blz. 1017).

d eze p eriode aanrancling van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging te
hebben gepleegd op de persoon of m et
behulp van de persoon van P ... en C ... ,.
welke kinderen, respectievelijk op 12 november 1958 en 20 december 1960 geboren, op het ogenblik cler feiten de valle·
leeftijcl van zestien jaar niet h.adden
bereikt, onder de omstandigheicl dat
de schuldige als wettige vader van de
slachtoffers een bloeclverwant in opgaande lijn is ;
0) binnen clrie jaar clie d e 7e oktober
197 3 zijn voorafgegaan alsmede v66r
deze p eriode in h et open baar de zeden t e
hebben geschonclen door handelingen die
de eerbaarheicl kwetsen, onder d e omsta.ndigheid clat clie sch ennis wercl gepl eegcl in de tegenwoordigheid van P ... en
C .. . , welke kinderen, respectievelijk op
12 novernher 1958 en 20 december 1960
gebr,ren, op het ogenblik d er feiten de
valle leeftijcl van zestien ja.ar niet h adden
bereikt;
Overwegende dat genoemde beschikking m.et betrekking tot d e onder A ten
laste gelegde feiten verzachtende omstancligheden aanneemt en oordeelt dat.
de andere ten laste gelegde feiten met
correctionele straffen moeten worden bestraft;
· Overwegend e dat, na te h ebben vastgesteld d a t er tussen genoemde telastleggingen samenhang is, het Hof van
b eroep te Brussel bij arrest van 21 d e cember 1973 zich onbevoegd h eeft verklaard om k ennis te nemen van de
strafvordering clie t egen beklaagde is
ingesteld, op grand dat h et onder B t en
laste gelegde feit een misdaad oplevert ;
Overwegend e d at genoemde beschikking en genoemd arrest in lu·acht van
gewijsde zijn gegaan en d at ingevolge
die tegenstrij d een bevoegcli1eidsgeschil
is ontstaan waardoor de goede gang van
h et gerecht wordt belemmerd ;
Overwegend e clat het onder B t en.
laste gelegd e feit d e bij d e artikelen 372,
lid 1, 377 en 378 van h et Strafwetboek
omschreven misdaa d blijkt te zijn en
samenhangend blijkt met de overige·
telastleggingen ;
On1 die r ed enen, b eslissende tot rege ling van rechtsgebied, vernietigt de beschil~king van 24 oktober 1973 van de
R echtbank van eerste aanleg te Dooroik,
behalve voor 7.over zij beslist clat de
onder A ten laste gelegde feiten wegens
d e verzachtende omstancligheden die

-705zij vermeldt slechts aanleiding kunnen
geven tot de toepassing van correctionele
straffen ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel.
25 februari 1974. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. L egros. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. P . Mahaux, eerste aclvocaat-generaal.

wet hiertegen hoger beroep openstaat,
zodat zij niet in laatste aanleg wordt gewezen;
. Dat de voorziening niet ontvankelijk
IS;

Om die redenen, verwerpt d e voorzie ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 febru ari 1974. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend vo.orzitter . - Vm·slaggever,
de H. Screvens. - Gelijlclttidende conclusie, de H . P. Mahaux, eerste aclvocaatgeneraal.

2c KAMER.
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VOORZIENING IN
CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOORZIENING
KAN
WORDEN
INGESTELD.
STRAFZAKEN . BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ DE VOORLO PIGE HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD.
-WET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvanlcelijk is de vooTziening
tegen een beschilclcing van de madkame?' waa1·bij de voo1'lopige hechtenis,
met toepassing van a1·tilcel 5 van de
wet van 20 apTil 1874, gehandhaajd
wo1·dt, aangezien zoclanige b·eschilclcing
niet in laatste aanleg gewezen is (1).
(Art. 19 wet van 20 april 1874;
art. 609, lO G.W.)

25 februari 197 4.

1°

VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN . CASSATIEBEROEP VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAF VORDERING TEGEN EEN lVIEDEBEKLAAG DE . NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. V ASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER . GEVOLGTREKKING AFGELEID UIT DEZE VASTSTELLINGEN ONVERENIGBAAR
HIERlVIEE. BESLISSING NIET i\iET
REDENEN OMKLEED.
.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN . BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN BEVOEGDHEIDSGESCIDL EN ZICH
ER.TOE BEPERKT EEN . PROVISIONELE
VERGOEDING TOE TE KENNEN EN EEN
ONDERZOEKSlliAATREGEL TE BEVELEN.
VOORZIENING VOOR DE EIN DBESLISSING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

4,°

CASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN. DE
BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
BRENGT DE VERNIETIGING llffiE VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSINGEN
OP DE RECHTSVORDERINGE N VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJEN, HOEWEL DE
VOORZIENING ~l.'EGEN DEZE BESLISSTNGEN NIET ONTVANKELIJK IS .

(DOUILLEZ.)
ARREST

(vm·taling).

RET HOF ; Geiet op de bestreclen
beschikking, op 28 januari 1974 gewezen
door de raadkamer van d e Rechtbank
van eerste aanleg te Luik ;
Overwegende dat de bestreden beslissing met toepassing van artikel 5 van de
wet van 20 april 1874 de hanclhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt ;
dat kracbtens artikel 19 van genoemde

(1) Cass., 29 november 1971 (A1'1'. cass.,
1972, blz. 3 14) ; vgl. cass., 18 oktober 1965
(Bttll. en PASIC., 1966, I, 224).
0ASSATIE,

-

25 febru ari 1974.
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1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing

706op de tegen een medebeklaagde inge'
stelde stmjvo?·de1·ing (1) .

2o Niet ?'egelmatig met ?'edenen omkleed is
de beslis8ing die stetmt op een gevolgt?·elcking welke onve1·enigbam· is met de
jeitelijlce vaststellingen waa1·op zij is
geg1·ond (2). (Art. 97 Grondwet.)
3o Niet ontvankelijlc in stmjzalcen is de

voo1·ziening v661· de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing clie, op de btwge?·lijlce ?'echtsvonle?·ing, geen 'ttitsJJ?'aalc
doet ove1· een bevoegdheidsgeschil, een
JJ?'ovisionele ve1·goecling toelcent en voo1·
het ove1·ige een ondeTzoeksmaatTegel
beveelt (3). (Art. 416 Sv.)
4o De ve1·nietiging, OJJ de voo·r ziening van

de belclaagde, van de beslissing op de
st?·ajvonle?·ing b1·engt de ventietiging
mee van de niet de.finitieve beslissingen
op de ?'echtsvonle?·ingen van de btwgeTlijlce pa1·tijen, hoewel de voo1·ziening
tegen deze beslissingen voo1·alsnog niet
ontvankelijk is (4).
(HULIN, T. RADERJ\'IECKER.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 6 april 1973 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
·
Overwegende dat eiser onbevoegd is
om cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing op de strafvordering die tegen
verweerder is ingesteld ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld en op de
ci.vielrechtelijke vordering die door hem
tegen de verweerders is ingesteld :
Over het Iniddel afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 420 van het Strafwetboek, 3, 4
van de wet houdende de voorafgaande
titel van h et W etboek van strafvordering, 13.82 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek,
doonlat het bestreden arrest beschouwt
dat bewezen is : 1° dat Hulin op het
ogenblik van d e b estreden feiten een
(1)
(2)
1970,
(3)
( 4)

Cass., 15 oktober HJ73, stt1J1'ct, blz. 179 .
Cass., 22 september 1969 (.r11T. cass.,
blz. 77).
Cass., 19 november 1973, sttpm, blz. 315.
Cass., 8 oktober 1973, s-upm, biz. 146.

voertuig dat, zoals het zijne, in de richting Marche reed, had beginnen in te
halen, zo clat h et door de rijkswacht
vastgestelde remspoor afkomstig was
van .het rec.h ter wiel van eisers voertuig,
3° dat elk van beide voertuigen aan h et
linker voorstuk werd beschadigd, 4° dat
het spoor dat op het rechter ged eelte van
de rijbaan in de richting Marche-Luik
wercl vastgesteld, afkomstig is van het
linker wi.e l van de wagen van Radermecker, en daaruit afleidt dat Hulin
zeker en vast op de middenrijstrook
reed mn een inhaahnan.euver te verrichten, terwij l Radermecker op h<:>t
rechter gedeelte van de rijbaan reed,
en concludeert dat h et ten laste van
Rulli~ gelegde misdrijf van onopzettelijke
slagen en verwondingen bewezen is OITI
een foutief 'inhaalmaneuver te hebben
verricht zonder er zich van te hebben
vergewist dat hij dit kon doen zonder
enig gevaar, maar dat blijkt dat Radern1.ecker geen enk ele fout heeft begaan ;
trouwens het « beroepen vonnis » waarvan het a rrest de niet strijdige redenen
overneemt, tegen Hulu1. bewezen acht
dat hij bij het inrijden van de stad een
u1.haalmaneuver met een snelheid van
80 of 90 km. per uur heeft verricht op een
rijbaan met drie rijstroken in de nabijheid van een heuvel waardoor h et zicht
werd beperkt en overigens niet bewezen
is dat Radermecker u1. het midden van
de rijbaan reed, toen Hulin zijn inlmal maneuver heeft bego1men, en evenmu1. dat
hij daarna hierop zou hebben gereden,

tenvijl die redenen de bestreden beslissing niet wettelijk rechtvaarcligen,
vermits het tegenstrijdig is of althans
dubbelzinnig is te verklaren dat Hulin
een inhaalmaneuver heeft begmmen zonder :~".ich ervan te hebben vergewist of
hij zulks kon doen zonder enig gevaar en
daarna vast te stellen, enerzi:jcls, dat,
op het ogenblik dat Hulin genoemcl U1.haalmaneuver had begonnen, Rader mecker niet op de micldenrijstrook reed
en evenmin claar'Ila hierop zou hebben
gereden en, anderzijcls, dat het r emspoor
dat rechts van de micldenstrook in de
richting Marche werd vastgesteld, afkomstig was van het rechter wiel van de
wagen van Hulin, zodat de weg vrij was
011.1. een inhaahnaneuver te verrichten,
en dat het ongeval geenszins kan worden
verklaard op groncl van die omstancligheid, vermits Radermecker d e rechter
rand van de rijbaan niet heeft verlaten
en vermits h et spoor van het rechter wiel
·van het voertuig van H·ulin rechts van
het middengedeelte van de rijbaan niet
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impliceert dat Hulin naar links zou zijn
uitgeweken (schencling van alle in het
middel vermelde bepalingen) ; en terwijl
die redenen in ieder geval geen passend
antwoord zijn op de conclusie die regelmatig namens eiser werd neergelegd en
waarin hij aanvoerde dat het volkomen
rechte remspoor langs de streep tussen de
rechter en de middenrijstrook erop wijst
dat de bestuurder Hulin meester is gebleven over zijn voertuig, hetwelk op
geen enkel ogenblik van zijn koers is
afgeweken, het remmen van dat voertuig
slechts redelijk kan worden uitgelegd
door het feit dat Hulin voor zich een
hindernis heeft zien opdagen, te weten de
aanwezigheid recht tegenover hem van
Radermecker (schending van alle in het
middel vermelde wetsbepalingen) :
Overwegende, enerzijds, dat, om te
beslissen dat het misdrijf van onopzettelijke verwondingen tegen eiser bewezen
is, het arrest stetmt op de omstandigheid
dat deze een inhaalmaneuver heeft
begonnen zonder er zich van te vergewissen of hij dit kon doen zonder gevaar
en dat, op het ogenblik van de botsing
tussen hem en zijn tegenligger, hij reed
op de middenstrook van de rijbaan die
uit drie rijstroken is samengesteld;
Dat, anderzijds, het arrest erop >vijst
dat niets aantoont dat de verweerder
Radermecker een inhaalmaneuver heeft
verricht en dat, uit de materiele vaststellingen die het vermeldt, dus moet
worden afgeleid dat laatstgenoemde op
het rechter gedeelte van de rijbaan reed;
Overwegende dat uit die enige vaststellingen noodzakelijk blijkt dat de
twee voertuigen op verschillend e rij.
stroken reden ;
Dat die vaststellingen aldus onverenig~
baar zijn met datgene wat het arrest
hieruit wil afleiden en dat de beslissing
niet regelmatig met r edenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die door de verweerders
zijn ingesteld tegen eiser :
Overwegende dat, voor zover die
beslissingen enerzijds aan de eerste verweerder bij voorraad een bedrag van
8.000 frank toekennen en de uitspraak
over de andere p~ten van die vordering
aanhouden, en anderzijds aan de tweede
verweerd er een b edrag van 3.500 frank
toekennen en een onderzoeksmaatregel
bevelen, die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de :lin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering

en geen uitspraak doen betreffende een
bevoegdheidsgeschil ;
D at d e voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen eiser, de vern ietiging
meebrengt ~an de beslissingen op de
CnTlelrechtehJke _-vorderingen die zijn
mgesteld door e1ser zowel als door de
verweerders ;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover het
uitspraak doet op de strafvordering die
tegen verweerder is ingesteld ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweerders in de helft van de kosten ;
laat de overige kosten ten Iaste van de
Staat, behalve de kosten van de betekening; van de voorziening aan het openbaar
mm1stene, welke kosten uitsluitend ten
laste van eiser blijven ; verwijst de a ldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
25 februari 1974. ze kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Closon. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Simont.

ze KAMER.

-

26 februari 1974.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
CASSATIEGEDING.
CASSATIE·
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. - BETE·
KENING VAN RET CASSATIEBEROEP VAN
RET OPENBAAR MINISTERIE.- KOSTEN
VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN
DE ElSER.

W annee1· in st?'ajzaken de beklaagde zijn
cassatiebe?·oeJJ aan het openbaa?' ministe?·ie heeft doen betekenen, moeten de
lcosten van deze betekening te zijnen ·
laste w01·den gelaten, zelfs indien het
be1·oep wo1·dt aangenomen ( 1) .
(VAN BINNENBEEK, T. FIERENS.)
Met d e notitie overeenstemmend
arrest.
(1) Cass., 19 april 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 765.)
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26 februari 1g74. 2e kamer .. Vo01·zitte1·, de H. Wauters . raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Van Leckwijck. - Gelijklttidende
conclttsie, de H. Dmnon, aclvocaatgeneraal. - PleiteT, de H. Strnye.

2" KAMER. -:- 26 februari 1974.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OORZAKELI.JK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE DOOR
DE BURGERLI.JKE PARTI.J GELEDEN
SCHADE. 0NTBREKEN VAN EEN
DERGELI.JK VERBAND DOOR DE RECHTER
AFGELEID UIT Ol\1STANDIGHEDEN DIE
ENKEL BETREKKING HEBBEN OP DE
VORDERING VAN EEN ANDERE PARTI.J.
0NWETTELI.JKHEID.

,

Niet wettelijlc ge1·echtvaw·digd is cle beslissing van de 1·echte1· die de 1·echtsvorde1·ing van de bw·ge1·lijlce ]Ja?'tij niet
gegrond vm·klaa1·t, OJJ g1·ond dat m· geen
o01·zalcelij 1c ve1· band bestaat tttssen de
schade en de aan de beklaagde toegesch?-even daad, wannem· deze ajwezigheid van
oo1·zakelijlc ve1·band w01·dt ajgeleid ttit
omstandigheden die geen bet1·elclcing
hebben OJJ deze schade doch enkel op
de schade wellce doo1· een andm·e pa.1·tij
was aangevoe1·d.

(GEMEENTE GAASBEEK, T. NOF., HENRY,
BOGAERTS, DELANDE, VINX EN HERREMANS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 mei 1g73 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening alleen
gericht is tegen de beslissing gewezen
op de civielrechtelijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van bet Wetboek van strafvordering, 8, g van het besluit van
14 maart 1g68 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, 88, go, van het Veldwetboek, en
g7 van de Grondwet,

do01·dat het vonnis ongegrond verklaart
de burgerlijke vordering van eiseres,
strekkende tot vergoeding van het nadeel
dat zij geleden heeft tengevolge van de
beschadigingen toegebracht aan de op
haar grondgebied aangelegde wegen door
de schuld van de eerste vijf verweerders,
die aan inbreuken op de artikelen 8 en g
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en op artilrel 88, go,
van het Veldwetboek schuldig zijn
bevonden, zulks op de niet passende en
voormelde beslissing niet wettelijk dragende gronden « dat de slechte staat van
de Postweg en de Oudenakenstraat
zichtbaar en voorzienbaar was, en dat het
de gemeentebesturen :1.ijn die de gepaste
maatregelen dienden te nemen voor de
beveiliging van het verkeer; dat .. . dan
ook
er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de fouten die ten laste
gelegd word en van de beklaagden en de
schacle .. . " :

Overwegende clat de eerste vijf verweerders werden vervolgd uit hoofde van
de telastleggingen : A) h et verkeer te
hebben gehinclerd of onveilig gemaakt
door op de openbare weg stoffen te
werpen, te plaatsen, achter te laten of te
laten vallen, hetzij door er enige hindernis aan te brengen (inbreuk op artikel 8-1
van het wegverkeersreglement), B) bestum·der zijnde op de openbare weg,
verzuimd te hebben alle maatregelen te
treffen waardoor beschadigi:ng van de
weg kan vermeden worden, hetzij door
met matige snelheid te rijden of de lading
van zijn voertuig te verminderen, hetzij
door een andere weg te volgen (inhreuk
op artikel g van het wegverkeersreglement), C) op enigerlei wijze openbare
wegen van welke aarcl ook te hebben
beschadigcl of zich een strook ervan te ·
hebben toegeeigencl (inbreuk op artikel 88, go, van het Velclwetboek);
Overwegende dat het bestreden vonnis
verklaart clat de telastleggingen A en B
tegen de beklaagden bewezen zijn, dat
de strafvordering u:it hoofde van de
telastlegging C verjaarcl is en dat zesde
verweercler civielrechtelijk aansprakelijk is voor de veroordelingen tot geldboeten en kosten ten laste van. de beklaagclen;
Dat op burgerlijk gebied het vonnis
vaststelt dat de op de telastleggiagen
steunende vorderingen: van de bm·gerlijke partijen tijdig werden ingesteld,
meer bepaald v66r de verjaring van de
strafvordering uit hoofde van de telastlegging a;
Overwegende dat voor de eerste r echter

--·f
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eiseres zich t egen: de zesde verweerders
burgerlijke partij had gesteld en de vergoecling vordercle van de door de ten laste
gelegde feiten veroorzaakte schade aan
het wegdek op haar grondgebied; dat
h aar eis door d e eerste r echter principieel
gegrond werd v erklaa rd en h aar 1 frank
provisioneel werd toegekend ;
.
Overwegende dat verscheidene autob estuurders zich ook burgerlijke partij
tegen de v erweerders hadden gesteld om
d e vergoeding te bekomen van de schade
die zij hadden geleden tengevolge v an
ongevall en welke z-ij aan d e toestand van.
h et wegdek toeschreven ; d at hun eisen
door d e eerste rechter werden afgewezen;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
blijkbaar in. verband m et d e eisen van
deze autobestuurders, b eschouwt dat
« d e beldaagden t erecht inroep en dat de
slechte staat v an de Postweg en de
Oudenakenstraa t voor d e burgerlijke
p a rtijen zichtbaar en voorzienbaar was
en dat het de gem eentebesturen zijn di e
de gepaste m aatregelen dienden te n em en
voor d e beveiliging van h et verkeer » en
" d a t de eerst e rechter clan ook oorcleelkunclig h eeft beslist dat er ge'en oorzakelijk verband bestaat tussen de fouten
die ten laste gelegd worden van de b eldaagd en en de schade gel eden door d e
burgerlijke p a rtij en » ; . dat h et vonnis
er onmiddellijk bijvoegt « d at zulks eveneens geldt voor de schade geled~n door de
burgerlijke partij de gemeente Gaasb eek »;
Overwegende dat uit de b eschouwingen enerzijds dat de slechte staat van de
wegen zichtbaar en voorzienbaar was en
anderzijds d at de gemeentebesturen de
gepaste m aatregelen di enen t e nemen
voor de b eveiliging van het verl{eer, het
vonnis niet h eeft kunnen afleiden dat
er geen oor7akelijk verband b estond
tussen de t en laste gelegde feiten en de
schade aan het wegdek waarvan eiseres
d e v er goeding vorderde ;
Dat het micldel gegrond is ;
Orn die redenen, vernietigt h et bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op d e civielrechtelijke vordering van
eiseres ; b eveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelij k vernietigde beslissing ;
v eroordeelt d e verweerders in de kosten ;
v erwijst d e aldus beperkte zaak naar de
Correctionele R echtbank t e L euven,
zitting houdende in hager b eroep.
26 februa ri 1974. ze kamer.
V oo1·zitte~·, d e H . Wauters, r aadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1',

de H. Meei::ts. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Duman, a dvocaat-gen eraal.
Pleite~·, de H . D e Bruyn.

zeKAMER.

-

26 februari 1974.

VOORZIENING
IN
CASSATIE.
TERMIJN. ' ~ STRAFZAKEN. VO NNIS
W AARBIJ EEN VERZOEK OJVI VERWIJZING
NAAR EE N RECHTSCOLLEGE MET EEN
ANDE RE VOERTAAL WORDT AFGEWEZEN.
0ASSATIEBEROEP VOOR DE EINDBESLISSING. NIET -ONTVA:!\TKELIJKHEID .

Niet ontvankelijk is het cassatiebe1·oep
die v66T de einclbeslissing is ingestelcl
tegen een vonnis dat zich e1·toe bepe1·kt
het ve~·zoek tot venvijzing naa1· een ?'echtscollege met ee1i ande1·e voe1·taal te ve1·we1·pen en de zaak voo1· ttitspmak ten g1·onde
uit te stellen (1). (Art. 416 Sv. en a rt. 23
wet 15 juni 1935.)
(SCHOLTS .)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
vonnis, op 27 juni 1973 in hager b eroep
gewezen door de Correctionele R echtb ank te Brussel ;
Overwegende d at de Politierechtbank
te Halle, bij vonnis van. 19 januari 1973,
de aanvraag van eiser strekkende tot
h et b ekomen van de Franse r echtspleging had verworpen en eiser tot een
straf h ad veroordeeld ;
Overwegende d at op hager beroep van
eiser h et bestreden vonnis zich ertoe
b eperkt de aanvr aag tot taalwijziging
van eiser af t e wijzen en d e zaak tot een
latere ter echtzitting uit te stellen voor
b eh andelin.g ten grande;
Overwegende d at vo orziening in cas satie tegen een dergelijk v01mis, bij toep assing van. artikel 416 van h et Wetboek
van strafvordering, eerst n a de eindb eslissing openstaat ;
Dat d e voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ; .
(1) Cass. ,

26 september 1955

(B<tll.

en

PAsrc., 1956, I, 48) en 22 juli 1970 (A1·r. cass.,
1970, blz. 1040) .

-710Om die redenen, verwerpt d e voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 febrn ari 1974. ze kamer. V om·zitter, de H. . Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meei:ts. - Gelijklt<idende conclttsie,
de H. Dnmon, a dvocaat-generaal.
Pleite1·, d e H. Noel (van de ba.lie te
Brnssel).

ze KAMER. -

26 februari 1974.

WEGVERKEER.

VooRRANG.
WEGVERKEERSR·EGLElVIENT,
ARTIKEL 16-l. VOORRANG VAN RECHTS.
TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE BEPALING.

Artikel 16-1 van het wegverlcee1'81'eglement,
nam· ltticl wam·van elke bestttt<nle1· de
doo1·gang moet vrijlciten voo1· de van
1·echts komende besttttwcle1·, is niet alleen
van toeJJcissing op de k?•ttispt<nten,
doch ook op de ancle1·e JJlaatsen van de
openbcwe weg wam· een bestutw·de?' OJJ
1·egelmatige wijze 1·echts van een andere
bestt<twde1· komt (I).
(DOPCHIE, T. VAN DAELE.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele R echtbank te Gent;
Over het middel afgeleid nit de schendll<g van de artikelen 97 van d e Grandwet, 1382 van het Bm·gerlijk Wetboek en
16-1. van het algemeen verkeersreglement,
doo1·dat het vom<is verweerder vrijspreekt van de telastlegging van inbreuk
op de artikelen 7-2, 15-l en ~6 van het
algeni.een verkeersreglement, d e recht bank onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de vordering van eiser, recht(1) Cass., 17 mei 1965 (Bttll. en PASIC.,
1965, I, 998). Raaclpl. cass., 0 j anuari 1967
(A>'?'. cass., 1967, biz. 552) en 20 september
1971 (ibid., 1072, biz. 70).

!

streeks dagende bm·gerlijke partij , en
eiser in d e kosten van de strafvordering
en van de civielrechtelijke vordering
veroordeelt,
te1·wijl eiser in conclusie liet gelden :
"Beide (bestuurders) kwamen uit een
straat op de rechterkant voorzien van
het teken la . Bij dergelijke tegenstrijdigheden moet de algemene r egel
van de voorrang van rechts die op
het kruisp1.mt zelf geldt toegepast worden», en het vonnis die conclusie niet
b eantwoordt, minstens niet op voldoende
wijze, door er zich toe te b ep erk en vast
te stellen " dat het ter zake geen geval
van voorran.g van rechts betreft, aange zien beide bestu1.u·ders zich op d e voorrangsbaan bevonden »,
en terwijl artikel 16 van h et verkeersreglement, volgens hetwelk elke bestunrd er de doorgang moet vrijlaten voor de
van recltts komende bestuurder, niet
aileen client toegepast te worden op
lu·nisptmten , doch ook op alle plaatsen
van. de openbare weg waar een bestunrder
regelmatig van rechts komt ten opzichte
van een andere besttnu·der :
Overwegende dat het bestreden vonnis
zijn beslissing van vrijspraak van verweerder van d e telastlegging van inbrenl~
op d e artikelen 7-2 , 15-1 en 16 van het
algemeen weg-verkeersreglement stetmt,
enerzijds, op d e beschouwing dat nit de
gegevens van het strafdossier niet kan
opgemaakt worden wie van beide bestuurders, komende ellc nit een ondergeschikte weg, zich het eerst bevond op
het gedeelte van de weg waarop de
bestuurders voorrang hadden, en, anderzijds, op de b eschonwing dat het ten
deze geen geval van voorrang van rechts
betreft, aangezien beide bestunrders zich
op de voorrangsweg bevonden ;
Overwegende dat artikel 16 van h et
wegverkeersreglement van toepassing is
niet enkel op d e lu·nispunten, doch ook
op d e andere plaatsen van de openbare
weg waar een bestnm·der op regelmatige
wijze rechts van een andere bestuurder
komt;
Overwegende derhalve dat het vonnis
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaarcligt door te oorclelen dat het ten daze
geen geval van voorrang van rechts
betreft om de reden dat beida bestuurders
zich op de voorrangsweg bevonden ;
Dat h et middel gegrond is ;
Overwegende dat d e voorziening van
eiser, burgerlijke partij' tegen de beslissing op de strafvordering slechts ontvankelijk is in zoverre die beslissing hem

l
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strafvordering

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke
vordering en eiser veroordeelt in de
kosten van de strafvordering ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst d e aldus
beperkte · zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde, zitting
houdende in boger beroep .
26 februari 1974. 2• kamer. Voorzitte1·, de H . vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H. Meeus. - Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Duman, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. I. Maes (van de balie te
Gent).

2•
1o

KAMER. -

LIJKE REOHTSVORDERING.- VOORZIENING VAN HET GEMEENSOHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS, IN TUSSENKOMST OPGEROEPEN PARTIJ, TEGEN DE
EVENEENS IN TUSSENKOMST OPGEROEPEN VERZEKERAAR VAN DE BURGER·
REOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE . GEEN GEDING MET
OF VEROORDELING TEN GUNSTE VAN DE
VERZEKERAAR. NIET ONTVANKE LIJKE VOORZIENING.

4°

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. REOHTSVORDERING VOOR
HET
STRAFGEREOHT INGESTELD.
BESLISSING WAARBIJ EEN PROVISIO NELE VERGOEDING WORDT TOEGEKEND.
BEVOEGDHEID VAN HET STRAFGEREOHT Ol\1 VERDER KENNIS TE NEMEN
VAN DE REOHTSVORDERING. SPEOIAAL GEVAL.

5°

VERZEKERINGEN. VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING IN ZAKE MOTORRIJTUIGEN. TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 23 VAN
DE WET VAN 1 JULI 1956. BESLISSING
WAARBIJ
HET
GEMEENSOHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS WORDT VEROORDEELD TOT SOHADELOOSSTELLING
VAN DE BENADEELDE PERSONEN OP
GROND DAT ALLEEN DE EIGENAAR VAN
HET MOTORRIJTUIG ZIOH OP DIT ARTIKE_L KAN BEROEPEN. 0NWETTELIJKE
BESLISSING.

6°

CASSATIE. 0lVIVANG. STRAF ZAKEN . - BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN INGESTELD TEGEN EEN BE KLAAGDE, EEN VERZEKERAAR EN HET
GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS. REOHTSVORDERINGEN
TEGEN DE BEKLAAGDE EN HET GE1\1EEN •
SOHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
INGEWILLIGD.- VERZEKERAAR WORDT
BUITEN DE ZAAK ·GESTELD . BESLISSINGEN DIE HET GEi\1EENSOHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS VEROORDELEN
EN DE VERZEKERAAR BUITEN DE ZAAK
STELLEN GEGROND OP DEZELFDE O N WETTELIJKE REDEN . VOORZIENING
IN OASSATIE VAN HET GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS TEGEN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN. CASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ HET
GEMEENSOHAPPELIJK MOTORWAAR·
BORGFONDS
WORDT
VEROORDEELD
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN HET
BESOHIKKENDE GEDEELTE WAARBIJ DE
VERZEKERAAR BUITEN DE ZAAK WORDT
GESTELD.

26 februari 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD Ol\1 ZICH IN OASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN HET GEMEENSOHAPPELIJK
J\ilOTORWAARBORGFONDS , -IN TUSSEN KOMST OPGEROEPEN, TEGEN HET OPENBAAR
l\UNISTERIE.
GEEN
VEROORDELING
IN
KOSTE N
VAN
DE
STRAFVORDERING.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2°

VOORZIENING
IN
CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN
OASSATIE
TE
VOORZIEN
OF
TEGEN
WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD. STRAFZAKEN . BuR GERLIJKE REOHTSVORDERING. VOORZIENING VAN HET IN TUSSENKOJ\1ST
OPGEROEPEN
GEMEENSOHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS TEGEN DE BEKLAAGDE. GEEN GEDING MET OF
VEROORDELING TEN GUNSTE VAN DEZE
LAATSTE .
N lET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

3°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD Ol\1 ZICH IN OASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN . BURGER -

7°

VOORZIENING IN CASSATIE .
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS-

-
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SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN vVIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN RET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS DAT IN TUSSENKOMST IS
OPGEROEPEN. GEEN (fEDING TUSSEN
HEN OF VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TEN GUNSTE VAN DIT FONDS.
NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

8°

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

1°

Het Gemeenschappelijk Moto1·waarborgjonds, dat voo1· het st1·ajgm·echt in
tussenkomst is opge1·oepen, is niet bevoegd om zich tegen het openbaa1· ministe?·ie in cassatie te vom·zien, wannee1· het
niet in lcosten van de strajvorde1·ing is
ve1·oonleelcl ( l) .

2° Het Gemeenschappelijk Jj!Jotm·waa1'bm·gjoncls, dat voo1· het strajge1·echt
in tussenkomst is opge1·oepen, is niet
ontvankelijk om zich tegen de beklaagcle
in cassatie te voorzien, wannem· tttssen
hen geen gecling bestaat en ten gunste
van deze laatste geen verom·deling van
het Fonds . is u.itgesp1·olcen (2).
3° Het Gemeenschappel~jlc l'VIotorwaa?' bm·gjonds, vom· het st1·ajge1·echt in tussenkomst opge1·oepen JJm·tij, is niet ontvanlcelijk om zich in cassatie te voo1·zien
tegen de eveneens in tussenkomst opge?'oepen ve1·zelce1'aar van de btwgei'1'echtelijke aanspralcelijkheid van de beklaagde, wannee?' er tttssen cleze pa1·tijen geen
geding bestaat en ten gtmste van de

ve1·zelce1·aar geen ve1·oordeling van het
Fonds is ttitgesproken (3).
4° Wannee1·, na in een gesclweven conclttsie
ve1·goeding te hebben gevonlm·d van
schade waa1·van zij het bed1·ag opgaj,
de bu1·gm·lijke pa1·tij, in een mondelinge
conclttsie aangetelcend in het p1·ocesve1·baal van de te?'echtzitting, ham·
vm·dm·ing tot het JJ?'ovisionele becb·ag
van een j1·anlc heejt bepe1·kt en de CO?'?'eCtionele 1·echtbank de beklaagde heeft
ve1·oordeelcl tot een st1·aj alsmede tot
betaling aan de btwge?·lijke pm·tij van
het ]J?'ovisionele becl?·ag van een j1·ank:
en van de clam· deze laatste gemaakte
lcosten, lean deze~fde 1'echtbanlc wam·bij
de btwgm·lijke pm·tij nadien een 1'echtsvm·de1·ing aanhangig maakt tot betaling
van het bedrag dat zij 001'S]J1'onkelijk:
had gevm·dm·d, bij de ttitlegging van
haa1· eeTste beslissing, ove1·wegen dat
ham· ?'echts11~acht niet was ttitgeput en
dat zij bijgevolg bevoegd bleef om veTdm·
van die 1·echtsvonlering lcennis te nemen (4). (Wet van 17 april 1878,
art. 4.)
5° Artilcel 23 van de wet van 1 juli 1956
bet1·effende de ve1·plichte aanspralcelijlcheiclsve?'Zeke1'ing inzalce moto?Tijtuigen,
volgens hetwellc, tijdens een ove1·gangsperiode, de eigenaa1· van een moto1'1'ijtuig wordt geacht een ve1·zeke1·ingsove1·eenlcomst te hebben gesloten met een
toegelaten vm·zekeraar, indien hij het
bestaan bewijst van een vm·zeke?·ingspolis die aan bepai:dde voonvaanlen
voldoet, is van toepassing op alle ttit
bedoelde wet en de ttitvoe1·ingsbesluiten
ontstane 1·echtsvm·houdingen, inzonde1'heid op de 1'echten die de benadeelden
tegen het Gemeenschappelijk Jj!Joto?'waa?·bo?·gjonds lctmnen doen gelden;
dm·halve wo1·dt voonneld m·tikel geschonden door de beslissing wam·bij dit ·
Fonds '/_vonlt ve?'oorcleeld tot schadeloosstelling van de benadeelde personen, op
grand dat de bepalingen van dit a1·ti·lcel alle(!n lcunnen wonlen aangevoenr
doo1· de eigenaa1· van het moto?'1'ijtuig,
doch niet door genoemd Fonds.
6° I ndien

btt1·ge1·lijke 1·echtsvonleringen

(1) Men raaclplege cass., 31 oktober 1972

(A1·r. cass., 1973, blz. 215).
(2) l\fen raaclplege cass., 29 februari 1972
(Ar?'. cass., 1972, biz. ()00).
(3) Cass., 29 februari 1972 (A?'?·. cass.,
1972, blz. ()00).
(4) Vgl. cass., 1() mei 1949 (Bttll. en PASIC.,

1949, I, 37()) en noot 1 onclertekencl R.H.;
26 oktober 1971, 27 maart en 17 april 1972
(A?'?'. cass., 1972, blz. 212, 713 en · 774);
23 oktober 1972 en 16 april 1973 (ibicl., 1973,
blz. 183 en 816); 4 september 1973, sttp?'a,.
blz. 6.
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en de btt1·ge1·lijke partijen de ve1·zelcemar
van de bw·gen·echtelijlce aanspmlcelijlcheid van de beklaagde en het Gemeenschappelijk 111otonvaarborgfonds in
tussenlcomst hebben opge1'0epen, de btw ge1·lijke rechtsvorde1·ingen we1·den ingewilligd tegen cle belclaagde en het
Gemeenschappelij lc Jill otonvaa1·bo1·gjonds
en de ve1·zelce1·aa1· van de btwgen·echteZijlce aanspmlcelijkheid van de belclaagde
buiten de zaak we1·d gesteld, leiclt de
-cassatie, op de voo1·ziening van het
Gemeenschappelijk 111otonvaa1· bo1·gjoncls
t egen de btwge1'lijke pa1·tijen, van de
ve1·oo1·deling van het Gemeenschappelijk
Motorwaarbm·gfonds ten aanzien van
de bw·ge1'lijke pa1·tijen tot de vemietiging van het beschiklcende gedeelte,
dat op dezelfcle onwettelijke 1·eden is
geg1'0nd, waarbij cle ve1·zekemar buiten
de zaalc wo1·dt gesteld ( l ) .
7o De belclaagde is niet ontvanlcelijlc om

zich in cassatie te voorzien tegen
het Gemeenschappelijk Jill otonvaa?·borgfo nds, dat vom· het stmjge1·echt in tttssen komst is opge1·oepen, wannee1· tttssen hen
geen geding is aangegaan en geen
ve1·oordeling van de beklaagde ten gunste
van di t Fonds is uitgesprolcen (2).
go De beklaagde is niet ontvankelijk om

zich in cassatie te voo1·zien tegen de
ve1·zeke1·aa1· van zijn bu1·ge1Techtelijke
aanspmlcelijlcheicl, die voo1· het stmfge1·echt in tussenkomst is opgm·oepen,
wannee1· tttssen hen geen geding is aan. gega.a n en geen ve1'001'deling van de
belclaagde ten gttnste van de vm·zelcemm·
is uitgesJJ?·oken (3).
( GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, T. PAUWELS C. EN CONSORTEN;
PAUWELS C. EN C ONSORTE N, T . DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN IN STAAT
VAN FAILLIET «NAVIS» EN « GROEP
B ELGA » ; ' GOOSSENS, T. PAUWELS C .
EN CONSORTEN) .
ARREST.

RET ROF ; -

Gelet op bet bestreden

(1) Men r aadpiege cass., 6 december 1971
~A''''·

cass., 1972, biz. 342).
(2) Men raadpiege cass. , 3 1 oktob er 1972
{A1·r. cass., · 1973, biz. 215).
(3) Men raa.dpiege cass., 8 januari 1974,
.sup1·a, biz. 508.

arrest, op 11 oktober 1972 door bet
Rof v an beroep te Brussel gewezen ; ·
Overwegende dat het arrest enkel
uitspraak doet . over de civielrechtelijke
belangen;

A. N opens de voorziening van de onderlinge vereniging " R et Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >>, r echtstreeks
gedaagde :
I. In zoverre de voorziening .gericht is
tegen het openb aar ministerie :
Overwegend e dat h et arrest geen uitspraak doet over d e strafvordering noch
over de kosten ervan ;
Dat de voorziening dm·halve niet ontvankelijk is ;
·
II. In zoverre d e voorziening gericht
is t egen Goossens, beklaagde, t egen
Mr. L eva in haar hoedanigh eid van curator van d e failliete naamloze vennootschap " Navis » en t egen de thans fa illiet
verldaarde
naamloze
vennootschap
" Gro ep B elga » :
Overwegende dat tussen eiser es en
deze partijen geen geding voor de feitenr echter werd gevoerd en dat h et arrest
geen veroordeling van eiseres ten gtmste
van deze partijen uitspreekt ;
Dat de voorziening derhalve niet ontv ankelijk is ;
III. In zoverre d e voorziening gericht
is tegen de beslissing over de vordering
door de eerste zes verweerders tegen
eiseres ingesteld :
Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de a r tikelen 3 en 4 van de
wet van 17 a p ril 1878 houclende de
inleiclende titel van het vVetboek van
strafvordering, 556 en 568 van b et
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, n adat Goossens str afrechtelijk
vervolgd werd voor d e Correctionele
Rechtbank te Turnhout wegens onopzettelijk doden van Pauwels vValter,
zoon en broer van d e burgerlijke partij en,
nadat deze strafzaak ter zitting van
4 maart 1970 van de correction ele r echtbank werd beh andeld, nadat op gezegde
zitting de burgerlijke partij en conclusies
h acld en genom en d och hun eis h erleid
hadden voor ieclere burgerlijke partij tot
de provisionele som van. 1 frank, nadat
eveneens op 4 m aart 1970 de correctionele
r echtbank tegen p artij Goossens een
strafrechtelijke veroordeling uitspra k en
h em op civielrechtelijk gebied v eroordeelde tot h et b etalen aan ieder van de
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som van 1 frank, nadat zodoende op
gezegde datum de correctionele rechtbank
zowel op strafrechtelijk als op civielr echtelijk gebied een definitief vonnis
had uitgesproken waardoor zij haar
r echtsmacht uitputte, en nadat dit correctioneel vonnis in lu·acht van gewijsde
was gegaan, het arrest uitspraak doet
over de vorderingen welke de burgerlijke
partij en naderhand tegen de verwezene
en de an.dere rechtstreeks gedaagde partij en hebben ingesteld door dagvaarcling
voor de Correctionele Rechtbank te
Turnhout, aan eiseres op 30 maart 1971
betekend, en eiseres solidair n1.et d e
verwezene veroordeelt tot het betalen
van zekere som!nen aan de burgerlijke
partijen en tot de kosten van hager beroep
voorgeschoten door het openbaar ministerie,
tenvijl, nu d e Correctionele Rechtbank
te Turnhout haar rechtsmacht door haar
vonnis van 4 maart 1970 had uitgeput,
niet de strafrechter maar d e burgerlijke
rechtbank bevoegd was om kennis te
nemen van de later door de burgerlijke
partijen ingestelde vorderingen :
Overwegende dat de zevende verweerder vervolgd werd wegens onopzettelijk
doden van Pauwels 'Valter ; dat de
eerste zes verweerders een civielrechtelijke vordering tegen h em instelden,
in hem schriftelijke conclusies bet hcrstel
vorderden van de ingevolge h et overlijden van Pauwels
alter ondergane
schade waarvan zij de respectieve bedragen nauwkeurig bepaalden, doch in hem
mondelinge conclusies, aangetekend in
h et proces-verbaal van de terechtzitting
van 4 maart 1970, ieders ' eis h erleidden
tot de provisionele som van een frank ;
Overwegende dat het vonnis, op
4 maart 1970 gewezen door de Correction ele Rechtbank te Teunhout, de zevende
verweerder tot straf veroordeelt alsmede
tot betaling aa.n iedere bnrgerlijke partij
van de provisionele som van een frank
en van de kosten van die p artijen ;
Overwegende dat de eerste zes verweerders, bij exploten van 26 en 30 ma.art
1971 , eiseres alsmede de laatste · clrie
verweerders voor dezelfde rechtbank
hebben gedagvaard tot betaling van de
beclragen die zij bij bovenvermelde
schriftelijke conclusie hadden gevorderd ;
Overwegende dat de correctionele
r echtbank voor wie de rechtsvordering
tot herstel van reeds ondergane schade
was vervolgd kon beschouwen dat haar
vonnis van 4 maart 1970, waarbij zij
een provisionele vergoeding toekende,
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haar rechtsmacht niet uitputte e n dat
zij bijgevolg b evoegd bleef om. verder
kennis te nernen van die rechtsvordering ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tvveec1e middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2,
§ 1, 3, 16, 18, § 1, 23 van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
verzekerii1.g van de civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen,
1 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 tot bepaling van de voorwaarden van toekenning en van de
omvang der rechten d er benadeelde
personen ten aanzien van « Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds " bedoeld door voormelde wet van 1 juli
1956, en 97 van d e Grondwet,
cloonlat, na geconstateerd te h ebben
dat Goossens op 13 februari 1968 een
verzekeringsovereenkomst civielrechte- lijke aansprakelijkheid motorvoertuigen
had afgesloten met de naamloze vennootschap « Groep Belga " met betrekk:ing
tot een bromfiets « Zemdapp ,, dat
gezegde « Groep Belga " alsdan zelf geen
machtiging bezat tot het afsluiten van
dergelijke verzekeringsovereenkomsten
doch hierbij gebruik maakte van de
vergemning verleend aan zekere Leo
Maes, dat bij koninklijk besluit van
30 juli 1968 de machtiging van Leo
Maes werd ingetrokken en de vraag van
de « Groep Belga " tot bekomen van een
vergemning geweigerd werd, dat niettemin op 21 oktober 1968 de « Groep
Belga " door bijakte voormelde verzekeringsovereenkomst overbracht op een
personenauto " Citroen >> waarmede het
litigieuze ongeval later zou · gebeuren ,
en dat krachtens de overgangsbepalingen
van artikel 23 van voormelde wet van
1 juli 1956, tijdens een periode waaraan
thans nog geen einde is gesteld, de
eigenaar van een voertuig geacht wordt
gecontracteerd te h ebben Inet een door
de Koning erkende verzekeraar , indien
hij het bewijs levert van het bestaan van
een verzekeringspolis onderschrev!'ln bij
een verzekeraar die in Belgie de aansprakelijkheidsverzekering waarborgt, en
na verder overwogen te hebben dat het
vermoeden ingesteld door voormeld artikel 23 enkel gesteld is ten voordele van
de eigenaar van het voertuig, dat de
overeenkomst van 13 februari 1968
betreffende de bromfiets « Zemdapp »
rechtsgeldig was, dat de bijakte van
21 oktober 1968 betreffende d e personena uto " Citroen " echter nietig was in
zoverre zij d e oorspronkelijke overeenkomst wijzigde, dat er derhalve geen
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de civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de eigenaar, houder of bestuurder van
de personenauto " Citroen " dekte zoals
voorgeschreven - door artikel 3 van de
wet, en dat de besproken nietigheid een
relatief karakter heeft en slechts door
Goossens kon ingeroepen · worden doch
dat eiseres aan de burgerlijke partijen
het vermogen niet ontzegde dit recht uit
te oefenen, het arrest eiseres solidair met
de verwezene Goossens veroordeelt tot
h et vergoeden der schade voortspruitende uit het lichamelijk letsel door het
slachtoffer opgelopen.
tenvijl, ee1·ste ondenleel, het tegenstrijdig is enerzijds te constateren dat Goossens, eigenaar van de personenauto
"Citroen "' het vermoeden mocht iTlroepen ingesteld door vermeld artikel 23
van de wet van 1 juli 1956, en anderzijds
te beslissen dat er geen rechtsgeldige
verzekering b estond welke de civielr echtelijke aansprakelijkheid van de
eigenaar, h ouder of bestuurder van de
personenauto -" Citroen " dekte zoals
voorgeschreven door artikel 3 van gezegde
wet, welke tegenstrijcligheid in de motivering van het arrest gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering ;
tweede onde?·deel, het tegenstrijdig is
enerzijds te overwegen _dat de nietigheid,
waarmede de bijakte van 2 1 oktober 1968
betreffende de personenanto " Citroen >>
behept was, slechts door de eigenaar kon
ingeroepen worden, en anderzijds te
beslissen dat de vorderingen welke de
burgerlijke partijen tegen eiser es hadden
gericht, en welke stetmden op voormelde
nietigheid, gegrond waren, welke tegen strijdigheid wederom gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering ;
de?·de onde?·deel, de bepaling van artikel 23 van voormelde wet vari 1 juli 1956
niet aileen door de eigenaar van het
voertuig, maar ook door eiseres ingeroep en mocht worden, om de toepassing te
weren van artikel 16 van gezegde wet en
van artikel 1 van voormeld koninklijk
besluit van 5 januari 1957, door te stellen
dat men moest beschouwen dat de
civielrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe de personenauto " Citroen " aanleiding kon geven, gedekt was door een
verzekering in overeenkomst met de bepalingen van de artikelen 1, 2, § 1, en 3
van voormelde wet van 1 juli 1956 ;
vim·de onde?·deel, de vraag of de civielrechtelijke aansprakelijkheid waartoe d e

personenwagen " Citroen » aanleiding kon
geven, rechtsgeldig gedekt was overeenkomstig de bepalin.gen van de artikelen 1, 2, § 1, 3, 18, § 1, en 23 van voormelde wet van 1 juli 1956, alsook derhalve
de vraag of de burgerlijke partijen,
overeenkomstig de artikelen 16 van voormelde wet van 1 juli 1956 en 1 van voormeld koninklijk besluit van 5 januari
1957, een vordering tegen eiseres machten instellen, de openbare orde raken,
zodat het hof van beroep van die bepalingen, en inzonderheid van de bepalingen van voormeld artikel 23, van ambts vl'ege toepassing diende te doen, ook in
de veronderstelling dat eiseres nagelaten
zou hebben te stellen dat cle burgerlijke
partijen de nietigh eid niet mochten inroepen, waarmede de _bijakte van 21 oktober 1968 betreffende de p ersonenwagen
Citroen behept was
W at h et derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, luiclens artikel 23
van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tijdens een
overgangsperiocle waarvan op de dag van
het kwestieuze ongeval het einde niet
bepaald was, de eigenaar van een motorvoertuig geacht wordt een verzekeringsovereenkomst te hebben gesloten met
een toegelaten verzekeraar, indien hij
h et bestaan bewijst van een verzekeringsp olis welke de door voornoemde wet
bedoelde risico 's dekt en welke gesloten
is met een verzekeraar die in Belgie het
bedrijf van de verzekering d er civiel rechtelij k e aansprakelijkheid uitoefent;
Overwegende dat, nu het arrest eiseres
tot schadeloosstelling van d e benadeelden
veroordeelt op grond dat de bepalingen
van voornoemd artikel 23 enkel kunnen
ingeroepen worden door de eigenaar van
h et voertuig doch niet door " Ret
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds "' het dit artikel schendt ; dat
eiser es immers gerechtigd is op dit artikel te steunen dat al d e uit bedoelde wet
en de uitvoeringsbesluiten ontstane
rechtsverhoudingen treft, inzonderheid
de rechten die de benacleelden tegen
" Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds" kmmen doen gelden, luidens
artikel 16 van gezegde wet en artikel 1
van het koninklijk besluit van 5 januari
1957 , wanneer het voertuig waarvan het
gebruik do schade berokkend heeft niet
gedekt is door een verzekering overeenkomstig de bepalingen van gezegde wet;
Dat· dit onderdeeJ. gegrond is ;
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B. Nopens de voorziening van Pauwels
Carolus, Slegers Marie, Pauwels Raymond, Pauwels Willy, Pauwels Dymphna
en haar echtgenoot Broeckx Frans,
Pauwels Rene, burgerlijke partijen, tegen
de beslissing over de vordering door hen
ingesteld tegen Mr. Leva, in haar hoedanigheid van curator van de failliete
naamloze vennootschap « Na\'is >>, en
tegen Mr. Vroman, in zijn hoedanigheid
van curator van de failliete naamloze
vennootschap « Groep Belga >> :
Overwegende dat de eisers aileen de
vernietiging van de beschikkingen van
h et arrest omtrent hun vorderingen
vragen als gevolg van de vernietiging die
op de voorziening van. « Ret Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >> zou
worden uitgesproken;
Overwegende dat, nu · het arrest va.ststelt « dat partijen in het vonnis berust en, waar het oordeelde dat het bestaan
van den verzekeringsovereenkomst tussen
verwezene Goossens en de naa1nloze
vennootschap «Navis>> niet bewezen is >>,
de voorziening niet ontvankelijk is in'
zoverre zij tegen Mr. L eva in hoedanigheid van curator van gezegde vennootschap gericht is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing gewezen op de rechtsvordering van de verweerders; echtgenoten
Pauwels en lrinderen, tegen « R et Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >>
moet uitgebreid worden tot. de beslissing
die gewezen is op de rechtsvordering van
deze verweerders tegen de failliete naamloze vennootschap « Groep B elga >>, vermits deze beslissing gegrond is op dezelfde onwettige reden en uitspraak doet
over eenzelfde geschil dat tussen al die
partijen aanhangig is ;

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om clie r edenen, en zonder acht te
slaan op de overige onderdelen van het
tweede door « Ret Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds >> aangevoerde middel, die geen ruimere cassatie kunnen
meebrengen, vernietigt het bestreden
a rrest in zoverre het « Ret Gerueenschappelijk Motorwaarborgfonds >> veroordeelt
tot betaling van schadevergbeding aan de
burgerlijke partijen en van de kosten in
hager beroep en in zoverre .het de vorderingen van deze laatsten tegen de
failliete namnloze vennootschap « Groep
Belga >> ongegrond verklaart ; verwerpt
de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt d e echtgenoten Pauwels en hun
kinderen in de kosten van de voorzieningen ingesteld door « Ret Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >> en
,door henzelf, uitgezonderd die van de
betekening van eerstgen oemde voorziening aan het openbaar ministerie, aan
Mr. Leva, q1talitate ·q1ta, en aan Goossens,
welke ten laste van « Ret Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >> zullen blijven ; veroordeelt Goossens in de kosten
van zijn voorziening ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
26 februari 1974. 2• kamer. Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkhtidende
concl1tsie, de H. Velu, advocaat-generaaL
- Pleite1·s, de HR. Bayart en Dassesse.

C. Nopens de voorziening van Goossens, verwezene :

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen «Ret Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds >> en tegen de · curators
van de naamloze vennootschappen
«Navis>> en « Groep Belga >> :

3•

KAMER. -

27 februari 197 4.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

Overwegende dat voor de feitenrechter
geen geschil bestond tussen eiser en deze
partijen en dat het arr~st geen veroordeling ten gunste van bedoelde verweerders en ten laste van eiser uitspreekt ;
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CONCLUSIE. - MIDDEL DAT
GEEN REDEN VAN BESTAAN MEER HEEFT
WEGENS DE OPLOSSING DOOR DE RECHTER_ AAN HET GESCHIL GEGEVEN. GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
OP DIT MIDDEL TE ANTWOORDEN.

II. In zoverre de voor:l'iening gericht
is tegen de burgerlijke partijen, echtgenoten Pauwels en kinderen :

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- WoORDEN « HET SCHIJNT ;,,

-

717-

DRAAGWIJDTE. MENING WAARUIT TWIJFEL OF ZEKERHEID BLIJKT.
NAAR GELANG VAN DE CONTEXT.
30 CASSATIElVIIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MrDDEL DAT, ZELFS
INDIEN HET GEGROND IS, GEEN VERNIETIGING ZOU KUNNEN MEEBRENGEN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

I 0 De 1·echte1' is niet vm·plicht te antwo01·den

op een bij conclusie voo1;ged1·agen middel,
wannee1· dit middel geen 1·eden van
bestaan mee1· heejt wegens. de oplossing·
wellce doo1· de 1·echte1' aan het geschil is
gegeven (l).
2° De woo1'Clen " het schijnt " in de 1·edenen
van een 1·echte1'lijke beslissing geven,
nam· gelang van de context, een mening
wee1· die twijjel of zelce1·heid ttitdmkt (2).
3° Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken
van belang is het middel dat, zeljs
indien het geg1'ond is, geen ve1·nietiging
van de beslissing lean meeb1·engen (3).
(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOGMERK
« INSTITUT 1\iEDICO-CHIRURGICAL
ARTHUR GAILLY ll, T. GRUSELLE.)
ARREST

(vm·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart I973 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;
Over .het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, ll08, ll28,
ll3I en ll33 van het Burgerlijk Wethoek, I4, 2I, inzonderheid §§ I en 7, van
de wet va.n 20 september I948 houdende
organisatie van het bedrijfsleven, welk
artikel I4 gewij zigd is bij artikel I van de
wet van 28 januari I963 en welk artikel 2I, §§ I en 7, gewijzigd is bij artikel 2
van de wet van I6 januari I967, I, inzonderheid §§ I en 4, a en b, lid I, en Ibis,
inzonderheid § 7, van de wet van I 0 j1.mi
I952 betreffende de gezondheid en de
veiligheid van de werlmemers, alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, welk artikel I, § I, gewijzigd is bij de artikelen I en 2 van de
wet van I7 juli I957 en 60 van de wet
(1). Vgl. cass., 2 juni 1969 (.Arr. cass., 1969,
biz. 951).
(2) Vgl. cass., 18 augustus 1971 (A1'1'. cass.,
1971, biz. 1129) en noot 3.
(3) Cass., 24 oktober 1973, supra, biz. 229.

van. I6 maart I971, welk artikel I,
§ 4, a, gewijzigd is bij artikel 3 van de
wet van 17 juli I957, welk artikel I,
§ 4; b, gewijzigd is bij de artikelen 9 van
de wet van 28 januari I963, 3 van de
wet van I7 juli I957 en 9, § I, van de
wet van I7 februari I97I , en welk artikel Ibis, § 7, in de wet van IO j1.mi I952
is ingevoegd bij artikel 5 van de wet van
I6 januari I967, 830 en 832 van het
algemeen r eglement voor de arbeidsbescherming (artikel I van het koninklijk besluit van 2I maart I958), welk
artikel 830 gewijzigd is bij artikel 7 van
bet koninklijk besluit van I juli I966 en
welk artikel 832 gewijzigd is bij artikel 2
van bet koninklijk besluit van 7 oktober
I965, en 97 van de Grondwet,
doo?"dat bet arrest aan verweerder de
beschermingsvergoeding toekent die, ingeval van ongerechtvaardigd ontslag en
van niet-berplaatsing, versqhuldigd is
aan de kandidaten voor en leden van deondernemingsraden en de comites voor
veiligheid, gezondbeid en verfraaiing
d er werkplaatsen, op grond l 0 « dat
gedaagde in boger beroep (thans verweerder) doet gelden ... dat hij zich mag
beroepen op de wettelijke bepalingen die
door de wetten op de organisatie van het
bedrijfsleven en de veiligheid van de
arbeid zijn vastgesteld ten voordele van
·de personeelsleden die zich voor sociale
verkiezingen kandidaat hebben gesteld;
... dat appellante (thans eiseres) hiertegen
aanvoert dat gedaagde in hoger b eroep,
na il'lderdaad verkozen te zijn geweest
als plaatsvervangend lid van h et comite
voor veiligheid en gezondheid bij de
verkiezingen van 9 mei I967 , zicb «van
de lijst zou h ebben laten schrappen n •••
op een niet nader bepaalde datum .. .
en dam·door de hoedanigheid van beschermcl werlmemer zou verloren hebben
waarop hij zich thans 'wil beroepen )) ;
2° « ... dat h et vaststaat dat de verkiezingen die het Instituut Gailly op 9 mei
I967 heeft gebouden nooit door het
bevoegde rechtscollege nietig verklaard
werden ; dat men zich met des te meer
reden mag afvragen welke waarde ei'
toegekend moet worden aan de onderhand elingen waarvan appellante gewag
maakt en die met name leidden tot
bovenvermelcle afstand, daar geen enkel
van de stukken in het dossier van de
lnspectie der sociale wetten te Charleroi
gedagtekend is, zodat. het niet mogelijk
is na te gaan of die afstanrl v66r of na de
opening van de stemmen werd ondertekend n, en 3° « ... dat het onnodig schijnt
lang bij deze kwestie stil te staan ; dat
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appellante in:nners- in ruil voor de litigieuze afstand - aan. gedaagde in hoger
beroep uitdrukkelijk de wettelijke bescherming heeft gegarandeerd; .. . dat
zulk een verbintenis gelclig is ... en dat
gedaagde in hoger beroep dus aaJ1.spraak
kan maken op de beschermingsvergoeding als bedoeld in de wetten van
20 september I948 en IO j1.mi I952,
gewijzigd bij de wet van I6 januari
I967 »,
tenvijl , ee1·ste onclenleel, het arrest, noch
door clie gronden noch door enige BJl.dere
grond, ant-ivo.o rdt op de derde conclusie
waarbij eiseres deed gelden " dat luachtens artikel I4 van de wet van 20 september I948 ondernemingsraden worden ingesteld in al de ondernemingen die een
gemiddelde van honderdvijftig werk nemers te werk stellen ; dat onder het
begrip onderneming, zoals het in voornoemd artikel I4 voorko~nt, nwet worden
verstaan de ondernen>ingen die een gekarakterise-e rde economische activiteit
u:itoefenen ; dat, overeenkomstig de nitlegging van de afgevaardigden van de
meest representatieve werkn8lnersorganisaties verenigd in de nationale a.rbeidsraad, in een inrichting voor geneeskundige
verzorging, zoals die VBJ'l conclnante,
geen onderne1ningsraad n>oet worden
ingesteld, omdat cleze inrichting geen
gekarakteriseerde economische activiteit
uitoefent ... » (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweecle onclenleel, de hierboven sub 3°
overgen01nen gronden VBJ1. het arrest
worden vermeld op cen wijze waaruit
twijfel blijkt en, bijgevolg, de beslissing
niet lnmnen verantwoorclen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
clenle onclenleel, nu de rechten en plichten van de kanclidaten voor en afgevaarcligden bij de ondernemingsraad en het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen bij de wet
of ter uitvoering daarvan vastgesteld zijn,
met name bij de wet van 20 september
1948, in de artikelen I4 en 2I, §§I en 7,
en bij de wet VBJ1. IO j1.mi I952, in de art:ikelen I, §§ l en 4, a en b, en Ibis, § 7,
krachtens de artikelen 6, 1108, 1128,
ll3I en ll33 van het Bnrgerlijk Wetboek
daarover geen bijzondere overeenk01nsten
ktmnen worden gesloten en, bijgevolg, de
verbintenis waarnaar het arrest verwijst,
verre van geldig te zijn, leed aan volstrekte n:ietigheid en geen gevolg kon
hebben (schencling van alle bovenvermelde bepalingen, met nitzondering van
artikel 97 van de Grondwet) :

W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat eiseres in haar conclnsie betoogde dat de wet van 20 september I948 niet voorschreef dat er in
lmar inrichting een ondernemingsraad
zou worden ingesteld, omdat zij geen
economische activiteit uitoefende;
Overwegende dat het arrest niet ste1.mt
op de verkiezing van verweercler in de
ondernemingsraad ;
·
Dat de rechter dus niet verplicht was
te antwoorden op een conclusie die niet
1neer ter zake dienend ·was ;
Dat dit onderdeel va£1 het midclel niet
kan worden aangenomen ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, na erop gewezen
te hebben dat verweerder zich beriep op
de bepalingen van de wetten op de
organisatie van het beclrijfsleven en de
veiligheid van de arbeid t en voordele van
de personeelsleden clie zich kandidaat
hebben gesteld voor sociale verkiezingen
en nit clien hoofde een vergoeding gelijk
aan drie jaar wedde vorderde, en dat
eiseres hiertegen aanvoerde dat verweerder, na inderdaad als plaatsvervangend lid van het comite voor veiligheid en gezoncU1.eid te zijn verkozen,
zich « van de lijst zon hebben laten
schrappen » en daarcloor de hoedanigheicl
van beschennd werknerner zon hebben
verloren waarop hij zich ·wilde beroepen,
het arrest, zonder uitspraak te doen
over deze betvvisting, zegt « dat het onnodig schijnt lang bij deze kwestie stil
te staan >>, omdat eiseres, in ruil voor de
litigieuze afstand, aan verweercler uitdrukkelijk de wettelijke b escherming
heeft gegarandeerd en zulk een verbintenis gelclig is ;
Overwegende dat, met deze toelichting nit de context, de in dit onderdeel
beluitiseerde woorden « het schijnt >>
geen mening nitdrukken waaruit twijfel
blijkt;
Dat dit onderdeel van het rnicldel
feitelijke grondslag mist;
W at het dercle onderdeel betreft :
Over~egende clat eiseres in clit onclercleel betoogt clat de overeenkomst van de
partijen, waarop het arrest zijn beslissing
gronclt, leed aan volstrekte nietigheid en
geen enkel gevolg kon hebben, omclat de
rechten en verplichtingen van de kandidaten voor en afgevaardigden bij het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing der werkplaatsen bij de wet
van IO j1.mi I952 zijn vastgesteld en
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daarvoor geen bijzondere overeenkomsten kunnen worden gesloten ;
Overwegende dat, ook a l zou de overeenkomst nietig zijn, de partijen echter
weer in d e toestand zouden verkeren die
v66r h et aangaan van deze overeenkomst
bestond;
Dat, derhalve, indien de overeenkomst
waarbij verweerder heeft afgezien van
zijn functies bij genoemd comite nietig
was, omdat ze betrekking had op bij de
wet van IO jtmi I952 vastgestelde
rechten en verplichtingen, verweerder
zich zou mogen beroepen op de bescherming d ie bij de wet van IO jtmi I952
aan de leden van de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing d er
werkplaatsen wordt toegekend ; dat d e
gevolgen van deze bescherming dezelfde
zouden zijn als die wellm het arrest uit
de litigieuze overeenkomst heeft afge leid;
Dat, welke in dit onderdeel ook de
waarde van het middel zij, dit niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;

jam· v661· 1 janttari 1955 gedtwende
185 dagen van vie1· ttU?" minstens is te
wm·k gesteld, wo1·dt beschouwd clat hij
gewoonlijk en hoofclzakelijlc gedu1·encle
het hele jam· is te we1·k gestelcl geweest en
komt clit jaa1· in aanme1·king voor cle
vaststelling van de loopbaan, alsmede
voo1· cle be1·elcening van zijn pensioen.
(Art. 9, § I K .B. nr. 50 van 24 oktober
I967 betreffende h et rust- en overlevingspensioen
voor
werlmemers;
art. 29 K.B. van 2 I december 1967.)
2° In btt?·gedijke zalcen mag het Hof geen
acht slaan op een mem01·ie welke doo1·
de venvee?'Cle1· of in zijn naam aan de
g1·i(fie is gezonden zonde?' tussenkomst
van een aclvocaat bij het H of van
cassatie (1). (Art. 1092 G.W.)
(RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN
INVALIDITEITSVERZEKERING, T. POLESEL.)
ARREST (ve1·taling) .

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I6 november 1972 door het
Arbeidshof te Bru ssel gewezen ;

27 februari I97 4. 3e kamer. Voorzittm·, de H . Busin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkluidencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

Over het middel a fgeleid u it d e schending van d e artikelen I , inzonderheid
paragraaf 2, 56, lid . 3, van verordening
nr. 3 inzake de sociale zekerheid van
migrerende werlmemers, dat op 25 sep tember 1958 door de Raad van de Europese . Economische Gemeenschap is vastgesteld en op 16 december I958 in h et
Pttblilcatieblad van de Etwopese Gemeen schappen is bekendgemaakt, 32, § I ,
inzonderh eid letter a, 34, 35, 36 van het
koninklijk besluit van 21 december I967
tot vaststelling van het algemeen regle m ent betreffende h et rust - en overlevingspensioen voor werlmeniers, 9, § I , van
het koninklijk b esluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende h et rust- en overlevin gspensioen voor vverlme1ners,
cloordat h et arrest, hoewel h et vaststelt dat verweerder in Belgie slechts van
I7 maart tot 13 november I 93I, dit is
in totaal gedurende 207 werkdagen, als
grondwerker is te ;werk gesteld geweest,
niettemin, met vernietiging van de
beroepen beslissing en onder aanvoering,
ten deze, toepassing te 1naken van artikel26, paragraaf 2, van verord ening n r. 3
inzake d e sociale zekerh eid van rnigr e -

3" KAMER. -

27 februari 1974.

I 0 SOCIALE ZEKERHEID. - RusTEN OVERLEVINGSPENSIOEN VOOR WERKNEMERS. VASTSTELLING VAN DE
LOOPBAAN. - JAAR VOOR I JANUARI
I955. - WERKNEli1ER DIE GEDURENDE
I 85 DAGEN PER JAAR IS TE WERK
GESTELD. GEVOLGEN.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. NEERLEGGING VAN lVIEMORIES. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MEMORIE DOOR DE
VERWEERDER AAN DE GRIFFIE GEZONDEN ZONDER TUSSENKOIVIST VAN EEN
ADVOCAAT RIJ HET HoF VAN CASSATIE.
- MEMORIE WAAROP HET HOF GEEN
ACHT VERlliAG TE SLAAN.
I0

"J-Vannee1· een we1·kneme1· tijdens een

(1) Cass., 24 september 1970 (A?'?'. cass.,
1971, blz . 75).

-720rende werknemers, beslist dat eiser aan
verweerder een evenredig deel aan invaliditeitspensioen client toe te kennan dat
berekend is op basis van het kalenderj aar
1931 in zijn geheel , en zulks op grond dat,
met toepassing van voormeld artikel 26,
paragraaf 2, het kalenderjaar 1931 moet
worden beschouwd als een jaar van
tewerkstelling dat in de Belgische invaliditeitsverzekering werd ver vuld, daar,
volgens de Belgische wetgeving inzake
rust- en overlevingspensioen, het recht
op het pensioen wordt gevestigd per
kalenderjaar van gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling a ls loontrekkende
en als zodanig wordt beschouwd elk
kalenderjaar v66r 1955 waarvoor door
alle rechtsmiddelen, getuigenissen en
vermoedens inbegrepen, het bewijs wordt
geleverd van een tewerkstelling van
185 dagen, welk bewijs in het onderhahavige geval door verweerder werd
geleverd,
te1·wijl, voor de toepassing van voormelde verordening, krachtens artikel 1
van die verordening, slechts als "tijdvakken van verzekering » of "gelijkgestelde tijdvakken » worden beschouwd,
die welke als zodanig worden omschreven
of in aanmerking worden genomen
volgens de wetgeving waaronder die
tijdvakken zijn vervuld, en, in het kader
van de Belgische wetgeving betreffende
het r u st- en overlevingspensioen voor
werknemers, met name voor de tijdvakken van tewerkstelling v66r 1 januari
1955 slechts als "tijdvakken van verzekering » kunnen worden beschouwd,
buiten die waaromtrent de werlmemer
be>~rijst effectief te hebben gewerkt, de
tijdvakken die uitdrukkelijk worden
gelijkgesteld met tijdvakken van tewerkstelling waarvan' de opsomming voorkomt
in de artikelen 34, 35 en 36 van voormeld
koninklijk besluit van 21 december
1967, en, nude feitenrechters n iet hebben
vastgesteld dat verweerder, buiten de
207 dagen die )1ij effectief in de loop van
het jaar 1931 heeft gewerkt, voor de
overige dagen van hetzelfde j aar in
aanmerlring zou gekomen zijn voor een
van d e gevallen van gelijkstelling a ls
bedoeld in genoemde artikelen 34, 35
en 36, het arrest niet, zonder miskenning
van de betekenis en de strekking van de
r egel van artikel 26, paragraaf 2, van
voormelde verordening nr. 3 van 25 sep tember 1958, het gehele jaar 1931 heeft
kunnen beschouwen · als een tijdvak van
verzekering voor de B elgische wetgeving
inzake invaliditeitsverzekering en, bijgevolg, aan verweerder ook niet een even-

r edig deel ·aan invaliditeitspensioen h eeft
kunnen toekennen dat berekend is op
basis van het hele jaar 1931 :
Overwegende dat, naar luid van artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingsp ensioen voor
werlrnemers, een jaar tewerkstelling als
werlmemer v66r 1 januari 1955 slechts
in aanmerlcing komt voor zover deze
tewerkstelling tijdens h et beschouwde
jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk is
geweest;
Dat, luachtens artikel 29 van bet
koni.nklijk besluit van 2 1 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, als gewoonlijk en hoofdzakelijk wordt aangezien ellm tewerkstelling in hoedanigheid
van werlrnemer welke zich normaal over
185 dagen van minstens vier uur per
kalenderjaar uitstrekt;
Dat het arrest vaststelt d at verweerder
van 17 maart tot 13 november 1931, dit
is gedurende 207 werkdagen, in Belgie
werd te werk gesteld ;
Dat derhalve het hele jaar 1931 voor de
berekening van het pensioen in aanmerking moet komen ; .
.
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de op 18 oktober 1973 aan
d e gri.ffi.e van het Hof gezonden brief die
niet door een advocaat bij het Hof van
cassatie is ondertekend, verwerpt de
voorziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.
27 februari 1974. 3e kamer. de H. Busin, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
de H . Janssens. Gelijlcluiclencle con chtsie, d e H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Fam·es.

V o01·zitte1·,
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VOORZIENING

28 februari 197 4.

IN

CASSATIE.

DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTIN GEN . VOORZIENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDI<}E DEPUTATIE
VAN EEN PROVINCIERAAD.
ElSER DIE GEEN MIDDEL AANVOERT
TOT STAVING VAN ZIJN VOORZIENING.
GEEN MIDDEL DAT DE OPENB4RE
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W annee1· de eism· geen middel aanvoe1·t tot
staving van zijn voo1·ziening tegen het
beslttit van de bestendige deputatie van
een p1·ovinciemad, 1·echtdoende ovm· een
aanslag in een di1·ecte gemeentelijlce
belasting, en geen middel dat de openba1·e
o1·de 1·aalct van ambtswege moet wo?'den
opgetvO?'J!en, ve?'tve?·pt het Hoj van
cassatie de voo1·z~ening ( 1).
.r.,

l
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ORDE RAAKT EN DAT VAN AlVIBTSWEGE
MOET WORDEN OPGEWORPEN. VER·
WERPING VAN DE VOORZIENING.

•(PIRSON A. EN

k-

T. GEMEENTE El\iBOURG . )

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
28 februari 1974. 1e kamer. V oo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Busin . - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-gen eraal.
Pleite1·, de H. Faures.

wie1' zetel in Fmnlc?·ijlc is gevestigd,
we gens bezoldigingen aan leden van haa1·
pe1·soneel vm·st?·elct, is niet wettelijlc
ge?·echtvaa1·digd doo1· het m·1·est dat,
op g?"Ond dat deze bezoldigingen, hoewel
zij in Fmnlc?·ijlc zijn betaald, nochtans
een ve1·goeding z~jn van een activiteit
wellce dat pe1·soneel in Belgie voo1· een
Belgische onde1·neming heejt uitgeoejend,
die het bed1·ag e1·van aan de F1·anse
vennootschap heeft tentggesto?'t, beslist
dat deze bezoldigingen in Belgie zijn
toegelcend, in de zin van a1·tilcel 180, 1°,
van het W etboelc van de inlcomstenbelastingen. (Artt. 180, 1°, 181 en
183 W.I.B.; artt . 112 en 113 K.B. van
4 maart 1965.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA CELLU·
LOSE
D'AQUITAINE »,
T.
BELGISCHE
STAAT,
MINISTER
VAN
FINANCIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 2 jtmi 1971 en 13 december
1971 door het Hof van b eroep te Luik
gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 2 juni 197 1 :
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INKOMSTENBELASTINGEN. -

WET ·

BOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRI.TFSVOORHEFFING. AANSLAG TE LASTE VAN EEN FRANSE
VENNOOTSCHAP WEGENS BEZOLD I GIN·
GEN AAN LEDEN VAN HAAR PERSONEEL
VERSTREKT . BEZOLDIGINGEN IN
FRANKRI.rK BETAALD. BEZOLDIGIN·
GEN VAN EEN ACTIVITEIT DOOR DIT
PERSONEEL IN BELGIE UITGEOEFEND
VOOR EEN BELGISCHE ONDERNEMING,
DIE HET BEDRAG ERVAN AAN DE
FRANSE VENNOOTSCHAP HEEFT TERUG·
GESTORT. BEZOLDIGINGEN NIET IN
BELGIE TOEGEKEND, IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 180, 1°, VAN HET '¥ETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.

De beslissing tot geldigve?·lcla?·ing van een
aanslag in de bed?·ijjsvoo?·heffing ten
laste van een F1·anse vennootschap,
(1) Cass., 2 september 1969 (A1·r. cass.,
1970, blz. 2); raadpl. cass., 9 september 1969
(ibid ., 1970, blz. 31).

Overwegende dat h et arrest h et beroep
van eiseres tegen de beslissing van de
directeur der belastingen ontvangt en,
alvorens vercler uitspraak te doen, de
heropening van d e debatten beveelt ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is wegens h et ontbreken van belang ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
t egen het arrest van 13 december 1971 :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 180, inzonderheid 1°, van het
vVetboek van de inkomstenbelastingen,
doo?"dat, na te hebben aangenomen
" dat de bezoldigingen van het p ersoneel
dat in Belgie was gedetacheerd (door
eiseres), met uitzonderi.I1.g van de voordelen in natura, door eiseres uitsluitend
in Frankrijk werden b etaald » en " dat
zij deze op d e rekeningen van de rechthebbenden bij verschillencle Franse bankinstellingen heeft gestort » (arrest van
2 juni 1971), het hof van beroep bij zijn
arrest van 13 december 1971 niett emin
beslist dat die bezoldigingen in geld in
Belgie werden toegekend in de zin van
artikel 180, 1°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, op grand dat de
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waren van een activiteit die de rechthebbenden in Belgie hadclen uitgeoefend
voor een Belgische ondernerning, narnelijk de Belgische vennootschap « La
Cellulose des Ardennes », en « ten slotte
gedragen » werden door cleze Belgische
ondernen1ing,
tenvijl, ee1·ste oncle1·deel, op grond
daarvan niet ka~.i worden aangenmnen
dat die bezoldigingen in Belgie zouden
toegekend zijn in d e zin van artikel 180
van h et W etboek van de inkornstenbelastingen;
immers, eerste uitlegging, dit a rtikel, dat voortvloeit uit artikel 45, § 1, 1°,
van d e wet van 20 november 1962, bijna
letterlijk de b ewoordingen overneemt
van artikel 31, § 1, b, vaJ.'l de gecoordin eerde wetten betr effende de inkon::tstenbelastingen, zoals dit artikel aangevuld
werd bij de wet VaJ.'l 13 juli 1959, en
d erhalve doelt op h et geval van werkgevers die, als bewaarders van d e door
klanten b etaalde fooien, d eze in B elgie
onder htm personeelsleden verdelen,
of, tweede uitlegging, clit a rtikel 180,
vergeleken met ai·tikel 171 va1.1 het W etboek VaJ.'l de inkomstenbelastingen, doelt
op hen die in Belgie geldsommen ter
beschikking van lnm p ersoneelsleden
stellen, zonder ze te betalen, door ze in te
schrijven op h et credit van een in B elgie
beschikbare rekening , en het bestreden
arrest, door er anders over t e beslissen,
dit artikel 180 heeft geschonden;
tweecle onclenleel, zelfs inclien de door
het hof van beroep aangevoerde omstandigheden de toeke1ming van de bezoldigingen in Belgie impliceerden (q~wd non),
hieruit echter ten hoogste zou volgen dat
ze in Belgie ·werden toegek end door de
Belgische vennootschap « L a Cellulose
des Ardennes » en niet door eiseres ;
in deze onderstelling het hof van b eroep
eveneens artikel 180 van h et W etboek
van de inkomstenbelastingen heeft gescbonden en, bovendien, geen passend e
motivering heeft gegeven voor zijn
beslissing inzake de beclrijfsvoorheffing
die ten laste van eiseres ten kohier e is
gebracht (schencling VaJ.'l artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest de aanslag in de b edrij£woorheffing geldig
verklaart die ambtshalve ten laste van
eiseres voor het dienstjaar 1"965 werd
gevestigd op grond van bezoldigingen
en voordelen in n atm·a door eiseres verstrekt aan haar personeelsleden die zij
in Belgie bij een « zustermaatschappij »,

de naamloze vennootschap naar Belgisch.
recht « La Cellulose des Ardennes »,
met maatschappelijke zetel in Belgie,
had gedetacheerd om d eel te nemen
aan d e inbeclrijfstelling van deze laatste ;
Overwegencle clat h et arrest deze·
beslissing stetmt op artikel 180, 1°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen d at bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing
verschuldigcl is · door : 1° hen die, als
schuldenaar, ·b ewaarder, n1.andataris of
tussenpersoon, in Belgie bezoldigingen
becloelcl in artikel 20, 2°, b etalen of toe-·
ke1men;
·
Overwegende clat eiseres h et arrest.
slechts bekritiseert in zoverre h et, in
verband met de bezolcligingen van de in
B elgie gedetacheerde p ersoneelsleden, met.
uitzondering van de voordelen in natura,
beslist dat ze werden toegekend in de
zin van voormeld artikel 180, 1°, en,
derhalve, ten laste van eiseres aan de
bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn;
Overwegende dat h et hof van beroep
vaststelt dat die bezoldigingen « door
verzoekster (thans eiseres) uitsluitend in
Frankrijk betaald werden ; dat zij deze
op d e rekeningen van d e rechthebbenden
bij verschillende Franse bankinstellingen
gestort heeft » ;
Overwegend e dat h et hof van beroep
van oordeel is dat volgens artikel 180, 1°,
van het vVetboek van de inkomstenbelastingen « een bezoldiging in Belgie
betaald of toegekend is wanneer ze,
ongeacht de plaats van de werkelijke
beta ling, normaal moet worden beschouwd als een last van de inrichting
waarover d e werkgever of een derde in het
land beschikt en ten voordele van wie de
activiteit van de genieter wordt uitgeoe fend >> ; dat het vaststelt clat « zulks ten
deze het geval is, aangezien de litigieuze
bezoldigingen de vergoeding wa ren van
een activiteit die de rechthebbenden in
Belgie voor een Belgische ondernenmg
hadden uitgeoefencl » ; dat het er ook op
wijst dat d e voorwaarden tot b etaling of
toekenning in Belgie van de bezoldigingen niet smnengevoegd 1noeten worden,
« zodat het, ter rechtvaardiging van de
opgelegde b eclrijfsvoorheffing, volcloende
is dat de litigieuze bezoldigingen in
Belgie werden toegekend ; clat in het
onderhavige geval en om r eden dat de
litigieuze bezoldigingen de vergoecling
waren van een in B elgie uitgeoefencle
activiteit ... hieruit kan en moet besloten
worden dat d e toekeru1ing ervan in clat
laa tste land heeft plaatsgehacl, hoewel
ze weliswaar in Frankrijk werclen betaald,
doch ten slotte door d e in Belgie gelegen
inrichting werclen geclragen ... >> ;
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Overwegende dat, in de zin van de
wetgeving inzake directe belastingen, de
term « toekennen », wanneer bij staat
tegenover d e term « betalen », erop doelt
-dat inkomsten ter bescbikking van de
_genieter worden gesteld zonder dat er
van een eigenlijke betaling sprake is ;
Overwegende dat uit geen enkel element blijkt dat de wetgever in a rtikel 180, 1°, van bet Wetboek van de
inkomstenbelastingen aan die term « toekennen » een andere betekenis h eeft
·willen geven welke de door het arrest
gegeven uitlegging en clraagwijdte kunnen
rechtvaardigen;
D at, d erh alve, b et arrest, door op
bovenvermelde gronden t e overwegen dat
·de d esbetreffende bezoldigingen in Belgie
werden toegekend, zijn b eslissing niet
wettelijk b eeft verantwoord ;
D at bet middel gegrond is ;

ondubbelzinnige instemming met de
beslissing (1). (Artt. 1044 en 1045 G.W.)
(SCHUPPEN, T. THENAERS R. EN A.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op h et bestred en
vom1.is, op 6 maart 1972 in hoger b eroep
gewezen door de R echtbank van eerste
aanleg te Hasselt ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid· door d e verweerders ingeroepen en
afgeleid uit de berusting van eiser in bet
bestreden vonnis :

Overwegende dat 'd e verweerders die
berusting afl.eiden uit de volgende v66r
d e b etekening van de voorziening dagtekenende alden of feiten : 1 o dat, nu
Om die redenen, verwerpt de voorzie- het vonnis d e vordering van eiser strekning in zoverre ze tegen bet arrest van
kende tot betaling van 500.000 frank
2 juni l!j71 gericht is; vernietigt bet schadevergoeding wegens genotstoornis
.arrest van 13 d ecember 1971 , behalve in in zijn b eweerd pacbtrecht over d e weide
zoverre b et beslist dat d e aanslag in de vari d e verweerders had afgewezen om
beclrijfsvoorheffing geldig ten laste van d e r eden dat eiser geen pachtrecht h ad,
eiseres '\overd gevestigd voor de voordelen de t egen eis van de ver weerders, wat de
in natura die aan haar in Belgie gede- uitdrij v ing van eiser betrof, dienvolgens
tacheerde personeelsleden werden verhad ingewilligd en die tegeneis, wat de
leend; beveelt dat van dit arrest mel- gevordercle schadevergoeding aanging,
ding zal worden gemaakt op de kant van terug naar de eerste rechter h a d verwede gedeeltelijk vernietigde beslissing;
zen, eiser clit vonnis nog v66r de b eteke veroordeelt verweerder in ch·ie v ierd e ning ervan vrijwillig h eeft uitgevoerd
van de kosten en eiseres in d e r est ; door d e nog hangende tegeneis door die
verwijst de aldus beperkte zaak naar rechter te laten b eslechten zonder enig
het Hof van beroep te Brussel.
voorbehoud omtrent een eventuele voorziening ; 2° dat eiser in conclusie, in de
28 februari 1974. 1e kamer.
aldus n aar de eerste rechter verwezen
Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raa d sheer beperkte zaak, een vergoeding van
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
20.000 frank voor slot van rekening
de H. Ligot. - Gelijlcltticlencle conclusie,
aanbood voor h et gebruik van kwestieuze
de H. Detournay, advocaat-generaal. - . weide tijdens bet jaar 1971 en dit aanbod
Plei te1·s, de !IH. Kirkpatrick en Faures. nog herhaalcle in zijn verzoekschrift tot
hoger beroep tegen bet d aaropvolgend
vom1.is van d e eerste rechter, dat d e door
eiser te betalen schadevergoeding op
41.000 frank vaststelde; 3° dat, nu de
verweerders in voormeld geding voor
d e eerste rechter in conclusie staande
hielden dat eiser, na b et bestreden vonnis,
1e KAMER.
1 maart 1974.
hl.m h ad laten weten dat hij zich in cassatie zou voorzien, maar dat hij dam·van,
BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. rond 10 mei 1972, had afgezien, en nu
- STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN het vonnis van d e eerste r echter, dat
RECHTERLIJKE BESLISSING. - BE GRIP. voormelde vergoeding vaststelt, overweegt dat d e verweerders, rekening
Een stilzwijgencle bentsting in een ?'echte1'lijlce beslissing lean in b~wg e?'lijlce
(1) Cass., 11 december 1960 (Ar1· . cass.,
zalcen wo1·clen ajgeleicl uit hanclelingen
of jeiten die wijzen op een zelce1'e en 1970, blz. 358).
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boudende met bet ingestelde boger
beroep en met het voornemen van eiser
om in cassatie te gaan, logischerwijze van
hem eigendom geen gebruik hebben
durven maken, 1naar dat eiser rond
10 mei 1972 van clit voornemen heeft
afgezien, eiser eensdeels die conclusie
van de verweerders niet betwistte en
anderdeels in zijn verzoekschrift tot
b oger beroep tegen clit vonnis evenmin
enige opmerking betreffende voormelde
beschouwing van de rechter maakte ;
Overwegende dat het bestreden vmmis
beschouwt dat, nu de eerste rechter de
tegeneis van de verweerders strekkende
tot betaling van schadevergoeding « momenteel » had a fgewezen, dit het nader
onderzoek van de gegrondheid van die
t egeneis impliceerde en dat, vermits
d e verweerders geen incidenteel peroep
h adden ingesteld, de tegeneis voor verdere
b ehandelin.g terug naar de eerste rechter
cliende te worden verwezen ;
Overwegende dat eiser tegen die
beslissing, betreffende de tegeneis, welke
zich niet uitspreekt over het recht op
schadevergoeding van de verweerders,
geen gewoon rechtsmiddel kon aanwenden en, krachtens artikel 1077 van het
Gerechtelijk Wetboek, v66r het eindvonnis geen cassatieberoep kon instellen;
dat derhalve de loutere omstandigheid
dat eiser voormelde tegeneis, in uitvoering van het bestreden vonnis en v66r de
betekening ervan, door de eerste rechter
h eeft laten beslechten, zonder enig voorbehoud omtrent een eventuele voorziening, het vaste voornemen van eiser in
de definitieve beslissingen van het vonnis te berusten niet aantoont;
· Overwegende dat echter, wannee,r de
verweerders in de a ldus naar de eerste
rechter verwezen beperkte zaak hem eis
in betaling van schadevergoecling onder
meer steemden op het feit dat eiser in
1971 zonder recht zijn clieren in de kwestieuze weide had laten grazen, deze
laatste zich in conclusie bereid verklaarde voor slot van rekening een vergoeding van 20.000 frank aan de verweerders te betalen voor het gebru~k van
die weide tijdens het jaar 1971 en tot
staving van dit aanbod, dat hij vroeg
« afdoend en billijk » te verldaren, liet
gelden, eensdeels, dat ingevolge het
omhakken van de fruitbomen door de
verweerders een genotvermindering in
het gebruik van de weide was ontstaan
en, anderdeels, dat het bedrag van de
aan de verweerders toekomende vergoecling op basis van de door hem vroeger
betaalde jaarlijkse som diende te worden
berekend;

Overwegende dat, nu de vordering
van eiser strekkende tot betaling van
500.000 frank schadevergoeding wegens
genotstoornis van zijn beweerd pachtrecht precies op het feit steunde dat de
verweerders door het uitroeien van de
fruitbomen in de weide hem een aan zienlijke schade hadden veroorzaakt.
« die niet beperkt was tot het verlies van
gras tij dens een seizoen maar · waarvan
de gevolgen zich over meerdere jaren
zouden uitspreiden », het door eiser' in
voormelde omstandigheden gedane aanbod onverenigbaar is met het voornemen
nog · een pachtrecht op de kwestieuze
weide op te eisen en schadevergoeding
wegens stoornis ervan te vorderen ;
dat eiser aldus stilzwij gend :z:ijn vast
voornemen heeft laten blijken zijn instemming met d e definitieve beslissingen
van het b estreden vonnis te betuigen ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, v~rwerpt de voorziening ; veroordeelt e1ser m de kosten.
1 maart 1974. - 1• kamer. - Voorzitte?·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. SeiTy, Gelijlclttidende conclusie.
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Simont.

1e

KAMER. -

1 maart 197 4.

1° RECHTERLIJK GEWIJSDE .
BURGERLIJKE ZAKEN. GEzAG VAN
HET RECHTERLIJK GEWIJSDE. - GEzAG
DAT, IN DE REGEL, DE OPENBARE ORDE
NIET RAAKT.

2o CASSATIEMIDDELEN. -

BuRGERLIJKE zAKEN.
NIEUW MIDDEL.
- MIDDEL GEGROND OP WETTELIJKE
BEPALINGEN DIE NOCH VAN OPENBARE
ORDE NOCH DWINGEND :Z:IJN. - MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FElTEN·
RECHTER EN WAAROVER HIJ OP EIGEN
INITIATIEF NIET HEEFT BESLIST.
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

3°

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE zAKEN. - KRACHT VAN
GEWIJSDE. MISKENNING VAN DE
KRACHT VAN GEWIJSDE.- MIDDEL DAT
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-725dat de hoeve en de grond niet te zijner
.beschikking waren sedert 1 maart 1966;
dat de verweerders en hun rechtsvoor1° In bu1·ge1"lijke zaken makt het gezag van garlgster op 26 december 1966 in kort
het rechte?"lijk gewijsde in de 1·egel de geding hadden gedagvaard ten einde
openba1·e o1·de niet (1). (Art. 27 G.W.) zich te verzetten tegen _de uitdrijving en
dat hieruit bleek dat zij het voorwerp van
2° Niettw en de1"l~alve niet ontvankelijk tot de pacht niet vrij willi g ter beschikking
staving van een voo1·ziening in bu?·geT- van eiser hadden gesteld na het inoogsten.
l?jlce zaken is het middel geg1·ond op het bestreden vonnis de vordering van
wettelijlce bepalingen clie noch van eiser, welke _ertoe strekte betaling te
openbm·e o1·de noch dwingend zijn, dat bekomen van. een som van 410.400 frank
niet aan de jeiten1·echte1· is voo1·gelegd en als schadevergoeding wegens bezetting
wam·ove1· cleze niet op eigen initiatiej zonder titel noch recht van bepaalde
landelijke goederen gedurende de periode
heejt beslist (2).
van 1 maart 1966 tot 31 december 1966,
3° Het middel geg1·ond op de miskenning slechts ten bedrage van 108.000 frank
van de h·acht van gewijsde is ontvanke- gegrond verklaart, om de reden dat uit
lijk, zeljs indien het niet ·aan de jeiten- voormelde vaststellingen volgt dat de
1'echteT is voo1·gelegd (3). (Artt. 28, verweerders gedurende de periode van
860, 862 en 865 G.W.) (Impliciete 15 juni 1966 tot 31 december 1966 de
gtonden en de in de inleidende d agvaaroplossing.)
ding bedoelde hoeve zonder recht of
titel hebben bezet en gebruikt, dat de
door eiser vooropgezette berekening van
(AVERMAETE , T. BENSKENS.)
zijn schade wegens genotderving uitgaat
van de veronderstelling van een normale
ARREST.
bewerking van de gronden en planting
van de gewassen over een volledig landHET HOF;- Gelet op het bestreden bouwjaar, dat ten deze echter op 15 juni
vonnis, op 17 september 1971 in hoger 1966 de veldvruchten te wassen stonden.
beroep gewezen door de Rechtbank van dat eiser bijgevolg maar schade kon
eerste aanleg te Leuyen ;
hebben geleden in zoverre hem de mogelijkheid tot bewerking en planting was.
Over het middel afgeleid uit de scherr- gelaten, rekening houdende met het feit
ding van de artikelen 97 van de Grand- dat het seizoen reeds ver gevorderd was,
wet, 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk en dat bijgevolg de uiteindelijk geleden
Wetboek, 23, 24, 25, 26, 27 en 28 van het schade in zeer beperkte . mate de pachtGerechtelijk Wetboek,
prijs overtrof en ex aequo et bono op
do01·dat, na te hebben vastgesteld dat 108.000 frank diende geschat te worden.
de Rechtbank van eerste aanleg te
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, nu eiser terecht.
Leuven zitting houdende in hoger be- zowel in zijn inleidende dagvaarding als.
roep, op 15 juni 1966, een vonnis uit- in zijn conclusie in hoger beroep, liet
sprak dat verldaarde dat de pacht van gelden dat h et vonnis van 15 juni 1966
de verweerders een einde had genomen van de Rechtbank van eerste ·aanleg te
op 1 maart 1966 en dienvolgens aan de L euven beslist had dat de pacht een einde
rechtsvoorgangster van d e verweerders en had genomen op 1 maart 1966, en hierop
aan _eerste verweerder bevel gaf het zijn vordering tot schadevergoeding wevoorwerp van de pacht onmiddellijk te gens genotderving vanaf 1 maart 1966
verlaten, dat voormeld vonnis aan de liet steunen, h et bestreden vmmis, door te
verweerders werd betekend en in kracht beslissen dat de verweerders slechts.
van gewijsde was gegaan, dat eiser aan vanaf 15 juni 1966 de grond en en de
de verweerders en hun rechtsvoorgangster hoeve in. kwestie zonder recht of titel
had toegelaten de staande gewassen te hadden bezet en gebruikt, het gezag van
oogsten onder voorbehoud van zijn gewijsde miskent, dat door de artikerecht vergoeding te vragen voor het feit len 1350, 1351, 1352 van het Burgerlijk
VOOR BET EERST VOOR BET HoF KAN
WORDEN OPGEWORPEN.

(1) en (3) Cass., 1 december 1972 (A,.,., cass.,
1973, biz. 32 1) met noten 1 en 3.
(2) Cass., 28 juni 1973 (A1-r. cass., 1973,
hlz. 1063).

Wetboek, 23, 24, 25, 26 en 27 van het
Gerechtelijk Wetboek is toegekend aan
voormeld vonni.s, door de Rechtbank van
eerste aanleg te Leuven op 15 juni 196~
geveld tussen eiser enerzij ds' en de verweerders en hun rechtsvoorgangster Ma-

-

726 -

~ria Vranckx, weduwe Henskens, ander .zijds ;
tweede ondenleel, nit wat voorafgaat
ook blijkt dat het vonnis de kracht van
,gewijsde miskent waarin voormeld von nis van 15 jcmi 1966 was gegaan overeenkomstig artikel 28 van het Gerechtelijk
Wetboek;
dm·de oncle1·deel, het tegenstrijdig is
-enerzijds vast te stellen dat door het in
kracht van ge~vijsde gegan.e vonnis van
de Rechtbank ttJ Leuven van 15 jcmi 1966
beslist was dat de pacht van de verweerders en van hun rechtsvoorgangster op
1 maart 1966 een einde had genomen, en
anderzijds te verldaren dat de vel~'.veer 
·ders en hem rechtsvoorgangster pas vanaf
15 jcmi 1966 het verpachte goed zonder
recht of titel hadden bezet en gebruikt,
welke tegenstrijcligheid in de motivering
gelijkstaat Inet een gebrek aan de door
.artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering

kwestieuze velden, de rechtbank zonder
tegenstrijcligheid heeft kunnen, enerzijds,
vaststellen dat door bet vonnis van
15 jtmi 1966 beslist werd dat de pacht op
1 maart een einde had genomen en,
anderzijds, verklaren dat de verweerders
pas vanaf 15 juni 1966 bet verpachte
goed zonder recht of titel hadden bezet
Em gebruikt ;
Dat clit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
1 maart 1974. - 1• kamer. - Voo1'zitte?', Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. Gel~jlclttidende conclttsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en Houtekier.

'

vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo eiser liet gelden
-dat het vonnis van 15 jcmi 1966 van de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven
beslist had dat de pacht op 1 Inaart 1966
een einde had genomen en daarop zijn
vorclering tot schadevergoeding wegens
genotderving vanaf 1 maart 1966 liet
steunen, hij zich nochtans op· geen
« gezag » van gewijsde van voormeld
vonnis beriep ;
Dat derhalve, in zoverre eiser thans
voor de eerste maal het gezag van
gewijsde van gezegcl vmmis inroept, bet
onderdeel nieuw is en derhalve niet
-ontvankelijk ;
Yfvat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, door te
beschouwen dat het vonnis van 15 jtmi
1966 op 20 juli 1966 aan de verweerders
werd betekend, zodat het thans kracht
van gewijsde verworven heeft, te kennen
geeft dat tegen die beslissing geen gewoon
Techtsmiddel 11:1eer kan worden aangewend;
Dat het vonnis aldus, verre van de
kracht van gewijsde van voormeld vonnis te miske1men, integendeel die lu'acht
uitdrukkelijk erkent;
Dat dit onderdeel n iet kan worden
.aangenomen ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na beslist te h ebben
·dat eiser slechts na 15 jtmi 1966 het recht
had onmiddellijk bezit te nemen van de

2C KA,MER . - 4 maart 1974.
1°

GEMEENTEVERORDENING.
VERORDENING WAARBIJ" DE AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN
BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN
VERBODEN WORDT. VERORDENING
DIE BINNEN DE GRENZEN BLIJ"FT VAN
DE POLITIEBEVOEGDHEDEN VAN DE
GEMEENTERAAD, ZELFS INDIEN ZIJ",
BUITEN DE _ OPENBARE VEILIGHEID EN
RUST, DE GEZINSVREDE WIL BESCHERMEN.

2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
GEMEENTEVERORDENING WAARBIJ"
DE AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPARATEN . VAN EEN BEPAALD TYPE VERBODEN WORDT OP DE VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJ"KE PLAATSEN EN OP
DE PLAATSEN WELKE ONDER BEPAALDE
VOORWAARDEN TOEGANKELIJ"K ZIJ"N.VERORDENING DIE BINNEN DE POLITIEBEVOEGDHEDEN VAN DE GElVIEENTERAAD BLIJ"FT, ZELFS INDIEN ZIJ", BUITEN
DE OPENBARE VEILIGHEID EN RUST, DE;
GEZINSVREDE vVIL BESCHERl\ffiN.
3° RECHTERLIJKE MACHT. - VERVOLGING WEGENS OVERTREDING VAN
EEN GEli'I:EENTEVERORDENING. - BE VOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN 01\1 NA TE GAAN OF DEZE
VERORDENING DOOR MACHTSAFWENDING IS AANGETAST.
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4°

RECHTERLIJKE MACHT.- GE ·
PASTHEID VAN EEN GElVIEENTEVEROR ·
DENING. - · GEEN TOEZICHT VAN DE
RECHTERLIJKE MACHT.

S0

RECHTERLIJ"KE MACHT.- RECH·
TER DIE DE TOEPASSING WEIGERT VAN
EEN GEM:EENTEVERORDEN~NG WAAR·
BIJ DE AANWEZIGHEID VAN SPEEL·
APPARATEN VAN EEN BEPAALD TYPE
OP
ZEKERE
PLAATSEN
VERBODEN
WORDT. WEIGERING HIEROP GE·
GROND DAT DE GEMEENTEOVERHEID DE
BEDOELING HEEFT GEHAD DE OPEN·
BARE ZEDELIJKHEID EN DE GEZINS ·
VREDE EN NIET DE OPENBARE ORDE TE
BESCHERiVIEN. BEDOELI NG HIERUIT
AFGELEID DAT HET NIET ALGEM:EEN
BEKEND IS DAT DE SPEELAPPARATEN
DE OPENBARE ORDE VERSTOREN EN
HIERUI T
DAT DE FElTEN,
NL .
DE
WANORDE "TELKE DOOR DEZE APPA·
RATEN WERD VEROORZAAKT, NIET BIJ
DE PROCUREUR DES KONINGS AANHAN GIG ZIJ N GEMAAKT. TOEZICHT OP
J:)E GEPASTHEID VAN DE VERORDENING.
MACHTSOVERSCHRIJDING VAN DE
RECHTER.

Go

7°

GEMEENTEVERORDENING.
RECHTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT
VAN EEN VERORDENING WAARBIJ DE
AA~ZIGHEID VAN
SPEELAPPARATEN
VAN EEN BEPAALD TYPE OP ZEKERE
PLAATSEN VERBODEN WORDT. WEI·
GERING HIEROP
GEGROND
DAT DE
GEM:EENTEOVERHEID
DE
BEDOELING
HEEFT GEHAD DE OPENBARE ZEDELIJ K ·
HElD EN DE GEZINSVREDE EN NIET DE
OPENBARE ORDE TE BESCHERMEN. BEDOELING HIERUIT AFGELEID DAT
HET NIET ALGEMEEN BEKEND IS DAT
DE SPEELAPPARATEN DE OPENBARE
ORDE VERSTOREN EN mERUIT DAT DE
FElTEN,
NL.
DE WANORDE
WELKE
DOOR DEZE APPARATEN WERD VEROOR·
ZAAKT, NIET BIJ DE PROCUREUR DES
KONINGS AANHANGIG ZIJN GEMAAKT.
TOEZICHT. OP DE GEPASTHEID VAN
DE VERORDENING. l\'IACHTSOVER·
SCHRIJDING VAN DE RECHTER.
SPELE N EN WEDDENSCHAPPEN .
RECHTER
DIE
DE
TOEPASSING
WEIGERT VAN EEN GEMEENTEVEROR·
DENING W AARB IJ DE AANvVEZIGHEID
VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN BE·
PAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN
"I'ERBODEN
WORDT.
\ iVEIGERING
HIEROP GEGROND DAT DE GEMEENTE·
OVERHEID DE BEDOELING HEEFT GEHAD
DE OPENBARE ZEDELIJKHEID EN DE
GEZINSVREDE EN NIET DE OPENBARE
ORDE TE BESCHERMEN.- BEDOELING

HIERUIT AFGELEID DAT HET NIET ALGEMEEN BEKEND IS DAT DE SPEELAPPARATEN DE OPENBARE ORDE VER·
STOREN EN mERUIT DAT DE FElTEN,
NL. DE WAN ORDE WELKE DOOR DEzE·
APPARATEN WERD VEROORZAAKT, NIET
BIJ
DE
PROCUREUR DES
KONINGS
AANHANGIG ZIJN GEMAAKT. ~ TOE ZICHT OP DE GEPASTHEID VAN DE VER ORDENING. MACHTSOVERSCHRIJDINGVAN DE RECHTER.

1° en 2° Binnen de g1·enzen van de politiebevoegdheden van de gemeente?·aad, zelft>
indien zij, buiten de openbm·e veiligheid en ntst, de gezinsv?"ecle wil besche?·men, blijft de gemeenteve?·onlening wam·bij de aanwezigheid van speelappamten
van een bepaald type ve1·boden wo?"dt
op de voo1· het Jntblielc toeganlcelijlceplaatsen alsmede op de plaatsen wellceonde?" bepaalde voonvaanlen toeganlce lijlc zijn, op g1·ond dat het voo1·lcomen
van tab·ijlce appa1·aten van dat tyJJe,
waanloo1· op een ongezonde w~jze speelZttcht wonlt opgewelct, aangelclaagd w01·dt
doo1· ve1·schillencle lc1·ingen die -zick
belcomme1·en om de beschenning van de
openba1·e o1·de en zedelijlcheid en een
plaag is waanloo1· de openba1·e T·u st en
veiligheid alsmede de gezinsm·ede lean
wo1·den ve1·stoonl.

3° D e hoven en ?'echtbanlcen, wctm·bij ee1~
ve1·volging wegens een ove?'t?·eding van
een gemeenteve?'o?·dening aanhangig is,
zijn bevoegcl om, aan de hand van cle ·
context van de ve?"Onlening of van anden
?'egelmatig ove1·gelegde gegevens, na te
gaan of deze ve?'o?·clening doo1· machtsafwending is aangetast (1). (Impliciete
oplossing.)

4° Het staat niet aan de ?'echte?'lijlce macht

de gepastheid van een gemeenteve?'o?·dening te beoo?"delen (2).
S0 , 6° en 7° De ?'echte?· bepe1·lct zich niet
tot het toezicht op de ove1·eenstemming
met de wet van een gemeenteve?'o?·dening
waa1·b~i de aanwezigheicl van speelappm·aten van een bepaald type op
zelce1·e plaatsen ve1·boden w01·dt, doch
beoo?"deelt of zij gemden is en hij

(1) Cass., HJ oktober 1953 (Bull . en PAsrc.,.
1954, I, 109) en noot 1; raaclpl. cass., 13 okto bcr 1965 (ibid., 1966, I, 204) en 9 oktober ·
1973, sttpm, b lz. 161.
(2) R.aaclpl. cass., 29 oktober 1968 (A1'1'.
cass., 1969, b iz. 235) en 21 decemb er 1973.
sup1·o, b iz. 473 .

-728ove1·sth?-ijdt cl~ts zijn bevoegclheid W?;nnem· hij de toepassing van een cle1·ge~~1ke
ve1·onlening weige1·t doo1· e1·op te W~Jzen
dat de gemeenteove1·heid, hoewel zij zich
be1·oept op de openbm·e m·de, in we?·kelijkheicl de openbm·e zedelijkheid en de
gezinsm·ecle heejt willen besche1·men, en
deze becloeling h1:entit aj te leiclen clat
het niet algemeen bekencl is clat de in de
ve?'O?'dening becloelcle appa1'aten cle openbm·e onle ve1·stm·en en hientit clat de
Jeiten nl. de wano1·cle welke clam· cleze
aJJpm:aten we1·cl vm·oo1·zaakt, niet bij
.de p1 ·ocu1·e~t1' des Konings aanhangig
zijn gemaakt.
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. COMTE.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 september 1973 in ~1oger
beroep gewezen door de Correctwnele
Rechtbank te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 107 van de
Grondwet, 78 van de gemeentewet,
50 van het decreet van 14 december 1789
en 3 van titel XI van het decreet van
16-24 augustus 1790,
·
cloo1·clat het vonnis het reglement van
de stad Luik van 22 januari 1973,
. waarbij de speeltoestellen van het thans
genaamde type «jack-pot n worden verboden in de voor het pubhek .t oegankelijke plaatsen alsmede in die, waar men
kan worden binnengelaten onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbee~d .tege?betahng van een toegangs- of illSchl'l~
vingsgeld, onwettelijk verklaart en Weigert toepassing ervan te maken, op grond
.dat het gemeentereglement, door zich op
de openbare orde te beroe~~n, ~ werkelijkheid de openbare zedeli]khe1d en .9-e
gezinsvrede wil beschermen; ill stl'!Jd
met wat het reglement beweert, het
immers niet algemeen bekend is dat
jack-pots de .open bare orde storen; de
procureur des Konings op de terech.tzitting heeft verklaard dat door ZlJn
ambt geen enkel doss~er werd beha~deld
betreffende wanordehJkheden door Jackpots veroorzaakt, behalve misschien in
verbancl ,met een of ander geval aan de
jeugdafdeling onderworpen,
tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, het vonn1s
aldus geen antwoord geeft op de conclusie waarin eiser aanvoerde dat de
wettelijkheid van het gemeenteregle-

ment naar recht en niet in feite moet
worden nagegaan ;
tweecle onclenleel, zo het de r echtbanken
staat de wettelijkheid van een gemeentereglement onder het drievouclige oogpunt van de bevoegdheid, de grond en
de vorm ervan na te gaan, zij echter niet
bevoegd zijn om de opportuniteit en de
intrinsieke waarde van een gemeentereglement te beoordelen :
Betreffende de twee onderdelen samen :
Overwegende dat het bekritiseerd reglement stetmt op artikel 78 van de
gemeentewet, waarbij aan de gemeenteraad de bevoegdheid wordt toegekend om,
onder meer, de verordeningen van gemeentepolitie te maken, alsmede op het
decreet van 14 december 1789 en op
artilcel 3 3°, van titel XI van het decreet
van 16-24 augustus 1790, waarbij aan
de gemeentelij ke overheid de taak wordt
opgeclragen in de openbare plaatsen van
de gemeente te zorgen voor het handhaven van de orde, door dienaangaande
de meest geschikte politiemaatregelen te
nemen;
Dat het reglement het optreden van
de gemeenteraad ten deze hierdoor rechvaardigt « dat het veelvuldig voorkomen
van speeltoestellen van het type dat
thans jack-pot is genaamd, op ongezonde
wijze speelzucht opwekt, en aangeldaagd
wordt door verschillende ki·ingen die
zich bekmmneren om de bescherming
van de openbare orde en zedelijkheid »
en " dat het algemeen bekend is dat die
speeltoestellen een werkelijke plaag zijn,
waardoor de openbare rust e!l. veiligheid
alsmede de gezinsvrede worden .gesto?rd,
dat het raadzaam en dringend 1s pohtJCmaatregelen te treffen, om clie toestand te
verhelpen » ;
Overwegende dat, door voornoemd
bekritiseerd reglement op grond van die
redenen te maken, de gen1eenteraad van
Luik binnen zijn bevoegdheden van
gemeentepolitie is gebleven, zelfs indien
dit reglement ertoe strekt, bmten. de
openbare· veiligheid en rust, de gezmE vrede te beschermen ;
Dat, door de toepassing van dat
gemeentereg:lement ~e we~~eren om de
redenen die ill het nnclclel ZlJn opgegeven,
de correctionele rechtbank zich niet
ertoe beperkt de overeenstemming van
dat reglement met de wet na te gaan,
maar de gepastheid ervan beoo.rdeelt,
hetgeen niet onder de bevoegclhe1d van
de rechter valt;
Dat clientengevolge, door aldus uitspraak te doen, de correctionele recht-
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-729bank haar bevoegdheden is t e buite n
gegaan en de in het middel vermelde
grondwettelij ke en wettelij ke bepalingen
heeft geschonden ;
Om die redenen, vernietigt het bestre den vonnis ; beveelt dat vaQ. dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van d e verni etigde beslissing ; veroor deelt verweerste r in d e koste n; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdencle
in hoger
beroep.

4 maart 1974. - 2e
zitte?·, Baron Richard,

kamer. Vom·raadsheer waarVe1·slaggeve1·, d e

nemend voorzitter. H . T rousse. Gelijkluidende conclusie,
de H . Velu , advocaat-generaal.

Op clezelfd e dag zi jn drie arresten in
dezelfde zin gewezen in zake d e procureur
des Konings te Luik tege n Lescrenie r,
Van Steenacker e n
Onkelinx, op de
voorzieningen tegen vonnissen van de
Correctionele Rechtbank te Luik van
21 september 1973.

2e
1°

2°

3°
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VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD 0111 ZICH I N CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. BESLISSING
WAARBIJ DE STRAFVORDERING VER JAARD WORDT VERKLAARD. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEID.
WEGEN. STRAFVORDERING.
STRAFWETBOEK, ARTIKEL 551, 40,
GElliEENTE DIE ZONDER TITEL EN
ONDER DE VOORWAARDEN WAARDOOR
HAAR BEZIT DEUGDELIJK WORDT, HET
GEBRUIK HEEFT VAN EEN BUURTvVEG.0PENBARE vVEG IN DE ZIN VAJ.'f DEZE
BEPALING.
BEZIT. - BEZIT ZONDER TITEL, DOOR
E'EN GEl\iEENTE, VAN HET GEBRUIK VAN
EEN BUURTWEG. - Qp VOOR1.'DURENDE,
ONGESTOORDE, OPENBARE, ONDUBBEL ZINNIGE WIJZE EN ZONDER ENIGE
TOEEIGENINGSWIL, ZODAT HET BEZIT
DEUGDELIJK WORDT .
0PENBARE
WEGINDE ZINVAN ARTIKEL 551,4°, VAN
HET STRAFWETBOEK .

4°

BEZIT. BESTAAN VAN FElTEN
WAAROP HET BEZIT IS GEGROND. SOEVEREINE VASTSTELLING DOOR DE
FEITENRECHTER. AFLEIDEN IN RECHTE VAN HET BESTAAN VAN HET BE ZIT . TOEZICHT VAN HET HOF .

5°

BEWIJS. STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSl\UDDEL VOORSCHRIJ FT. SOE VEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

6°

RECHTERLIJK GEWIJSDE .
GEZAG VAN GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.
GEEN VERVUJ,LING VAN DE VOOR WAARDEN WAARAAN DE WET HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING ONDERWERPT.
MOGELIJKHEID VOOR DE RECHTER UIT
DEZE BESLISSING FEITELIJKE VERMOEDENS TE PUTTEN, WANNEER DEZE
ALS BEWIJSMIDDEL ZIJN TOEGELATEN.

7° BEWIJS. -

VERlVIOEDENS. - - STRAF ZAKEN. FEITELIJKE VERl\IOEDENS .
MOGELIJKHEID VOOR DE RECHTER
UIT EEN RECHTERLIJKE BESLI SSING FEITELIJKE
VERlliOEDENS
TE
PUTTEN,
WANNEER DEZE ALS BEWIJSMIDDEL
ZIJN TOEGELATEN, ZELFS INDIEN DE
VOORWAARDEN N IET VERVULD ZIJN
WAARAAN DE WET HET GEZAG VAN
GEWIJSDE ONDERWERPT.

1° Niet ontvanlcelijk, we gens het ontb1·elcen.
van belang, is de voo1·ziening van de
beklaagde tegen een beslissing waa1·bij
de st?·afvm·de?·ing doo1· ve1ja1·ing ve1· vallen wm·dt ve1·lclam·d (1) .

2°

en 3° T-Vannee1· een gemeei~te, zelfs zan de?· titel, doch op vooTtdu1·ende, ongestom·de, openbaTe, ondttbbelzinnige wijze
en zonde1· enige toeeigeningswil, zodat
het bezit deugclelijlc wm·clt, het gebntik
als butw·tweg heeft of althans de bedding
bezit van een we g, is cleze weg een
openba1·e weg in de zin van m·tikel 551 ,
4°, van het Stmfwetboelc (2).

4° D e feiten1·echte1· . stelt soeve1·ein het
bestaan vast van feiten waa?'OJJ een
bewee1·cl bezit is gegToncl en het Hof gaat
na of het bezit e1· in 1·echte kan wo1·clen
ttit afgeleicl (3). (Impliciete oplossing) ..
(Art. 2279 B.W . e n art . 608 G.W.)
(1) Cass., 23 oktober 1973, sup1·a , b iz. 223.
(2) Raadpl. cass., 29 jauua ri 1906 (Bttll . en.
PASIC., 1906, I, 12) en 10 februari 1958 (ibicl .,
1958, I, 399) .
(3) Cass., 9 september 1971 (A1·r. coss .•
1972, biz. 29).
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5° vVannee?' in stmfzaken de wet geen
bijzonde1· bewijsmiddel voo?'sclwijjt, beoonleelt de Jeite?H'echte?' soeve1·ein de
bewijsk?'acht van de gegevens waaTOJJ
hij zijn ove?'tttiging g1·ondt en die de
pw·tijen v1·ijelijlc hebben lctmnen besp?·eken (1).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering die door · de gemeente Suxy
tegen eiser is ingesteld :

Overwegende dat·, nu het vonnis de
strafvordering door verjaring vervallen
verklaart en de kosten van deze vordering niet ten laste van eiser legt, de voorziening, wegens h et ontbreken van be lang, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, om te beslissen dat
de gemeente Suxy, hoewel zonder titel
wellicht, maar op voortdm·ende, ongestoorde, openbare, ondubbelzinnige wijze
en zonder enige toeeigeningswil, zodat
het bezit d eugdelijk wordt, het gebruik
als bum·tweg heeft of althans de bedding
bezit van het goed, waarop eiser buiten
noodzaak en zonder verlof van de
bevoegde overheid d e dom·gang heeft
belemmerd, in de zin van artikel 551, 4°,
van h et Strafwetboek, de correctionele
rechtbank stetmt op « de vaststell.iJ.<g van
dat feit door een bm·gerlijke rechter
met het oog op een beslissing die, ook
al kan ze tegen eiser niet ingeroepen
worden, in dat opzicht a ls een bewijskrachtig vermoeden verklaard wordt » ;
Dat aldus de correctionele rechtbank
het openbaar karakter van d e door eiser
belemmerde weg vaststelt door middel
van feitelijke :vermoedens, zonder zich
te beroepen op het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing van de
burgerlijke rechter ;
Overwegende dat, wa1meer in · strafzaken de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de feitenrechter het
bestaan van een feit, op grond waarvan
hij tot zijn overtuiging is gekomen en
dat de partijen vrij hebben lnumen
tegenspreken, door middel van vermoedens wettelijk vaststelt, en dat, wa1meer
feitelijke vermoedens als bewijs zijn toegelaten, deze kmmen worden geput uit
een rechterlijke beslissing, zelfs al zijn
de voorwaarden niet vervuld, waaraan
de· wet het gezag van het rechterlijk
gewijsde onderwerpt ;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank erop wijst dat eiser geen
welbepaald feit van bezit aan het zeker
feit van bezit van verweerster tegenwerpt; dat, om d e redenen die de correctionele rechtbank opgeeft, eiser zich
tevergeefs beroept op het voimis van
13 jtmi 1838 van de rechtbank van eerste
aanleg te "Neufchateau in zake de consorten Grubin en Dohlin tegen Collignon ;
Dat het middel naar recht faalt ;

(1) Cass., 27 november 1973, sttp?'O, biz. 356.
(2) R aadpl. cass., 27 juli 1836 (Btoll. en
PASIC., 1836, I, 291), 28 april 1842 (ibid.,
1842, I, 362), 17 december 1960 (ibid ., 1961,
I, 428), 4 maart 1966 (·ibid., 1966, I, 1055) en

5 februari 1971 (A?T. cass., 1971, biz. 545);
vgl. cass. fr., 19 juni 1947 (Gaz. pal., 1947, II,
84) en het versia;; van de raadsheer.
(3) A?'?·. cass., 1971, biz. 574.

ti 0 en 7° vVannee?' Jeitelijke vennoedens

als bewijsmiddel zijn toegelaten lctmnen
zij wo1·den geJntt ttit een ?'echte?·lij lee
beslissing, zelfs al zijn de voo1·waa?·den
niet ve?'vttld waa1·aan de wet het gezag
van gewijsde ondenve?'JJt (2) .
(RAIMOND, T. GEl\iEENTE SUXY.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 oktober 1973 gewezen door
de Correctionele Rechtba11k te Neufchateau, rechtdoende in hoger beroep
-en als gerecht waarnaar de zaak werd
verwezen;
Gelet op h et arrest van 15 februari
1971 van het Hof (3);
Overwegende dat, rechtdoende op de
strafvordering die tegen eiser werd
ingesteld om buiten noodzaak of zonder
l~et verlof van de bevoegde overheid de
openbare weg te hebben belemmerd,
het vonnis de strafvorderiug door verjaring vervallen verklaart ; dat het,
.rechtdoende op de civielrechtelijke vordering die verweerster op die telastlegging stetmde, eiser veroordeelt om aan
verweerster schadevergoecling te betalen;
Over het middel hieruit afgeleid dat
het ten laste van eiser gelegde feit niet
bewezen is, « vermits de feiten van bezit
of de tussen derden gewezen vonnissen
t egen hem niet kunnen ingeroepen wor·den »:
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

-
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart 1974. - 2e kamer. Voorzittm·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijkltlidende conclt?sie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2e KAMER. -
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10 WAPENS . -

VERNIELING. - DRAGEN
OF VERVOER VAN EEN WAPEN. ·0NDERSCHEID AFHANKELIJK VAN FEITELIJKE GEGEVENS WELKE DOOR DE
RECHTER vVORDEN BEOORDEELD .

20 WAPENS.- DRAGEN VAN EEN VERBODEN WAPEN. - WAPEN DAT ZICH
BEVINDT IN EEN ZAK WELKE VOOR HET
VERVOER VAN ANDERE VOORWERPEN
WORDT GEBRUIKT.- DIT FElT NEEMT
NIET WEG DAT DE FEITENRECHTER
DE TELASTLEGGING « DRAGEN VAN EEN
VERBODEN WAPEN » WETTELIJK BEWEZEN VERKLAART.
1 o Het onde1·scheid tttssen het d1·agen en

het veTvoe1· van een ve1·boden wapen is
ajhankelijlc van jeitelijke gegevims welke
dam· de 1·echte1· wo1·den beoordeeld.
(Wet van 3 januari 1933, inzonderheid
art. 4 .)

2o Het jeit alleen dat het ve1·boden wapen
zich zou bevonden hebben in een zak
welke doo1· de beklaagde voo1· het ve1·voe1·
van andere voo1·weTpen wo1·dt gebntikt,
neemt niet weg dat de jeitem·echtm·
wettelijk beslist dat de telastlegging
"d1·agen van een ve1·boden wapen" bewezen is. (Artt. 3, 4, 17, 20 en 22 wet

dat anderzijds eiser dat m .e s niet op zich.
droeg, maar dat het zich bevond in een
zak, die hij gebruikte om vruchten te
vervoeren :
Overwegende dat, voor zover het.
middel aanvoert dat voornoemd mes geen
dolk is, het de feitelijke beoordeling van
de rechter bekritiseert;
Overwegende voor het overige dat het.
onderscheid tussen het dragen van
wapens en het vervoer ervan afhangt van
feitelijke gegevens die door de rechter
worden beoordeeld ; dat de omstandigheid dat de dolk zich bevond in een zak
die eiser gebruikte om vruchten te vervoeren, op zichzelf het hof van beroep
niet b elette wettelijk te beslissen dat het
ten laste van eiser gelegde misdrijf van
het dragen van een verboden wapen
bewezen was ;
.Overwegende dat bij ontstentenis van
een conclusie dienaangaande de rechter
niet verplicht was zijn beslissing nader·
met redenen te omkleden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen ,' verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 maart 1974. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, de
H. Clason. Gelijkluidende conclusie,.
de H. Velu, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

4 maart 1974.

van 3 januari 1933.)
(ANTOINE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll oktober 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel hieruit afgeleid dat
enerzijds het mes, waarvan het dragen
aan eiser is verweten, geen dolk is en

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING WAARBJJ NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET·
VERZET VAN DE VERDACHTE TEGEN DE
BESCHIKKING VAN DE RAADKAJVJER DIE
HEll( NAAR DE CORRECTIONELE RECHT BANK VERWIJST. GEEN GESCHIL
INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGERECHTEN. - VOORZIENING VOOR . DE 'EINDBESLISSING .
N IET-ONTVANKELIJKHEID .

-732W annee1· cle bevoegclheicl van cle oncle1·zoeks1·echtm· of van cle oncle?·zoelcsge?·echten noch voo1· cle ?'aacllcame?' noch vooT
cle kame1· van inbesch~tlcligingstelling is
betwist, is niet ontvanlcelij7c het cassatiebe1'0ep clat v661· cle einclbeslissing is
ingestelcl tegen het a?'?'est van cle kame~·
van inbeschttlcligingstelling, clat, zoncle1·
ove1· cleze bevoegdheicl te beslissen, niet
ontvanlcelijlc ve1·lclam·t het ve1·zet van cle
venlachte tegen cle beschilclcing van cle
?'aacllcamm· wam·bij hij wegens wanbecl?·ijven nam· cle co?'?'ectionele 1·echtbanlc
wonlt venvezen (1). (Art. 416 Sv.)

2e

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op h et bestreden
arrest, op 4 januari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van in.beschuldign1.gstelling;
Overwegende dat eiser noch voor de
raaclli:amer, noch voor de kan:wr van
inbeschuldigingstelling de onbevoegdheicl
van de onclerzoeksgerechten heeft aangevoercl;
Overwegende clat het arrest evenmin
uitspraak doet in een geschil betreffende
de bevoegdheicl van die gerechten ; dat
het aileen niet ontvankelijk verklaart
eisers verzet tegen de beschikking van
de r aaclkamer, waarbij hij wegens wanbedrijven naar de correctionele r echtbank
werd verwezen ; dat die beslissing een
voorbereiclencle beslissn1.g en een beslissing van onclerzoek is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordernl.g en dat met toepassing van die
bepaling de voorziening voorbarig en
derhalve niet ontvankelijk is;
Om- die redenen, verwerpt de voorziennl.g; veroordeelt eiser in de kosten.

5 maart 1974.

1o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAFZAKEN. NIETIGHEID TEN GEVOLGE
VAN EEN SCHENDING VAN DE WET
VAN 15 JUNI 1935. LATERE, NIET
LOUTER VOORBEREIDENDE BESLISSING
OP TEGENSPRAAK. NIETIGHEID GE DEKT.

2°

WEGVERKEER. lNHALEN. VERPLICHTING ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT RET MANEUVER ZONDER
GEVAAR KAN WORDEN UITGEVOERD.VERBOD I N TE HALEN BIJ RET NADEREN
VAN DE TOP VAN EEN HELLING.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE REGELS.

3°

WEGVERKEER. Or HET WEGDEK AANGEBRACHTE TEKENS.- WITTE
PIJLEJ;f.- DRAAGWIJDTE.

{CHAUVEL, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAI'
« BANK VAN BRUSSEL ». )
ARREST

KAMER. -

1° De nietigheicl ten gevolge van een schencling van cle wet van 15 jttni 1935 op het
gebntik cle1· talen in ge?'echtszalcen wo1·clt
geclelct cloo1· cle late1·e, · niet loute1· voo?·be?·eiclencle beslissing op tegenspmalc
die zelf clom· geen ttit een schencling van
deze wet voo1·tvloeiencle nietigheicl is
aangetast (2). (Art. 40, lid 2 wet van
15 juni 1935.)

2° en 3° Een bestmt?'de?' moet alvo1·ens in
te haZen zich e1·van ve1·gewissen of cle t'veg
ove1· een voldoencle ttitgest1·elctheicl v1·ij is
zoclat e1· geen gevaa1· voo1· ongevallen is
en mag geen inhaalmaneuve1· uit-·
voe1·en bij het nacle1·en van cle top van
een helling op een plaats waa1· cle
zichtbaa1·heicl beJJe?·lct is (3) . Hetzelfcle
gelclt wannee1· OJJ de 1·ijbaan, bij he~
nacle1·en van cle top naa1· links gebogen
witte pijlen zijn aange bmcht, claa1· cle
bestu~tnle1· aan cle hancl van cleze pijlen
niet mag aannemen clat e1· in tegen gestelcle 1·icl~ting geen weggebntilce?' lean
aanlcomen (4) . (Art. 21-2, 22-2 en
ll2bis-2 wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossn1.g voor het tweede
ptmt.)

4 maart 1974. - 2e kamer. - VooTzitte?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Trousse. Gelijlchticlencle conclusie,
de H. Velu, advoca,at-generaal. - Pleitm·, de H. Slusny (van de balie te Brussel).

(GERTLER, T.
BENTO, WEN PO LEE,
CHENG KIN WAH, FA CHI CHEN, NAAM-

(1)" Cass., 17 oktober 1972 (A?'?'. cass.,
1973, 171) en 18 september l 073, sttp?'a,
biz. 57; raadpl. cass., 22 januari en 19 februari
1974, sup1·a, biz. 569 en 688.
(2) Cass., 23 mei 1972 (A?'?'. cass., 1972,

biz. 885 ; raaclpl. cass., 26 september 1966
(ibid., 1967, biz. 112).
(3) Raadpl. cass., , 14 december 1972 (A?'?',
cass., 1973, biz. 370) .
(4) Artikei 112b·is-2 van het wegverkeersr egiement bevat geen regei inzake inhaien.
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LOZE VENN OOTSCHAP «VAN GANSEN»
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «ROYALE
BELGE ».)
ARRES T.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
a rrest, op 13 d ecember 1972 gewezen door
h et Hof v an beroep t e Brussel ;

I. In zoverre d e v oorziening gericht is
t egen d e b eslissing op de stra fv ordering
die tegen eiser ingest eld is :
Over h et eerste mid d el, afgeleid uit d e
schending van de artikelen 75, 155 en 189
van het W etboek van strafvordering,
32 van d e w et van 15 juni 1935 op h et
gebruik d er talen in ger echtszaken en
97 van d e Grondwet ,
doo1·dat h et arrest, na ged eeltelijke
b evestiging v an h et beroep en v onnis ,
e iser tot . ver scheiden e stra ffen ver oord eelt uit h oofde van d e te zijnen laste
gelegde misdrij ven zonder ·d e v erklaring en van d e getuigen H a rsch J·ean en
V a nder straet en J ozef, door d e Correctionele R echtbank t e L euven a fgenomen
.op d e t er ecbtzitting van 6 oktob er 1971 ,
:nit d e d eb att en t e wer en ,
te1·w~jl , zo het proces -verbaal van 'd eze
t er echtzitting v aststelt dat b et getuigenis
v an d eze b eide p ersonen afgenomen
w erd in d e taal v an d e r echt spleging ,
zijnde d e N ed erlandse taal, v ermeldt dat
zij de w ettelijke eed v an getuigen b ebben
a fgelegd « in de Fran se taal >> ; d a t zij , d e
Nederlandse taal sprekende , n oodzake lijkerwijze in die t aal, die d eze was van ·
d e rechtspleging, de eed dienden af t e
leggen ; d a t op zijn minst, d e v ermeldingen van bedoeld proces-verba al niet
toelaten m et zekerheid v ast t e stellen in
w elke t aal deze b eide person en d e eed
h ebben a fgelegd en dat h et derbalve
voor h et Hof onmogelijk is t e weten of
d e substantiele r echtsvormen v an d e
procedure , in onderbavig geval, r egelm a t ig werden in acht genomen :
Overwegende d a t, ook al h a d de a angevoerde niet igb eid d e . r ecbtspleging
v oor d e eerste recbter aan getast, ze
evenwel niet voor b et hof v an b eroep
w erd opgeworpen en dat ze d erhalve zou
ged ekt zijn door h et - b estred en arres t
h et welk op t egen sp raak w erd gewezen,
niet lou ter voorber eidend is en zelf
nie t a a ngetast is door enige nietigbeid
.voortvloeiende uit schending van d e
w et van 15 juni 1935 op h et gebruik d er
talen in ger ecbtszak en ; dat h et middel
niet ontva nkelijk is ;

Over het tweede en het d erde middel
sam en,
het tweede, afgeleid uit de scbending v an
de artikelen 418, 419 en 420 van h et
Strafwetboek, 21 -2, 22-2, llO, ll 2bis-2
van h et koninklijk besluit van 14 maa rt
1968 .boudende algemeen r eglem ent op
d e politie v a n h et wegverkeer , 97 v an d e
Grondwet,
do01·dat in antwoord op h et verweermiddel door eiser afgeleid uit d e omstandigb eid dat d e eerste r echter , t en
onrechte, te zijnen last e in a anmerking
h a d genomen als best anddeel v an h et
gebrek a an vooruitzicht of voorzorg, d a t
de toep assing v an de artikelen 418 tot
420 van b et Strafwetboek r echtvaardigt ,
het feit een inbaalmaneu ver te b ebben
uitgevoerd bij h et nader en van d e top
van een b elling, wanneer de zichtbaarheid
onvoldoencle w as, om de r ed en cla t b e cloelcl inhaalmaneuver, b oewel uitgevoerd
bij b et naderen van d e top v an een
helling, in dit geval geen onvoorzichtigbeicl van zijnentwege uitmaakte omwilla v an d e aanwezigh eid in h et
midden v an d e rijweg v an een r eeks
n aar links geb ogen witte pijlen, die als
zodanig voor d e t egemoet komende b e stuurders h et verbod implicer en d e
middenst rook van d e baan te gebruiken,
b et arrest b eslist dat die stelling niet bij
te tred en is; d a t d e wit t e ricbtin gspijlen
immer s niet noodzakelijker wijze gep aard
gaan m et het a anbrengen op het w egdek
van een doorlopende streep ; dat trou w en s in de rij r ichting Tien en , gevolgd
door eiser, geen doorlopende streep op
het w egd ek w a s aangebra cbt, ondanks
het b esta an in d eze ricbting van ricb tingspijlen,
te1·w~jl d e t ek st van b et v oormeld
artikel ll2bis-2 v an h et w egverkeer s reglement, in d e mate w aarin bij v erm eldt d at de « op d e rijb aan aangebracbte
witte pijlen d e rij strook aan wijzen welke
de b estuurders m oet en v olgen .om d e
door die pijlen aangeduide ricbtin g in t e
sla an. », a antoont d at wanneer pijlen zijn
a an gebracht er noodzak elijkerwijze een
rijstrook b est aat, zonder d a t het vereist
is d at d eze bovendien afgelijnd w eze door
een doorlopende streep ;
het de1·de, afgeleid uit d e schending
van d e artikelen 418, 419, 420 van het
Strafwet b oek, 2 1-2, 22 -2, llO en llObis
van b et koninldijk besluit v an 14 m aart
1968 houdende algemeen r eglement op
de politie van b et wegverkeer en 97 v an
de Grondwet,
do01·dat, door t en laste van eiser, als

-734grondslag van zijn zowel strafrechtelijke
als civielrechtelijke aansprakelijkheid
voortvloeiende uit de gevolg~n van
het betwiste verkeersongeval, het feit
in aanmerking te nemen · een inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd bij het
naderen van de top van. een belling
wanneer de zichtbaarheid onvoldoende
was, het arrest, in de mate waarin het in
feite beslist, op grond van bepaalde
vaststellingen door de verbalisanten gedaan in het oorspronkelijk proces-verbaal
en later door hen gepreciseerd, dat ter
plaatse van het ongeval de onderbroken .
witte strepen niet meer zichtbaar waren,
geen enkel gepast an'twoorcl geeft op de
stelling door eiser in bijkomende orde
afgeleid uit de on1standigheid dat het
door hem vastgesteld bestaan, in het
midden van de rijbaan, van witte naar
links gebogen pijlen hem noodzakelijkerwiize moest doen veronderstellen dat
er op" de rijbaan voorbij de top van de
belling een doorlopende witte streep
bestond die aan de tegen1oetkomende
bestuurders het verbod oplegde op de
middenstrook van de baan te kOinen ;
dat hij er zich bijgevolg niet kon aan
· verwachten op clit gedeelte van de
rij baan een voertuig te zien opdagen,
en dat er met deze omstandigheid
rekening diende te worden gehouden
zowel vanuit strafrechtelijk oogpcmt als
van uit het oogpunt van de verdeling
van de aansprakelijkheid op civielrechtelijk gebied :

aanduidt dat eiser er zich ten onrechteaan verwachtte geen tegenligger te
kunnen zien opdagen ;
Dat de rechter eisers conclusie aldus
passend beantwoordt ;
Overwegende dat het arrest eiser de
fout ten laste legt zich er niet van tehebben vergewist, alvorens in te halen,
dat de rijbaan over een voldoende uitgestrektheid vrij was zodat er geen gevaar·
voor ongevallen bestond, en een inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd bij het
naderen van de top van een belling op
een plaats waar de zichtbaarheid nitermate beperkt ·was, zodat hij door een
tegenligger verrast werd en zijn plaats.
in de normale gang van het verkeer niet
kon innemen, zonder dit te hinderen ;
Dat hij aldus zijn beslissing . wettelijk
rechtvaardigt;
Dat -de middelen niet kumwn aangenOlnen worden ;
Overwegende dat de substantiiile of
op straffe va:p. nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
· de beslissing overeenkomstig de wet is ;

Overwegende dat de rechter eisers
bewering heeft onderzocht als zou het
beschreven inhaalmaneuver geen onvoorzichtigheid van zijnentwege uitmaken
omwille van de aanwezigheid in het
midden van de rijweg van een reeks naar
links gebogen pijlen " die geen betekenis
hebben indien langs de andere kant van
de top geen · witte voortgezette lijn
be,staat die aan de weggebruikers komende uit de tegenovergestelde richting
. verbiedt op de middenstrook te rijden ,,
zodat eiser er zich niet kon aan verwachten op dit gedeelte van de rijbaan
een voertccig te zien opdagen ;
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat de aan de overzijde
van de helling aangebrachte onderbroken
witte lijn niet meer zichtbaar was, en
zonder te betwisten . dat er ter plaatse
rijstroken bestonden, beslist dat de
stelling van eiser niet bij te treden is
omdat de witte richtingspijlen immers
niet noodzakelijk gepaard gaan met het
aanbrengen op het wegdek van een doorlopende streep ; dat het meteen aldus

Overwegende dat eiser geen bijzonder
nliddel aanvoert;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ingesteld :
a) door de burgerlijke partijen Bento
Margarida, in eigen naam en als moeder
en voogdes van haar minderjarig kind,
de naamloze ve1mootschap «Van Gansen , en de namnloze vennootschap
« Royale Belge , :

b) door de burgerlijke partijen Wen P<r
Lee, Cheng Kin Wah en Fa Chi Chen :

Overwegende dat eiser verklaard heeft
afstand te doen van zijn voorziening ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening voor zover zij gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van Wen Po Lee,
Cheng Kin Wah en Fa Chi Chen ; .
verwerpt de voorziening voor het overige ;
veroordeelt eiser in de kosten.

ze

5 maart 1974. kamer. - Voo?'zitteT, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, de
H. Versee. Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Faures en De Bruyn.
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2• KAMEl!-. - 5 maart 197 4.
REDENEN VAN DE VONNIS&EN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
SCHULDIGVERKLARING. - FElTEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET 01\iSCHREVEN
EN BEWEZEN VERKLAARD . GEEN
CONCLUSIE. - REGELMATIG MET REDE·
NEN OMKLEDE BESLISSING.

Bij ontstentenis van een desbetTeffende
conclttsie, motivem·t de ?'echte?· 1·egelmatig
de sch~tldigvm·kla?·ing van de beklaagde
dooT de vaststelling dat de jeiten, als
in de bewoo1·dingen van de wet ornsclweven, bewezen zijn ; hij is niet vm·plicht
.de gegevens waantit hij de sch~tld van de
beklaagde ajleidt, nade1· te bepalen (1).
(Art. 97 Grondwet).
(VERSYP, T. DECONINCK.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
5 maart 1974. - 2 8 kamer. - Voo?·zitte?·, de H. ViTauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve?·, de
H. Vail Leckwijck. Gelijkhtidende
conclttsie, de H. Krings, advocaat-gene raal. - Pleite1·, de H. Cammaert (van
de balie te Gent).

lce1·, die 1·ijdt op een ande?·e 1·ijbaan van
de weg die hij gaat ve1·laten, de do01·gang
niet afsnijden (2). (Art. 25-3, lid 2
wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossing.)
(VAN HEE, T. LAGAE EN FEDERATIE
VAN ONZIJDIGE 1\fUTUALITEITEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 februari 1973 door het Hof
van beroep t e Gent gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder Lagae Ray mond ingesteld :

Overwegende dat eiseres geen hoedanigheid heeft.om zich tegen deze beslissing te
voorzien;
Dat haar voorziening dan ook niet
ontvankelijk is;

II . In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorclering
tegen eiseres ingesteld en tegen de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door de
verweerders tegen eiseres en door deze
tegen verweerder Lagae :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 17, 25-2, d, 25-3
en 38 van het wegverkeersreglement,
418 en 420 van. het Strafwetboek, 1382
en 1383 van het Burgerlijk vVetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878, de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering inhoudende, en 97 van de
Grondwet,
8
doonlat, na te hebben vastgesteld dat
2 KAMER. - 5 maart 1974.
eiseres en verweerder Lagae allebei in
dezelfde richting reden op de Dr. MoWEGVERKEER. - BESTUURDER DIE reauxlaan te Oostende, d e eerste op de
RIJDT OP DE RECHTER RIJBAAN VAN EEN « clienstweg » geheten rijbaan; d e tweede
OPENBARE MEERBAANSWEG EN DIE TER op d e kustweg ; dat, gekomen ter hoogte
HOOGTE VAN EEN DWARSWEG LINKS van de Stanleylaan, verweerder naar ·
AFSLAAT. - VERBOD EEN WEGGEBRUI- links afsloeg om deze laan in te rijden ;
KER, DIE RIJDT OP EEN ANDERE RIJ- dat op dat ogenblik bij het overrijden
BAAN VAN DE WEG WELKE DE BESTUUR- van de dienstweg hij in botsing kwam
DER GAAT VERI,ATEN, DE DOORGANG met eiseres die , daarop normaal rijdende,
4F TE SNIJDEN.
haar weg op de « dienstweg » vervolgde,
het arrest hoewel het eiseres en verweerDe bestttm·dm· die op de ?'echte?· ?'ij baan van · der uit hoofde van onopzettelijke vereen openbm·e rnee?·baansweg ?'ijdt en wonclingen veroordeelt, verldaart « dat
linlcs ajslaat teT hoogte van een dwa1·sweg het niet vaststaat dat Lagae bij het uitom deze op te 1·ijden, mag de weggeb?'tti(l) Oa.ss., 22 januari 197 4, sttpm, biz. 567.

(2) Oass., 29 maart 1971 (.Arr. cctss., 1971,
biz. 720).

-736voeren van zijn richtiilgsverandering de
voorschriften van de · artikelen 25-2, d,
en 25-3 van het algemeen wegverkeersreglement niet heeft nageleefd ; dat
hij bij het oprijden van het kruispunt
Dr. Moreauxlaan en dienstweg geen
maneuver heeft uitgevoerd "' en bijgevolg Lagae van die overtreclingen vrijspreekt, onder verdeling bij helften
tussen hem en eiseres van de aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval,
teTwijl, daar Lagae de doorgang afsneed
voor eiseres die op de door hem overgestoken " dienstweg " reed in dezelfde
richting als die welke hij aanvankelijk
volgde, hij ertoe verplicht was achtereenvolgens · de bepalingen van artikel 25-2
en 3 van het wegverkeersreglement en de
bepalingen van artikel 17 van dit reglement bij het dwarsen van de clienstweg na
te leven ; het arrest, door voormeld artikel 17 ten deze niet toepasselijk te verklaren omdat verweerder Lagae, door het
dwarsen van de dienstweg, geen maneuver
heeft uitgevoerd, en door eiseres zowel in
penaal als in civielrechtelijk opzicht te
veroordelen om de reden dat, inclien zij
oplettend was geweest, zij het ongeval
had kunnen voorkomen door haar snelheid aan te passen, niet naar de eis van
de wet met redenen omkleed is, daar
deze door tegenstrijdigheid aangetaste
gronden geen passend antwoord opleveren op de conclusie van de eiseres,
en althans dubbelzinnig zijn daar zij
de reden in het onzekere laten waarom
Lagae, bij het oprijden van het door
de Dr. Moreauxlaan en de dienstweg
gevormde kruising, de doorgang niet
behoefde vrij te laten voor eiseres, zoals
door artikel 25-3 van het wegverkeersreglement is voorgeschreven ·:
Overwegende dat eiseres terechtstond
wegens onopzettelijk toehrengen van
lichamelijk let.sel aan Lust Angela, en
verweerder wegens : A) onopzettelijk
toebrengen van lichamelijk letsel aan
Lust Angela en aan eiseres, B) inbreuk op
artikel 17 van het wegverkeersreglement
en 0) inbreuk op artikel 25-2, d, en 25-3
van hetzelfde reglement ;
Overwegende dat eiseres in haar conclusie de plaatsgesteldheid en de omstandigheden van de aanrijding als
volgt had beschreven : " bet ongeval
deed zich voor op bet kruisp1.mt van de
Dolder Moreauxlaan met de Stanleylaan
te Oostende. De Dolder Moreauxlaan
bestaat nit een kustweg en een zogenaamde dienstweg. Eiseres reed op de
dienstweg richting Bredene-Oostende, ter-

wijl verweerder reed op de Kustweg.
eveneens richting Bredene-Oostende. Hetverkeer aan het kruisp1.mt was geregeld.
door lichtsignalen. Deze stonden op groen
zowel voor de kustweg als voor de dienstweg. Eiseres en verweerder zijn de groene
lichtsignalen voorbijgereden. Eiseres reed
rechtdoor terwijl verweerder naar links
is afgeslagen, de rijstrook bestemd voorhet verkeer van Oostende naar Bredene
gekruist heeft, vervolgens, met debedoeling de Stanleylaan in te rijden, ook
de dienstweg waarop eiseres reed " ;
Dat 'e iseres liet gelden dat in die omstandigheden verweerde'r "de voorschriften van artikel 25-2, d, 25-3 en 17 van
het wegverkeersreglement diende na te
leven en derhalve haar doorgang moest.
laten ";
Overwegende dat, luidens artikel 25 :3,.
tweede lid, van bedoeld reglement, een
bestuurder die een rijbeweging uitvoert
zoals die welke eiseres in haar conclusie·
beschrijft het normaal verkeer van de
gebruikers van andere rijbanen van
dezelfde open bare weg niet mag hinderen ;
Overwegende dat het arrest, zonder
de door eiseres beschreven plaatsgesteldheid en omstandigheden van het ongeval
tegen te spreken, enkel releveert dat.
verweerder " verklaarde dat hij de autobestuurd door eiseres niet had opgemerkt "' en hieruit afleidt dat " niet
vaststaat dat hij bij het uitvoeren van
zijn richtingsverandering de voorschriften van artikel 25-3 niet heeft nageleefd,
om hem tenslotte te veroordelen wegens
telastlegging A en hem gedeeltelijk aansprakelijk te verldaren voor de ondergane·
schade;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat eiseres " verldaarde dat ze voorclien deze wagen, bestuurd
door verweerder, niet bemerkt had"' dat
" indien zij voldoende aandacht had
geschonken aan het verkeer, zij noodzakelijkervorijze verweerder tijclig zou gezien
hebben, en door haar snelheid aan te
passen, de aanrijding zou voorkomen ·
hebben "' hier·uit besluit dat " deze onoplettendheid de font uitmaakt welke in
oqrzakelijk verband is met het haar ten
laste gelegde feit "' en haar zowel in penaal als in civielrechtelijk opzicht veroordeelt;
Overwegende dat het arrest, nu het
door geen andere vaststellingen het
verweer van eiseres aangaande de plaatsgesteldheid en de omstandigheden van
het ongeval tegenspreekt, de conclusie
van eiseres niet beantwoordt en tevens
het Hof in de onmogelijkheid stelt na te
gaan of het zijn beslissing wettelijk

r
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die eiseres aan verweerder verwijt en
omtrent de vraag of de onoplettendheid
van eiseres, indien die verkeersfout.en
vaststaan, in oorzakehjk verband is met
de aanrijding en aldus een misdrijf op levert;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de ten laste van eiseres ingestelde
strafvordering en de kosten ervan en over
de civielrechtelijke vorderingen ingesteld
tegen eiseres door de verweerders en door
eiseres tegen verweerder Lagae ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in een vierde en de
verweerders in - de overige d:rie vi erden
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof v~ri. beroep te Bn1ssel.

ze

5 maart 1974. kame:r. - VoO?'·
zitteT, de H . Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Van Leckwijck. Gelijlclttidende
conclttsie, de H. Krings, advocaat-gene:
raal. - Pleite1·, de H . Simont.

2e KAMER. -

5 maart 1974.

STRAF. - ARTIKEL 59 EN 60 VAN RET
STRAFWETBOEK. - RECHTER DIE WE·
GENS VERSCHEIDENE MISDRIJVEN VER·
SCHILLENDE STRAFFEN UITSPREEKT.- .
BESLISSING DIE IMPLICEERT DAT DEZE
MISDRIJVEN DOOR
AFZONDERLIJKE
FEITEN WORDEN OPGELEVERD.

De 1·echte?· die wegens vm·scheidene misd?·ijven ve1·schillende st?·affen uitsp1·eelct,
beslist dat deze misd1·ijven cloo?' ajzon de?·lijlce jeiten WO?'clen opgeleve1·d ( 1).
(Artt. 59 en 60 S.W.).

(1) Cass., 11 maart 1971 (A1T. cass., 1971,
biz. 669) ; raadpl. cass., 19 september 1968
(ibid., 1969, b iz. 72); 2 februari, 21 mei en
24 juni 1970 (ibid., 1970, biz. 509, 888 en
1008) ; 18 september en 27 november 1970

CASSATIE, 1974. -

24

(DE COCK EN LITISCONSORTEN, T. l\fAR TEYN EN LITISCONSORTEN; MAR~l'EYN,
T. DE COCK EN LITISCONSORTEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
5 maart 1974. - 2e kamer. - Voo?·zittm·, de H . Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve7·, de
H. Versee: Gelijlcltticlende conclttsie,
de H . Krmgs, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

5 maart 1974.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST. - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE
SCHADE. - BEGRIP.

De ?'echte?' die op g1·ond van een jeitelijlce
o'n'!'standigheid wellce hij venneldt, besl~st dat de jout die aan de ve?·wee?·de?·
in de ?'echtsvO?·de?·ing wo?'dt ve1·weten de
aanleiding en niet de oo?·zaalc van de
schade is geweest, beslist wettelij lc dat
deze fout de oo?·zaalc was zonde1· wellce
de schade niet zou ve?·oo?·zaalct zijn
zoals zij zich in concreto heejt voo?'geclaan (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
{NAAl\'!LOZE VENNOOTSCHAP « FAN LUXEMBOURG», 'r. VINCK EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID «-VAN LAERE ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het ,bestreden
vonnis, op 18 juni 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 van h et
Burgerlijk \iVetboek en 97 van de Grond·wet,
(ibid ., 1971, biz. 51 en 293); 4 november 1971
en 27 januari 1972 (ibid. , 1972, biz. 236 en
515); 13 april 1973 (ibid., 1973, biz. 811).
(2) Vgl. cass., 18 juni 1973 (A?T. cass.,
1973, biz. 1015).

-738do01·dat, na vastgesteld te hebben dat
« indien het ongeval op de Sint-Onolfs-

dijk niet had plaatsgehad, de burgerlijke
partij toch een stroomonderbreking zou
ondergaan hebben n:1aar van korte chuu-,
aangezien de voeding door Intercom kon
verzekerd worden over de feeder IVarm.en
Haard ; dat zulks niet mogelijk is gebleken wegens het uitvallen van de feeder
Warmen Haarcl, zodat de bm·gerlijke
part ij een langdurige stroomonderbreking k ende wellm schade veroorzaakte ,,
het bestreden vonnis desondanks beslist
dat de font van d e beklaagde (thans verweerder) niet de noodzakelijke oorzaak
was zonder welke de schade niet zou ontstaan zijn zoals ze zich in conc1·eto heeft
voorgedaan, zulks op grand van de overweging « dat de deskundige inderdaad formeel is om te bewm·en dat de beschacligin.g
van een lmbel zoals ten deze gebeurd is
wel het k ortstondig uitvallen m aar niet de
beschadiging van de transformator tot
gevolg mag hebben, aangezien deze
voldoende moet beschermd ziju om bij
kortsluiting op een kabel niet b eschadigd
te worden ,, zodat « uit het deslnm.clig
verslag blijkt dat de font van de beklaagde wel de aanleiding doch niet de
··oorzaak is geweest van het defekt aan de
transformator Warmen Haard ,,
te1·wijl, eeTste onde1·deel, het tegenstrijdig is vast te stellen enerzijds dat,
zonder de font van de verweerders, de
schade zoals zij zich in conc1·eto voorgedaan. h eeft, niet zou ontstaan zijn en a nderzijds dat de font van de verweerders
wel de aanleidin.g maar niet de oorzaak geweest is van de schade, zodat het vonnis
dat op een tegenstrijdige motivering
berust niet naar b ehoren met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede ondenleel, de vaststellin.g dat,
zonder de font van de verweerders, d e
schade zoals zij zich in co1w1·eto voorge daan heeft, niet zou ontstaan zijn, volstaat om de causaliteitsba.nd tussen de
fout en de schade te vestigen (schending
v an artikel 1382 van h et Burgerlijk
Wetboek);
de1·de onde1·deel, de vaststelling dat er
tussen de fout van de verweerders en de
schade van eiseres een tussenschakel
geweest is, met name een font van de
naamloze vennootschap Intercom die
niet voor een vo1doende bescherming van
de transfonnator gezorgd had, niet volstaat om het causaal verband tussen d e
font van de verweerders en de schade
van. eiseres te loochenen, daa r de causaliteit moet onderzocht worden tussen de

font van de verweerders (beschaciiging
van een hoogspa1mingskabel) en de
schade van eiseres (langdurige stroomonderbreking) m aar niet tussen d e fout
van de verweerders (beschacliging van
een hoogspanningskabel) en de font van
een derde (onvoldoende b escherming van
de transformator) (schencling van artikel 1382 van het Burgerlijk I'V etboek) :
Overwegende dat het b estreden vonnis
vaststelt dat eiseres in haar electriciteitsverbruik normaal gevoed wordt langs
d e feeder 't Heet ; dat deze feeder op
4 a ugustus 1970, rond 21,30 uur, is uitgevallen wegens het indringen van water
in de verbinclingsmof; d at eiseres clientengevolge een stroomonderbreking zou
h ebben ondergaan, maar van korte dum·,
nu de voeding kon worden verzekerd over
de feed er IV armen Haar·d ; dat evenwel
rond 16,36 uur ch·ie hoogspanningskabels
door verweerder op de Sint-Onolfsdijk
werden beschacligd of afgerukt ; dat door
het afrukken van clie kab els te 16,40 uur
de transformator van d e feeder vVarmen
Haard werd uitgesch a keld door kortsluiting ontstaan tussen de fazen, zodat
de
normale
electriciteitsvoorziening
slechts op 5 augustus 1970 opnieuw verzekerd was; dat de beschadiging van
een kabel, zoals ten deze, enkel het
kortstondig uitvallen , maar niet de beschadiging van de transforinator ten
gevolge kan hebben, nu deze laatste
voldoende moet beschermd zijn om bij
kortsluiting op een kabel niet b eschacligd
te worden; dat de beschacliging van de
transformator derhalve enkel te wijten is
aan onvoldoende beveiliging, waarvoor
de verweerders niet aansprakelijk zijn;
dat h et vonnis eruit afleidt clat er tussen
d e font van verweerder en de door eiseres
geleden schade wegens langdm·ige stroomonderbreking geen noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat ;
17\Tat de eerste twee onderclelen betreft :
Overwegende dat het vonnis geenszins
vaststelt dat zonder de font van verweerder de schade zoals zij zich in conc1·eto
h eeft voorgedaan niet zou ontstaan zijn ;
dat het integendeel b eslist dat, in de
hogervermelde omstandigheden, " niet
kan aangenornen worden dat de font van
beldaagde een noodzakelijke oorzaak was
zonder welke de schade niet zou veroorzaakt zijn zoals ze zich in conc1·eto
heeft voorgeclaan " ;
Dat de onderdelen, uitgaande van een
verkeerde lezing van het vonnis, feitelijke grondslag missen ;
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Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat op grond van de
reeds aan.gehaalde feitelijke omstandigheden, het vonnis, enerzijds, beslist dat
de fout van vel'weercler wel een kort stonclige stroomonderbreking in de feeder
Warmen Haard tot gevolg kon .hebben,
maar niet de beschadiging ervan. ; clat de
beschacliging enkel te wij ten was aan de
onvoldoen cle beveiliging van de transformator tegen een kortsluiting op een
kabel;
Dat het vonnis, anderzijds, impliciet
maar zeker beslist dat de schade die door
eiseres geleden wercl en veel later clan
de door verweercler gepleegde overtrecl.ing
ontstond, enkel te wijten is aan de
beschacliging van de transformator ingevolge gezegd r eeds bestaancl defekt ;
Overwegencle clat het vonnis hieruit
wettelij k h eeft mogen afieiden clat de fout
van verweercler wel de aahleiding maar
niet de oorzaak van de beschadiging was
zonder welke de schade, zoals ze zich in
conc1·eto heeft voorgedaan, niet zou ontstaan zijn;
D at het onderdeel naar r echt faalt ;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 maart 1974. - 2e kamer. - VooTzittm·, de H. ViTauters, raadsheer waarnemend voorzitter. T1e1·slaggeve1·, de
H . Naulaerts. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. van H eeke en Dassesse.

2e

KAMER. -

VONNISSEN

EN

5 maart 1974.
ARRESTEN.

STRAFZAKEN.- MINDERJARIGE BENE DEN DE LEEFTIJD VAN VIJFTIEN· J AAR
ONDER EDE GEHOORD DOOR DE COR RECTIONELE RECHTBANK. ARREST
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD ZONDER DAT DIT GETUIGENIS WORDT GEWEERD. NIETIGHEID.

lifTannem·

doo1· de C01'1'ectionele 1·echtbank
een mincle?jaTige beneclen de leejtijcl van
vijjtien jaa1· onde1· ede wm·dt gehooTd,
is dooT nietigheicl aangetast het an·est
van het hoj van beToep waa1·bij de beklaagde woTclt ve1·oo1·deeld zonde1· dat

dit aldus onwettelijk afgenomen getuigenis we1·d gewee1·d (1). (Artt. 79, 189 en
2 11 Sv.)
(DE CRAENE. )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 10 september 1973 door h et
Hof van beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voor ziening gericht is
tegen de beslissin.g waarbij eiser uit hoofcle
van de telastleggingen A -1 -2, B-1 en 0
vrijgesproken wordt :
Overwegende clat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelij k is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser uit hoofde van de telastlegging B-2 tot een straf
en in kosten veroorcleeld worclt :
Over h et midclel ambtsh alve afgeleicl
uit d e schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 79 , 153, 154, 155, 176,
189 en 211 van het Wetboek van strafvorclering :
Overwegencle dat artikel 79 van het
Wetboek van strafvorclering, luidens
h etwelk kincleren beneden de leeftijd van
vijftien jaar a ileen mogen gehoorcl worden
bij wijze van eenvoudige verldaring en
zoncler eeclaflegging, een substantii:ile
vorm voorschrijft ;
Overwegende clat· h et proces -verbaal
van de terechtzitting van 20 juni 1973
van de Correctionele Rechtbank te
Brugge vaststelt dat d e getuigen, waaroncler Micheline Martin die veertien jaar
oucl was, vooraleer hun verklaring te doen
de eecl h ebben afgelegd de gehele waarh eicl, niets clan de waarheid te zeggen,
er bijvoegencle « zo helpe mij God " ;
Overwegencle clat het arr est beschouwt
clat de door de eerste rech ter bewezen
verldaarcle feiten van de telastleggin g B-2
bewezen zijn gebleven do or h et onderzoek
voor het hof van beroep geclaan, zonder
d e onwettelijke verldaring van voorn oemcle getuige uit de clebatten te weren ;
clat h et arrest clerhalve aangetast is door
de uit clit verhoor voortvloeiende nietigh eid;
·
Om die redenen, vernietigt het bestre(1) Cass., 29 januari 1974, sup1·a, biz. 593.
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den arrest in zoverre het eiser uit hoofde
van de telastlegging B-2 tot een straf
en in de kosten veroordeelt ; verwerpt de
voorziening voor h et 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 het Hof van beroep
te Brussel.
5 maart 1974. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'8laggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

5 maart 1974.

CASSATIEMIDDELEN .

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDE·
RING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT EEN NIEUWE VORDERING DOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP IS ONT·
VANGEN. 0NTVANKELIJKHEID VAN
DEZE VORDERING IN HOGER BEROEP
NIET BETWIST.- NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

Nieuw en de1·halve niet ontvanlcelijlc is het
middel him·~tit ajgeleid dat een niettwe
vo?"de1·ing doo1· de ?"echte?· in hogm· be?"oep onwettelijlc is ontvangen, wannee1·
de ontvanlcelijkheid e1·van voo1· deze
1·echte?· niet we1·d betwist (1).

II. In zoverre d e voorziening gericht is
tegen de beslissing op de door verweerder
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vordering :
Over het middel hier·uit afgeleid dat
h et v01mis verweerder toelaat incidenteel
b eroep in te stellen en zijn vordering te
verhogen met 600 frank,
tenvijl verweerder voor de eerste rechter zonder enig voorbehoud het bedrag van 8.468 frank vorderde, dat hij
overigens b ekwam, zodat ten onrechte
aan verweerder toegelaten werd zijn
vordering, zoals in eerste aanleg gesteld,
te verhogen :
Overwegende dat uit de stuldmn van
de rechtspleging niet blijkt dat eiser\ voor
de rechter in hager beroep heeft opgeworpen dat de vordering van verweerder,
n1. zoverre zij strekte tot toekem1.ing van
een bijkomend schadebedrag, nieuw was,
of daaromtrent enig voorbehoud maakte ;
Dat eiser de nieu~vheid, die d e open bare
orde niet raakt, niet voor het eerst voor
het Hof mag opwerpen ;
Dat h et middel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 maart 1974. - 2e kamer. - Voo?"·
zitte?·, de H. ·vvauters, raadsheer waarn emend voorzitter. Ve1·slaggeve1", de
H. Versee. Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. De Roeck (van de balie te
Gent).

(SAEGERMAN, T. DOBBELAERE.)

2e

KAMER. -

5 maart 1974.

ARREST .

1°

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering
die tegen eiser is n1.gesteld :

2°
(1) Cass., 19
1971, blz. 161).

oktober 1970 (Ar1·. cass.,

VOORLOPIGE

HECHTENIS.

WET VAN 20 APRIL 1874, LID 2, VER·
VANGEN BIJ ARTIKEL 2 VAN DE WET
VAN 13 MAART 1973. BEVEL TOT
AANHOUDING. VERDACHTE DIE ZIJN
VERBLIJF IN BELGIE HEEFT. FElT
WAAROP GEEN DWANGARBEID VAN VIJF·
TIEN TOT TWINTIG JAAR OF EEN ZWAAR·
DERE STRAF STAAT. REDENGEVING.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 september 1973 in hager
beroep gewezen door . de Correctionele
Rechtbank te Gent ;

VOORLOPIGE HECHTENIS.
BEVEL TOT AANHOUDING.- BEVESTI·
GING BINNEN VIJF DAGEN. VER·
DACHTE DIE ZIJN VERBLIJF IN BELGIE
HEEFT. -FElT WAAROP GEEN DWANG·

r

-741 ARBEID VAN VIJFTIEN TOT TWINTIG
JAAR OF EEN ZWAARDERE STRAF STAAT.
REDENGEVING. BEGRIP.

l

0

Bttiten het geval van het feit dat aanleiding kan geven tot dwanga1·beid van
vijftien tot twintig jaa1· of tot een zwaa1·de1·e st1·af moet het bevel tot aanhouding
dat is uitgevaaTdigd tegen een ve1·dachte
die zijn ve1·blijf in Belgie heeft, tegelijke1'tijd de gegevens ove1· de zaalc of de
pe1·soonlijlcheid van de vm·dachte omsch1·ijven die e1·nstige en ttitzonde?'lijlce
omstancligheden oplevm·en en ve1'1nelden
dat dam·doo1· de voo1'lopige hechtenis in
het belang van de openba1·e veiligheid
pe1·eist is (1). (Art. 2 wet van 20 april
1874 vervangen bij artikel 2 wet van
13 maart 1973.)

2o De beschilclcing of het an·est tot bevestiging binnen vijf dagen van een bevel tot
aanhouding dat btdten het geval van
a1·tilcel 1, lid 3, van de wet van 20 ap1·il
1874 is ve?'leend ten laste van een ve1'dachte die zijn ve1·blijf in Belgie heeft,
waa1·bij wo1·dt aangevoenl clat de gecl?·aging van de veTdachte cloet blijlcen van
een gevaa1·lijlce geestestoestancl, clat deze
ged1·aging op zichzelf een gevaa1· voo1· he1'haling insluit, dat het ondm·zoelc daa?·enboven slechts in een beginstadiwm is
.en dat te m·ezen valt clat de vm·dachte de
goede gang e1·van belet, is onwettelijlc
·daa1· niet wo1'dt ve1·meld clat cle aangehaalde omstandigheden e1·nstig en ttitzonde?'lijlc zijn en ·de1'1nate de openbm·e
veiligheid 1·alcen dat de voo1'lopige
hechtenis ve1·eist wo1·dt (2). (Art. 2
wet 20 april 1874, vervangen bij artikel 2 van de wet van 13 maart 19'Z3.)
(VANNOPPEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1973 door het Hof
van beroep te Luik, kamer van inbe-schuldigingstelling, gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel. 2 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige

(1) en (2) Raa dpl. cass., 19 juni 1973 (A?'1'.

-eass., 1973, blz. 1023). Vgl. voor de hand·
having van de hechtenis na een maancl,
-cass., 11 maart 1974, infm, biz. 757.

hechtenis, zoals vervangen bij artikel 2
van de wet van 13 maart 1973 tot wijziging van eerstvernoemde wet en tot
aanvulling van artikel 447 van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende dat op 12 januari 1974,
op grand van feiten van valsheid in
geschriften, oplichting en misbruil{ van
vertrouwen, tegen eiser door de onderzoeksrechter te Hasselt een bevel tot
aanhoucling werd verleend ; dat dit bevel
bij beschild{ing van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
op 15 januari 1974 werd bevestigcl, bevestiging waartegen eiser boger beroep
instelde ;
Overwegencle dat blijkens voormeld
bevel in voormelde beschild{ing eiser in
Belgiii zijn verblijf heeft;
Overwegencle clat het bestreden arrest
dat, na aanvulling van de omschrijving
der feiten, insgelijks het bevel tot aanhouding bevestigt, als enige beweegreclenen aanvoert « dat de hanclelwijze waarmede beroeper te werk ging wijst op een
gevaarlijke geestesgesteldheicl ; dat ·deze
handelwijze in se gevaar inhoudt voor
recidive ; dat claarenboven het onderzoek
slechts in zijn beginstaclium is, en er
kan gevreesd worden dat verdachte zich
tegen de goede gang van het onderzoek
zou verzetten " ;
'
Overwegende dat het arrest evenwel
nalaat te preciseren dat de aan.gehaalde
omstandigheden ernstig en uitzonderlijk
zijn en dermate de openbare veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis vereist wordt, terwijl nochtans de vervulling
van deze voorwaarden op nauwkeurige
wijze moet yastgesteld worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
5 maart 1974. - 2e kamer. - Voo1'zittm·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Chatel. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

7423e

KAMER. -

6 maart 1974.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

WET EOEK VAN DE INKOMSTE NBELASTINGEN .
PERSONENEELASTING EN EELASTING
VAN DE NIET-VERELIJFHOUDERS.
DIVERSE INKOMSTEN. VVINSTEN OF
EATEN VOORTVLOEIEND UIT EEN IN
AR.TIKEL 20 EEDOELDE EEDRIJFSACTIVITEIT . WINSTEN OF EATEN MET UIT SJ~UITING
VAN DIE WELKE . VOORTVLOEIEN UIT DE NORMALE VERRICIITINGEN VAN EEHEER VAN EEN PRIVAAT
VERl\10GEN.

D e a1·tikelen 67,1°,en140, § 2, 5°, a, van het
W etboek van cle inlcomstenbelastingen
oncle7·we7·pen 7'BBJJectievelijk aan cle pe1·,
sonenbelasting en aan cle belasting van
niet-ve7·blijfhoucle7·s, als clive1·se inlcomsten, de winsten of baten clie oncle1· mee1·
voo1·tvloeien ~tit enige1'lei ve7'7'ichting,
zelfs occasioneel of toevallig, bttiten cle
~titoefeninrt van een in m·tilce{ 20 becloelcle becl·r ijfsactiviteit, met ttitshtiting
van cle 7W7'rnale ve7'7'ichtingen van behee1·
van een p1·ivaat vennogen (1).

(EERKVENS, T. EELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 november 1972 door bet Hof
van beroep te Lui.k gewezen ;
Over de twee midclelen samen, afgeleid,
het em·ste, uit de schendin.g van. de
arti.kelen 6, 4°, 67, 1o, 93, § 1, 1o, a, 139,
140, § 2, S0 , a, van het Wetback van de
inkomstenbelastingen en 97 van d e
Grondwet,
doo?'clat het arrest h et door ei.ser ingecliende b eroep tegen de aanslag in de
belasting der niet-verblijfhouders over
h ot aanslagjaar 1967, gevestigd onder
artikel 924.0S1 van de kohieren aange-Iegd voor de gemeente Houthalen, afwijst om de reden dat « de werkelijke
inzichten van verhaler bij de aankoop niet

(1) Cass., 6 oktober 1970 (An·. cass., 1971,
blz. 126); r aadpl. cass., 1 april 1971 (ibid.,
1971, blz. 729); 17 mei 1973 (ibid ., 1973,
bl?.. 908); 11 ja nual'i 1974, sttpm, blz. 527.

clienen nagegaan te worden en h et ten
cleze op zichzelf onverschillig is dat de
aa.nkoop gebeurde met het oog op het
oprichten van een spaanpla.tenfa.briek of
deurenfa.briek en de bedoeli.ng was.
lu·eclieten van de Nationale IVIaatschappij
voor Krecliet aan de Nijverheid te ontvangen ; dat in d ezelfde gedachtenorde
het zonder belang is dat verhaler ni.et
speculatief zou gehandeld hebben; dat
immers occasion eel of toevallig verkregen
winsten belastbaar zijn ; dat artikel 67, 1°,
van het \'Vetboek van de inkomstenbelastingen in algemene bewoordingen is
opgesteld ; dat belastbaar zi.jn : d e win stan of baten die voortvloeien nit enigerlei prestatie, verrichting of speculatie,.
zel£s occasioneel of toevallig, wam1.eer ·zij
behaald zijn buiten de uitoefening van
een bedrijfsactiviteit en ni.et voortkomen
van het normaal beheer van een privaat
vennogen n,
tenvijl 1° eiser in conclnsie, zonder op
di.t p1.mt tegengesproken te worden,
staande hi.eld dat hij de kwesti.euze
gronden gekocht had met h et inzicht een
spaanplatenfabriek of de1.uenfabriek op
te richton in het kader van de reconversie
en hij geenszins speculatief gehandeld
heeft, zodat de lwop en verkoop van d egronden behoren tot de normale verrichti.ngen van beheer van een privaat verInogen bestaande nit onroerende goede- .
ren (schendi.ng van de artikelen 67, 1°,
van het vVetboek van d e inkomstenbelastingen) ; 2° h et feit dat occasioneel
of toevallig verkl·egen winston ook
belastbaar zijn geenszins tot gevolg h eeft
dat het inzicht van eiser bij de aankoop
van de gronden en de afwezi.gheid van
speculatie zonder belang zijn ; het occasioneel el). toevallig karakter slaat op
de prestaties, verrichtingen en speculaties en niet op de winsten of baten, zodat
dit inzicht en de afwezigheid van speculatie zeker van belang zijn om t e erkennen
dat het gaat om daden die tot h et normaal beheer van het privaat vermogen
behoren en h et arrest alzo zijn beslissing
niet regelmatig rechtvaardigt (schending
van de artikelen 67, 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbela.stingen en 97 van
de Grondwet) ; 3° h et arrest ten onrechte
het door eiser ingesteld beroep tegen de
kwestieuze aanslag in de belasting cler
niet-verblijfhouders verwerpt (schencling
van de artikelen 6, 4o, 67, 1o, 93, § 1, 1o, a,
139 en 140, § 2, S0 , a, van het voormelcl
wetboek);
het tweecle, nit de schending van artikel 97 van .de Grondwet,
clo01·dat het arrest h et door eiser inge-
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1965 en november 1966 m eer dan
b elasting der niet-v erblijfhouders over
10 ha. grand te hebben gekocht voor de
het aanslagjaar 1967, gevestigd onder totale prijs van 2.463 .265 frank en er
artikel 924.051 van de kohieren aange- op 30 juni 1966 meer clan 9 ha. van te
legd voor de gem eente Houthalen, af- h ebben verkocht aan of ingebracht in de
wijst,
p ersonenvennootschap met bep erkte a anzonde1· te antwoo1·den op d e door eiser spra kelijldl.eid « N eb er » voor een b eclrag
genomen conclusie, waarin hij in uit- v an 9.986.025 frank, h et a rrest a anstipt
drukkelijke bewoordingen staancle hield dat h et b ewijs clat h et t en deze niet om
dat « de industrie-inplanting van de h et beheer v an een privaat patrimonium
deurenfabriek werd doorgevoerd in over- gaat, gelev erd worclt door een geheel van
feitelijke vermoed ens, met name : 1 o de
leg met en onder toezicht v an h et
Minist erie van E conomische Zaken ; . v eelvuldigheid van d e a ankop en, het
sam enbren gen van t erreinen v an verom de b estaa.nde p er sonenvennootschap
met b ep erkte aan spra kelijkheid « N eber » schillende eigenaars, m erendeels gekocht
t e la t en uitgroeien v a n een enkel v erkoop- in een korte tijclspanne, tussen 28 janua ri
1966 en 4 april 1966; 2° cloorverkoop aan
kantoor m et een m aat scha ppelijk k apit aal v an 50.000 fra nk tot een fabriek of inbreng in de person en vennootscha p
die virerkgelegenheid bciod aan 100 arbei- m et b ep erkte aansprak elijld'leicl « Neber,
ders een u1.vestering diende t e geb euren v an de meest e gronclen op 30 jtmi 1966
van 50 .000.000 frank; d e inbren g en de waarbij eiser zelfs een t eruggave v~
verkoop d erhalve dienclen t e worden r echten bekwam wegens weclerverkoop ;
3° het a an gaan door eiser v an leningen
gedaan a an de best aande p ersonenvennootschap met beperkte aansprakelijk- bij d e p er smienvennootschap m et bep erkte a ansprakelijld'leid « N eb er >> om
h eid t egen een hoger e prij s dan deze v an
d e aankop en ·t e financi eren, zodat d e
aankoop, dit Ul. overleg en op aa.n sturen
van d e N ationale Maa t scha ppij voor gronden niet werden v erkregen door
Krediet a an de Nij verheicl en h et Minis- erfopvolging, sch enking, eigen sp aart erie van E conomisch e Za k en, met welke p enningen of wederb elegging ;
Overwegende d a t, nu h et arrest anclersam en d e waarde wercl b ep aalcl; dit
alles geb eurcle om kapitaalsv ormu1.g t e zijcls ook v ast stelt, zoncler op dit punt te
b ek om en en om de v e1moot schap krecliet- zijn a angev ochten, d at d e kwestieuze
waarcligh eid t e schenken ; de inbren g verhanclelingen d oor eiser niet v erricht trouwens op dezelfde wij ze gewaarcleercl werclen in h et raam van een in artikel 20
werd als d e verkoop ; B erkven s bij de v an h et vVetboek v an de inkomsten aankoop nooit de b edoelu'lg h eeft gehacl belastingen bedoelcle beroepswerkzaamt e v erkop en of in een vennootsch ap in t e h eid, de r echter alclus de motieven
brengen ; t oen die verkoop en die inbren g aangeeft waarom hij de uit het b eweerd
dom; om st ancli gheden van buiten uit b eh eer van een priv aat p a trimonimn
geclwon gen ta ch plaa tsha clden, hij, we - afgeleide r eclen t ot n iet-belastbaarheicl
gens d e ook door d e fiscus zelf aanwe- afwijst, en d e b etwiste a ansla.g wettelijk
zig geachte vermen ging v an v ermogens, r echtvaarcligt ;. clat h et a rrest m et een d e
niet d e b edoeling h a d enige winst t e elem en ten die eiser aanvoerde om tot
m a k en, do ch slechts de v oorstelling van een tegenovergestelcl besluit t e komen . als
zijn oncler sch eiden v ermogen sb estandcle.- niet overtuigend van de hand wijst ;
len, namelijk b elangen in zijn v ennootD a t de micldelen niet kmmen aangeschappen en zijn gronden , aanpaste aan n omen worden ;
h et s chema door d e kreclietverlen ende
Om die r ed en en, verwerpt d e v oorzieu1.st an t ies gewenst en n ood zak elijk geacht om de op t e richten fa briek te ning ; v eroordeelt eiser in d e k ost en.
financier en », zoclat h et a rrest niet r egelm atig gem otiveercl is :
6 m aart 1974 . - 3e k a m er. Voo?'Overwegencle. dat eisers stelling, dat zitte?", de H . D elahaye, r aaclsh eer waarVe1·slaggeve1·, d e
hij bij de aank oop van d e gronden niet n em end v oorzitter. Gelijlcl·uidende conclusie ,
de b edoelu1.g h ad cleze t e v erkopen of H. V er see. in t e b ren gen en bij gevolg zoncler sp ecu- d e H . Krings, advocaat- gen eraal.
latief opzet hanclelcle, enkel tot cloel had Pleite1·s, de HH. Houtekier en Claeys
t e cloen a a nnemen d a t d e b elast e ver- Bouimert (deze laatste v an d e balie t e
richting to t h et normaal b eh eer v an zijn Gent).
privaat vermogen b ehoor cle ;
Overwegencle d at , na t e h ebben vastgest elcl dat eiser niet betwist tussen juli
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7 maart 1974.

1o

· STRAF. ARTIKEL 65 VAN HET
STRAFWETBOEK.- BEPALING VOLGENS
WELKE DE RECHTER VERPLICHT IS
MAAR EEN ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN INDIEN EENZELFDE FElT VERSCHEIDENE MISDRIJVEN OPLEVERT.

2°

STRAF. ARTIKEL 59 EN 60 vAN
HET STRAFWETBOEK. RECHTER . DIE
VERSCHILLENDE STRAFFEN UITSPREEKT
WEGENS VERSCHEIDENE iYIISDRIJVEN.
BESLISSING SLUIT IN DAT DEZE
MISDRIJVEN DOOR VERSCHILLENDE FElTEN WORDEN OPGELEVERD.

go

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
GEZAG VAN HET GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.
VERKEERSONGEVAL.
RECHTER DIE AFZONDERLIJKE STRAFFEN HEEFT OPGELEGD, ENERZIJDS, WEGENS OVERTREDINGEN VAN HET WEGVERKEERSREGLEiYIENT EN, ANDERZIJDS,
WEGENS HET
BESTUREN VAN EEN
VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKENSCHAP EN VAN ALCOHOLINTOXICATIE.
BESLISSING
DIE
NOODZAKELIJK
INSLUIT DAT DE STAAT VAN DRONKENSCHAP EN VAN ALCOHOLINTOXICATIE
NOCH DE OORZAAK NOCH EEN VAN
DE OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS
GEWEEST. GEVOLG.

1° De 1·ech~eT is ve1]Jlicht maa1· een enlcele
st1·aj uit te sp1·eken, niet alleen wannem·
een miscb·ijj een bestandcleel van een
ande1· misd1·ijj opleve1·t, doch oak wannee1·
eenzelfde jeit ve1·scheidene misd1·1jven
opleve1·t (1). (Art. 65 S.W.)
2° De 1·echteT die wegens ve1·scheidene misd1·ijven ve1·schillende stmffen ttitsp1·eekt,
beslist dat deze miscl1·ijven doo1· onde1·scheiden jeiten wonlen opgeleve1·d (2).
(Artt. 59 en 60 S.W.)

go De 1·echte1· die naa1· aanleiding van een
ve1·lcee1·songeval ajzonde1·lijlce st1·ajJen
oplegt, ene1·zijds, wegens oveTt1·edingen
van het wegve1·lcee1'STeglement, andeTzijds, wegens het bestw·en van een
voe1·tttig in staat van dmnlcenschap en
alcoholintoxicatie, beslist impliciet, doch

(1) en (2) Cass., 5 maart 1974, su1n·a.,
blz. 737 ; raadpl. cass., verenigcle kamers,
8 maart 1973 (A1~·. cass., 1973, blz. 666), en de
conclnsie van Procm·mu·-generaal Ganshof
van cler Meersch, verschenen in Bull. en P ASIC .,
1973, I, blz. 631.

noodzakelijk dat de staat vari d1·onkenschap en ·van alcoholintoxicatie noch de
oo1·zaalc noch een van de oo1·zalcen van
het ongeval is geweest. De bu1·ge1'lijke
1·echtm· in hoge1· be1·oep die late1· kennis
neemt van de ve1·haalsvonlm·ing van de
ve1·zelcm·aa1·, doo1· wie het slachtoffe1' van
het ongeval is schadeloos gesteld, tegen
de dade1· van het ongeval, kan dientengevolge deze voTde1·ing in beginsel ajwijzen, zonde1· het gezag van de beslissing
van de stmj1·echte1· te mislcennen (g).
(Artt. 59 en 60 S.W. ; algemeen beginsel
van het gezag van het gewijsde in
strafzaken.)
(FOURiYIENTRAUX, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « GROEP JOSI, CENTRALE VERZl!]KERINGSMAATSCHAPPIJ 1909 ».)
ARREST

(vm·taling) .

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vmmis, op 24 oktober 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Dom·nik ;

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1g19, 1g20 van
het Bu:rgerlijk Wetboek, 65 van het
Strafwetboek, g en 4 · van de wet van
17 april 1878 houdende de voontfgaande
titel van het W etboek van strafvordering
en van het algemeen beginsel van het
gezag van het rechterlijk gewijsde in
strafzaken,
doo1·dat eiser bij een ·verkeersongeval
het voertuig van een derde had beschadigd en was vervolgd voor de Politierechtbank te Quevaucamps die hem bij
een in kracht van ·gewijsde gegaan vmmis
van 7 oktober 1971 heeft veroordeeld
tot twee geldboeten wegens overtreding,
enerzijds, van de artilcelen 27-1, lid 2,
en 10, lid 4, van h et verkeersreglement
(telastleggi..ngen a en b) en, anderzijds,
van de artikelen g4, 1°, en g5 van de wet
betreffende het wegverkeer (telastleggingen c en d), en het vmmis, dat de
rechtsvordering van verweerster toewijst
die als verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijld1eid van eiser van
hem de terugbetaling vorclerde van de
(3) Raadpl. cass., 11 maart 1971, vermeld
in de vorige noot ; " Ret rechtedijk gewijsde en
het Gerechtelijk Wetboek », plechtige openingsrede . door Eerste advocaat-generaal
P. Mahaux uitgesproken op 1 s·eptember Hl71
en verschenen in An·. cass., 1971.
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van b et beschadigde voertuig had betaald, verklaart, na er met name op gewezen t e h ebben d a t eiser op bet ogenblik
van b et ongeval onder invloed van de
drank verkeerde (alcoholgehalt e v an
2,6 gr a m per lit er bloed) : « ... er mag
gezegd worden d a t bet ongeval werd
veroorzaakt door h et overdadig alcoholgebruik v an de b estuurder, t e m eer daar
geen andere automobilist hem. heeft
kunnen hinderen en de weer somstandig heden en de staat v an de rijbaan normaal
waren ; .. . gewis .. . d e strafrechter h eeft
geoordeeld d e st rafbare feiten in twee
groep en t e moeten verdelen , m et afzonderlijke b estraffing v an h et feit zijn
snelheid niet te h ebben ger egeld en niet
a ile nodige m aneuvers t e h ebben uitgevoerd, en erzijds, en van h et feit t e h ebb en ger eden m et een hager alcoh ol gehalte
in zijn bloecl d an 1,5 gr a m en op een
openb a re plaats in staat v an clron kenscha p t e h ebben ger eclen, anclerzijds ;
. .. even wel .. . impliceert d e toep assing van
die b eide afzonderlijk e straffen niet noodzakelijk d a t er tussen d e a lcoholin:toxicatie en de overtredingen van het
v erkeersreglem ent geen enkel oorzak elijk
v erb an d b est aat ; ... in h et onderh a vige
g eval blijkt d at de zeer gr ate hoeveelheid
a lcohol in h et bloed en de d aardoor
t eweeggebrachte euforie d e oorsprong
waren v an d e gezamen lij k e oorza k en van
d e sch ad e aan h et ander e v oertuig ; .. .
deze t oestand v erklaar t d at F om·ment r aux een v olkomen norma le b ocht niet
heeft ln mnen nemen die op d eze weg van
Door·nik n aar B er gen elke d ag door
dcuzenden p ersonen - en v r achtwagens
wordt gevolgd ; .. . Fourmentraux heeft
.aldus een gr ove fou t b egaan w aardoor
h et verhaal gegrond is d a t t egen h em is
ingest eld do or de v erzekeringsmaa t schap pij die de terugb et aling vordert v an d e
b edragen die ze v oor h em h eeft m oet en
uit k er en "•
tenvijl voormeld vonnis van d e politierechtbank erop wij st « d at de t elastleggingen . . . t egen d e b eklaagde b ewezen
zijn ; da t er met toepassing van arti kel 65 v an het Strafwetboek grand
b est aat tot sam envoeging r espect ievelij k
van de t elast leggingen a en b, en erzijds,
c en d, an derzijds , , en, bij gevolg , nood zakelijk b eslist dat d e overtredingen van
het v erkeersreglem ent d e schade hebben
veroorzaakt aan d e hindernis die k on
worden voorzien , in d e zin v an artikel 27,
1, lid 2, van h et verkeersr eglem en t,
welke het voertuig van d e derd e vormde,
en aldus h et bestaan v erwerpt van een

enkel straf baar feit, zoals bedoeld in
artikel 65 van h et Strafwetboek, waa rvan
elk b estand deel d ie schade zou h ebben
veroorzaakt, w aaruit volgt dat h et v onn is, door te zeggen dat de toepassing van
twee straffen niet b et eken t d a t er tussen
de alcoholintoxicatie ev en als de dronkensch ap en d e overtredingen van het v erkeersr eglement alsmede het ongeval geen
enkel oorzak elijk v erband b estaa t, de
bewijskracht miskent v an d e beslissing
van d e strafrechter (schending v an de
artik elen 1319 en 1320 van h et Burgerlijk W etboek) en ook h et ge:mg dat era an
wordt toegek en d (schending van h et
algemeen b eginsel v an het gezag van h et
r ech t erlijk gewijsde in strafzak en en v an
de artikelen 3 en 4 van de wet v an 17 a pril
1878) ;
Overwegende dat een in k r acht van
gewij sde gegaan v onnis v an de Polit ierechtbank t e Quevaucam p s van 7 oktober
1971 eiser « m et toepassing van artikel 65
v an h et St rafwetboek " tot afzonderlijke
straffen h eeft v eroorcleeld , en erzij ds,
wegens overtredingen van h et v erkeers r eglem ent en , ander zijds, om op een
openba r e plaat s een v oertuig t e h ebben
bestuurd in staat v an dronkenschap m et
een alcoholgehalt e in zijn bloed v an t en
minste 1,5 gra m p er liter;
Overwegende dat de strafrechter v erplicht is m aar een enkele straf uit te
sprek en , niet aileen wanneer een misdrijf
een best anddeel v an een ander misdrijf
oplevert, maar ook wanneer eenzelfde
feit v erscheidene m isdrijven oplev ert ;
D at hieruit volgt d a t de r echter, die
wegens v er sch eidene misdrijven v er sch illende straffen · "Lutspreekt, noodza kelijk
b eslist dat deze misdrijven door onderscheiden feiten worden opgeleverd ;
Overwegende dat, d oor h et u itsprek en
v an afzonderlijke straffen waarvan d e ene
slaat op overtredingen van h et verkeersr eglem ent, impliciet doch noodzak eli jk
werd gevonnist dat de staat van dronkenschap en v an alcoholintoxicat ie waarop
d e ander e st raf b eirekking h eeft noch
de oorzaak noch ,een v an d e oorzak en
van h et ongev al is gewees:t ;
D a t h et vonnis, door eiser te v eroordelen aan v erweerster de b eclra gen t erug
te b etalen die zij h ad uitgekeerd · tot
v ergoeding van de scha de aan het voert uig van een der de, de wettelijke b ep a lingen en h et algemeen beginsel als
b edoeld in h et middel heeft gesch onden ;
D at h et middel gegrond is ;
Om d ie reden en , v ern ietigt h et b estre-
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melding zal worden gemaakt op cle kant
van d e vernietigde beslissing ; boudt de
kosten aan opdat erover door de feiten rechter zou worden beslist ; verwi.jst de
zaak naar de Rechtbank van eerste aanl eg te B ergen, zitting houdend in hoger
beroep.
7 maart 1974. - 1e kamer . - T!ooTzitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend .voorzitter. Ve1·slaggeve1·, d e
H. Ligot. Gelijkbidende conclusie,
de H . P. Mahaux, eerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally.

1e KAlVIER. -

8 maart 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
VONNIS TOT BEKRAOHTIGING VAN
RET BESLUIT VAN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK. CONOLUSIE VAN EEN
PARTIJ WAARIN TEGEN RET VERSLAG
WEL BEPAALDE GRIEVEN WORDEN OPGEWORPEN. - NIET REGELli'I:ATIG GEli'[OTIVEERD VONNIS.

Niet 1·egelmatig gemotiveenl is het vonnis
dat, als een pm·tij in een conchtsie wel
bepaalde g1·ieven tegen het deskttndigenve?·slag heejt OJJgewo1;pen, zich e1·toe
bepeTkt het beshtit van dat vm·slag te
belc?-achti(Jen (1). (Art. 97 Grondwet.)
(DANNAU EN VAN LAETRElli,
T. VAN HEGHE.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 m ei 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over h et middel afgeleid uit d e scl~ en
cling van de artikelen 1319, 1320, 1322

(1) Cass., 5 oktober 1962 (Bull. en PASIC.,
1963, I, 159); raaclpl. cass., 16 februari 1966
(ibid., 1966, I, 754) en 2 maart 1967 (An. cass.,
1967, blz. 827).

van het Burgerlijk W etboek, 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdecligin~ ,

doonlat h et vmmis b eslist dat er ten
voordele van h et erf van verweerder een
erfclienstbaarheid van ·waterleiding bestaat en dat d e eisers verplicht zijn de
afloop va.n h et water t e verzekeren en h en
tevens veroordeelt tot betaling van een
schaclevergoeding van 2.000 frank om de
r ed en dat d e gerechtelijke deskunclige
Andre Cor:nelis tot de volgencle besluiten
komt : 1° de normale afloop van h et water
wordt gevormd door d e gracht, aangeduicl op h et plan A C D E F G ; 2° op de
plaats waar verweerder thans een gr acht
heeft gegraven is er vroeg,:n· een gracht
geweest en was er nu nog ee11 gracht, die
verweerder echter heeft uitgediept ; 3° de
bestaande gracht ligt sinds m eer dan
100 jaar volledig op h et eigendom van
de eisers, zodat h et eigendom b elas t is
m et een erfclien stbaarheid van waterafioop, en dat in dit geval de eigenaar
v erplicht is d e a floop van h et water te
verzek eren ; dat de eisers een verslag
neerleggen van hm1 t eclmische raadgever
P. Doms en d at deze laatst e tot d e volgencle besluiten komt : 1° d e waters van
het p erceel van verweerder !open niet
naa r d e gracht maar !open omlaag evenwijdig met d e beek. Bijgevolg kan de
gracht nooit een erfdienstbaarheid ten
voorclele van h et perceel van verweerder
vormen ; 2° uit d e bovenvermelde argumenten menen wij te kunnen b esluiten
clat er v66r d e door verweercler verrichte
graafwerken geen gracht was; dat p a rtij en tijdens de werkzaamheclen van de
gerechtelijke d eslumclige hem hm1 opmerkingen h ebben lnmnen overmaken en
clat d e desk1.mdige bij het opmaken van
zijn verslag d aar r ekening mee gehouden
h eeft ; dat de n a uwkem·ige stuclies en de
uitdrukkelijke gevolgtrekkingen door de
gerechtelijke d eskm1dige Cornelis gedaan
geenszins door d e opmerkingen van
Doms, technisch raadgever van d e eisers ,
worden ontzenuwd ; dat de r echtbank de
besluiten van de deslnmdige Anch·e
Cornelis volleclig beluachtigt; clat de
eerste rechter terecht heeft vastgesteld
clat d e kwestieuz e gracht, clie verweercler
gegraven heeft, zich op h et eigendom van
de eisers bevinclt ; dat h et ingevolge de
vaststellingen van bet deslnmcligenverslag eveneens vaststaat clat verweerder
een r echt van waterleiding heeft op het
erf v a n de eisers ; clat immers sincls m eer
clan 100 jaar een gracht voor de natuurlijke afloop van de waters zorgt,
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-747tm·wijl 1° de gerechtelijke clesktmclige
zijn verslag in voorlezing aan partijen
gestuurd heeft op 16 jtmi 1970 en claarna
overgegaan is tot de opmeting en de
nivellering van de omliggende gronden en
op 5 september 1970 onmidclellijk zijn
verslag heeft neergelegcl, zodat clit verslag geen rekenin.g heeft kunnen houden
noch met de door de technische raaclgever
Dams in zijn verslag van 29 janimri 1971
geformuleerde beinerkingen, noch met de
door de eisers in hun conclusie geformuleercle bemerkingen en miclclelen en het
vonnis alclus de bewijskracht van cleze
stuld{:en miskent (schencli:ng van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° de gerechtelijke
expertise . geenszins rekening houclt met
de voor de eisers. in het versla.g van de
technische raaclgever Doms geformu leerde bemerkingen aangaande enerzijcls
de natuurlijke afloop van de wateren,
met name clat uit de bij het gerechtelijk
cleslnmcligenverslag gevoegde schets cluiclelijk , blijkt clat de grootste helling
evenwijclig loopt 11:1et de gracht en clat
het nemen van kleinere clwarsprofielen
dan die van de gerechtelijke cleskunclige
een nauwkeurige situatie geeft en clan
ook vaststaat clat de punten langs
Dannau hager liggen clan langs Van
Heghe zoclat de waters niet natuurlijk
naar Dannau's erf aflopen, en aangaancle
anderzijcls de kwestie van de gracht, met
name clat er geen gracht op enig clercle
eigendom is, clat de gracht tussen de twee
betrokken percelen onclerbroken wordt
e n de drie buizen die door de gerechtelijke
deskunclige als teken van ouclerclom in
aanmerking ·genon1.en worden in 1963 door
Dannau zelf geplaatst werclen wegens het
ontstaan van een zompige plek, zoclat het
vonnis zowel de bewijskracht van het
gerechtelijk deskuncligenverslag als die
van het verslag van cleslnmclige Dams
heeft geschonclen en in alle geval niet
kan uitgemaakt worden met welke bemerkingen volgens · het vonnis al clan
niet rekening gehouden wercl (schending
van de artikelen 1319, 1320, 132.2 van
het Burgerlijk vVetboek en 97 van de
Gronclwet) ; 3° de eisers gerechtigcl zijn,
ook na de neclerlegging van het gerechtelijk clesktmdigenverslag, aile middelen
en bemerkingen te formuleren die zij
nuttig achten en de rechtbank deze moet
onderzoeken en beantwoorclen ; het bestreden vonnis niet voldoende geantwoord heeft op de door de eisers genomen
tweede conclusie, waarin deze staande
hielden dat verweerder de verjaring van
het recht op waterleiding langs de gracht

op hun erf geenszins b ewees, namelijk
de vage vermoeclens door d e gerechtelijke
deslumdige uit het bestaan van de
gracht en de ch·aineerbuizen geput niet
in aan1nerking konden genomen worden,
« de teclmische raaclsman Dams het
bewijs gelevercl heeft clat deze ·gracht
onderbroken is daar waar de respectieve
eigenclommen van partijen gescheiclen
zijn door een hekken (doorgang) en tenslotte de draineerbuizen, clie door de
gerech telijke clesktmclige werden teruggevonclen, door de eisers zelf werden geplaatst in 1963, zodat het uitgesloten is
clat de verjaring van 30 jaar bewezen is »
en de gerechtelijke expertise, die door
het vonnis worclt bekrachtigd, evenrnin
enig antwoord daarop geeft (schencling
van artikel 97 van de Grondwet en van
voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
w·at het clercle onderdeel betreft
Overwegencle dat de eisers in conclusie
lieten gelclen dat het bewijs niet werd
gelevercl clat het erf van verweercler door
verjaring een erfclienstbaarheid van waterafloop zou hebben verkregen in de op
hun groncl gelegen gracht, welke zij
beweerden door verweerder te zijn
gegraven, dat de door de gerechtelijke
expert aangehaalde « vage vermoedens »,
met name h et bestaan van de gracht en
de aanwezigheid van clraineerbuizim,
daartoe niet volstonden en dat hun
technische raaclgever het bewijs had geleverd dat de kwestieuze gracht, die h et
water van h et erf van verweerder ontvangt, onderbroken is daar waar de
respectieve eigendommen van de partijen door een hekken (doorgang) zijn
gescheiden en dat de draineerbuizen door
de eisers zelf in 1963 werden geplaatst,
zodat het uitgesloten is dat de verjaring
van dertig jaar ingetreden is ;
Overwegende clat, nu het verslag van
de gerechtelij ke expert eensdeels de litigieu ze gracht als ononderbroken beschrijft en anderc1eels vaststelt clat « de
overwelving van drie betonbuizen sinds
vele jaren » bestaat, het vonnis noch door
de in het micldel aangehaalde passus noch
door een andere de redenen te ke1men
geeft waarom de door de eisers tegen
de zienswijze van de expert ingeroepen
grieven met betrekking tot de verjaring
hetzij zonder grand, hetzij niet ter zake
dienend zijn ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre-
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melcling zal worden gemaakt op de kant
van. de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist; verwijst de zaak naar de Rechtban.k van
ee rste aanleg te Leuven, zitting houdend
in hager beroep.
8 maart 1974. - 1e kamer. Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, raadsheer waarn emend voorzitter. Vm·slaggeve1', .de
H. Sury. Gelijkh~iclencle conchtsie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en Fally.

1e KAMER. -

8 maart 1974.

1° ERFENISSEN.- ARTIKEL 792 VAN
HET BURGERLI.JK WETBOEK. - VERBORGEN HOUDEN VAN ERFGOEDEREN.
- BEGRIP.
2° ERFENISSEN.- ARTIKEL 792 VAN
HET BURGERLI.JK WETBOEK. - VERBORGEN HOUDEN VAN ERFGOEDEREN.
- VASTSTELLING DOOR DE RECHTER
VAN HET BEDRIEGLI.JK OPZET.
BEGRIP.

1° Becl1·ieglijk opzet is een essentieel
bestanclcleel van het ve1·bo1'gen houclen van
e1jgoecle1·en als bepaalcl in m·tikel 792
van het Btwge1'lijk Wetboelc (1).
2° D e 1·echte1' clie, stetmencl op cle houcling

van cle e1jgenaam , zelfs impl1:ciet beschouwt clat cleze niet te goecle1· t1'0t~w heeft
kttnnen geloven clat een gift 1tite1'aanl een
ve1·goecling was, stelt wettelijk het bestaan van becl1·ieglijk opzet vast, zoals
bij m·tilcel 792 van het Btt1'ge1·lijk Wetboek is ve1'eist voo1· het bestaan van het
ve1·bo1·gen hottclen van e1jgoecle1·en.
(VANDEN PERRE, T. PAAR EN DE BRUYN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Cass., 10 maart 1966 (Bttll. en PASIC.,
1966, I, 889).

arrest, op 15 februari 1972 dooi· het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 792 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Gronchvet,
cloonlat het arrest, om een beweerde
erfverduistering, zogezegd door eiseres
gepleegd, te be,'lijzen, zich ertoe beperkt
in zijn rnotivering aan te tonen dat de
gift, die h et voorwerp van de zogezegde
erfverduistering zou uitgemaakt hebben,
een werkelijke liberaliteit, voor inkorting
vatbaar, en geen loongift was,
tenvijl de conclusie door eiseres in
boger b eroep neergelegd niet enkel op~erp dat er desbetreffende geen sprake
kon zijn van liberaliteit doch eveneens
aanvoerde dat eiseres te goeder trouw
kon menen niet uit vrijgevigheid begiftigd te zijn geweest, en dm·halve, door
deze dwaling zowel in rechte als in feite,
bij eiseres, een essentieel element voor
het bestaan van de erfverduistering,
namelijk het bedrieglijk oogmerk, bij
haar niet aanwezig was, zodat het arrest,
door niet te antwoorden op een middel
van de conclusie van eiseres en door
derhalve ·niet na t e gaan of het noodzakelijk zedelijk element van de erfverduistering ten deze aanwezig was, doch
door zich integendeel te beperken tot
het bewijs dat h et om een liberaliteit zou
gaan die tot de erfenis behoort, en door
bijg'evolg niet na te gaan of eiseres te
goede1; trouw kon menen dat zulks niet
het geval was, de in het miclclel aangehaalcle wetsbepalingen schendt :
Overwegende clat eiseres in conclusie
stelde dat de cle cujus de som van
500.000 frank heeft betaalcl als tegenwaarde van door haar geleverde langclurige prestaties en dat het clerhalvevolleclig te goeder trouw is dat zij verzwegen heeft clat zij reeds een bedrag van
500.000 frank op haar schuldvorclering
van 720.750 frank had gekregen en clat
derhalve ook geen sprake kan zijn van
toepassing van artikel 792 van het
Burgerlijk vVetboek daar de door de
cle cttj1tS gedane betaling geen gift
betekent, doch alleen een gedeeltelijke
afbetaling van schuld ;
Overwegende dat het bedrieglijk oogmerk een essentieel element is van het
verborgen houden van erfgoederen ;
Overwegende dat, na beschouwd te
h ebben dat het onbegrijpelijk is dat
eiseres al haar luachten heeft ingespannen om de gift geheim te h ouden en
n adien, wanneer ze d e werkelijkheicl
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ervan heeft moet en toegeven, niet aanstonds het beweerde loonkarakt er bek end heeft gemaakt, hoewel , in h aar
huidige stalling, zulks h et behoud van
de som zou 1noeten verantwoorden, en
d at, toen eiser es, bij d e b ewerkingen van
de inventaris ·van d e nalaten schap , op
7 november 1967 v an haar schuldvord eringen gewag heeft gemaakt, zij inte gendeel de sch enking van 500.000 frank
verzwegen h eeft hoewel deze, in haar
huidige stalling, minstens gedeeltelijk
tot aanzuivering ervan zou gediend
h ebben, het arrest daaruit afleidt dat
voormelde stalling van eiseres slechts t e
beschouwen is a ls een later uitvindsel om
zich zo goed mogelijk Uit de moeilijkheid
~h~=;

RET HoF VAN CASSATIE WANNEER HET,
RECRTDOENDE OP EEN VOORZIENING
TE GEN EE N VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK,
DE
BEVOEGDE
RECRTER AANWIJST.

3° VERi¥IJZING NA CASSATIE. CASSATIE

VAN D E
1
RECRTDOENDE OVER DE BEVOEGDREID. VERWIJZING NAAR RET D OOR HET HoF
BEVOEGD VERKLAARDE GERECHT.

I

D at h et a rrest a ldus, op grand van
voormelde tegenstrijdige houding van
eiser es, impliciet aanneemt dat deze
laatste niet te goeder trouw h eeft kunnen
menen dat h et om een loongift ging en
d at h aar verzwijging dus niet het gevolg
was van een wegens het loonkar akter van
bedoelde geldoverhandiging verschoonbare dwaling , maar de uiting van haar
bedrieglijk oogmerk ;
D a t het arrest derhalve voormelde
conclusie p assend beantwoordt en meteen zijn beslissing wettelijk r echtvaardigt;
Dat h et middel niet kan worden aangenomen;
Om die r eden en, verwe.r pt de voorzie ning ; veroordeelt eiseres in de kosten.
8 maart 1974. - 1e kamer. - Voo?·titte?', Ridd er Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·,, d e
H. Gerniers. Gelijklt~idende conclusie,
d e H. Velu, advocaat -gen eraal. - PleiteTs, de HH. Van Ryn en Dassesse.

VAN

E EN

1° Alle geschillen, die moeten beslecht WO?'den om tot de ve?·effening van een
faillissement te lcomen, beho1·en ttitslt~i
tend tot de bevoegdheicl van de ?'echtbank
van koophandel in wie1· a?'?'ondissement
het faillissement geopend is ; zt~lks is
inzonded wid het geval voo1· geschillen
ove?' de schuldvo?'de?·ing van een we?·kman van de gefaillee?·de m.b.t. schadeve?·goeding wegens eenzijdige ve?'b?·elcing
van de ove1·eenkomst (1). (Artt. 574, 2o
en 631, lid 2 G.W.)
2° De bepaling van het ee1·ste lid van a?·tilcel 660 van het Ge1·echtelijk Wetboek is
van toepassing op het H of van cassatie ,
wannee?' het, 1·echtdoende op een voo?'ziening tegen een vonnis van de a?'?'On dissements?·echtbank ove1· de bevoegdlwid, de bevoegde ?'echte?' aanwijst (2).
3° Wan nee?' het H of van cassatie een vonnis
van de m··rondissements?·echtbanlc ove1·
de bevoegdheid ve1·nietigt, venvijst het
de' zaak nam· de bevoegde ?'echte?' die het
aanwijst (3).
(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET ROF
VAN BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE
VROMAN, CURATOR OVER HET FAlLLIS SElVIENT PERSONENVENNOOTSCRAP l\1ET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « TEVESHOP », TE GEN GORREMANS.)
ARREST

le

KAMER. -

8 niaart 197 4.

1° BEVOEGDHEID EN A...lliLEG.
GESCHILLEN INZAKE FA1LLISSEMENT.
UITSLU ITENDE BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTBANK VAN KOOPRANDEL.

VONNIS

ARRONDISSE~·IENTSRECRTBANK

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 23 oktober 1973 door de arrondissementsrechtbank te Antwerp en ge- .
wezen;
Over h et middel afgeleid uit de schending van artikel 574, 2°, van h et Gerecht elijk Wetboek,
doo1·dat h et vonnis de zaak naar de

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. GERECRTELIJK W E TBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE
LID. BEPALING VAN TOEPASSING OP

(1) (2) en (3) Cass. ,
supm, biz. 357.

29

november

1973,
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Arbeidsrechtbank te Antwerpen verwijst,
tenvijl zij uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van koopha11del
behoort :

Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, krachtens artikel 660, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar de bevoegde rechtbank 1noet worden verwezen ;

Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de cm'ator van
het faillissen1ent van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijld1eid
Teveshop, waarvan de zetel gevestigd is
te Antwerpen, de partij Gorremans gedagvaard heeft tot betaling van schadevergoeclingwegens eenzijdige contractbreuk;
Overwegende dat het vonnis de zaak
verwijst naar de Arbeidsrechtbank te
Antwerpen;
'
Overwegende echter dat, luidens artikel574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechtbank van koophandel, zelfs
wmmeer partijen geen hm1delaar zijn,
onder meer kennis nee1nt van alles wat
het faillissement betreft, overeenkomstig
de voorschriften vm1 het vVetboek van
koophandel ;
Overwegende dat, luidens artikel 631,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
wmmeer de faillietverldaring in Belgie
geschiedt, de desbetreffende geschillen
uitsluitend tot de bevoegcli1eid behoren
van de rechtbm1k in wier arrondissement het falllissernent is geopend ;
Overwegende dat die bepalingen geen
onderscheid maken tussen de rechtsvorderingen die uit het faillissement
ontstaan en de rechtsvorderingen waartoe het faillissBinent slechts de aanleiding

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houclt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van koophandel
te Antwerpen.
8 1naart 1974. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.
Gelijlcltticlencle
conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal.

Op dezelfde dag zijn drie arresten
in dezelfde zin gewezen op de voorziening
in cassatie van de procureur-generaal bij
bet Hof van beroep te Brussel tegen een
vom1is van clezelfde datum en van
dezelfde arronclissementsrechtbank in zake Meester Vron1an, curator over het
faillissBlnent van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Teveshop "• tegen V ervloet.

18;

Dat deze interpretatie wordt bevestigd
2e KAMER. - 11 maart 1974.
door de opheffing bij artikel 8, 13o, van
de bepalingen vervat in artikel 2 van de
wet van 10 oktober 1967, van artikel 505 . 1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - TIJDIG INGESTELD BIJ HET
van boek III,- titel I, van het 'Vetboek
STRAFGERECHT. - VERJARING VAN DE
van koophandel luidens hetwelk elk
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
geschil betreffende de vereffening van
VERRECHTSVORDERING
GEGROND
faillissementen dat tot de bevoegcll1eid
KLAARD. VOORWAARDEN.
van de burgerlijke rechtbanken behoorde,
er am1hangig werd gemaakt binnen 2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
korte tijd en als spoedeisencle zaak
EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
berecht ; dat ze eveneens >vordt bevestigd
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
door de wijzigingen clie artikel 38 van de
- BESLISSING OP DEZE RECH'l'SVORDEbepalingen vervat in artikel 3 van de
RING. GEEN VERPLICHTING VOOR
wet van 10 oktober 1967 heeft gebracht
DE RECHTER DE WETTELIJKE BEPALING
in de artikelen 492, 502 en 504 van
TE VERMELDEN WAAROP DEZE RECHTSboek III, titel I, van het W"etboek van
VORDERING IS GEGROND.
koophandel, in zoverre deze artikelen de
regels vaststelden voor de geschillen die 3° CASSATIE. 0MVANG. - STRAFniet tot de bevoegdheid van de rechtbank
ZAKEN. --; BESLISSING WAARBIJ ALLE
van koophandel behoorden en rnet name
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEhun verwijzing naar een andere r_e chter
VAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE
voorschreven ;
WORDT GELEGD. - GEEN ANTWOORD

r

-751OP DE CONCLUSIE WAARIN AAN EEN
MEDEBEKLAAGDE, AANGESTELDE VAN
HET SLACHTOFFER, EEN FOUT WORDT
TOEGESCHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL WERD VEROORZAAKT. VERNIETIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT
HET BESCHI KKENDE GEDEELTE W AARBIJ WORDT BESLIST DAT DE ElSER EEN
FOUT HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ
AANSPRAKELIJK IS EN EVENMIN TOT DE
VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN
DE DOOR HET SLACHTOFFER GELEDEN
SCHADE.
~tit een misd1·ijj volgende bu1·ge1·1·echtsvo1·de1·ing wellce bij het stmjge?·echt tijclig is ingesteld, gegmnd te
ve1·klaTen, moet dit ge1·echt, als ile st1·ajvonle1·ing vmjaa1·d is, vaststellen dat
het jeit clat de schade heeft ve1·ooTzaakt
wam·van het he1·stel wo1·clt gevo1·cle1·cl een
misd1·ijj is dat is toe te sclwijven aan
degene tegen wie de st1·ajv01·cle1·ing was
ingestelcl ( 1).

1° Om de
l~jke

2° De beslissing op de bw·gedijke 1·echtsvo?·de1·ing rnoet de wettelijke bepal~ng
wam·op deze ?·echtsvonle1·ing is geg1·ond
niet ve1·rnelden, als hie1·ovm· geen betwisting bestaat (2).
3° Wannee1· een beslissing waa1·bij alle
aanspmlcelijlcheid voo1· een ongeval ten
laste van een belclaagde wo1·dt gelegd,
ve1·nietigd w01·dt op g1·oncl alleen dat de
1·echte1· niet heejt geantwoonl op de conclusie waa1·in aan een meclebelclaagcle,
aangestelcle van het slachtoffeT, een fout
wonlt toegeschTeven waanloor het ongeval wm·d ve?·ooTzaakt, st1·ekt de ve?·nietiging zich niet ttit tot het beschilckende
gecleelte waa1· bij w01·dt beslist dat de
beklaagcle een fottt heejt begaan wam·voo?· hij aansp1·alcelijk is en . evenmin
tot de vaststelling van het becl1·ag van de
door het slachtoffeT geleclen schade (3).
(HE.S ER EN LENZEN, T. HONORA EN
" SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMM1JNAUX DE LA REGION LIEGEOISE n.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonni.s , op 27 september 1973 in hager
(1) Cass., 20 juli 1966 (Bttll. en PAsiC.,
19GB, I, 1410).
(2) Cass., 17 maart 19()9 (A1·1·. cass., 1959,
biz. 657).

beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Overwegende dat de strafvordering bij
vonnis van l l oktober 1972 van dezelfde
rechtbank door verjaring vervallen werd
verklaard; dat het bestreden vonnis
uitspraak doet over de burgerlijke belangen alleen ;
Over h et eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering, 195, 202 van het Wetboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet,
doonlat, rechtdoende op het hager
beroep alleen van de verweerders en enkel
en alleen over de burgerlijke belangen
tengevolge van h et vonnis van 11 oktober 1972 van de correctionele rechtbank
die de strafvordering door verjaring
vervallen heeft verklaard, het bestreden
vonnis het beroepen vonnis in burgerlijk
opzicht wijzigt, beschikt dat eiser, in
eerste aanleg als beklaagde vrijgesproken, geheel aansprakelijk is voor het
ongeval waarover het geschil gaat, dientengevolge weigert om kennis te n emen
van. de civielrechtelijke vordering van
eiseres, alsmede eiser en eiseres op de
civielrechtelijke vordering van de verweerster in solidum veroordeelt,
zoncle1· vast te stelle1i dat eiser de strafwet heeft geschonden, zonder te verduidelijken welke van de ten laste van
eiser gelegde rriisdrijven namelijk bewezen zouden zijn en ook zonder melding
te maken van de wetsbepalingen waarbij
de ten laste van eiser gelegde fouten,
nalatigheden of verzuimen als misdrijf
worden bestempeld :
Overwegende dat, wanneer een strafrechter vaststelt dat de strafvordering
door verjaring is vervallen, hij op de
tij dig door de burgerlijke partij ingestelde rechtsvordering de beklaagde
slechts kan veroordelen om aan deze
schadevergoeding te betalen, na t,e
hebben vastgesteld enerzijds dat de
beklaagde het mischijf, dat ten grondslag
van de civielrechtelijke vordering ligt,
heeft gepleegd en anderzijds dat de
schade door dit misdrijf werd veroorzaakt;

(3) Cass., 20 februari 1967 (A1T. cass.,
1967, biz. 775); raadpl. cass., 1 december 1969,
redenen (ibid., 1970, b iz. 321), en 4 december
1972 (ibid., 1973, blz. 328).
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Overwegende dat, na te hebben gewezen op de verplichtingen die het wegverkeersreglement aan eiser oplegde alsmede
op zekere fouten van zijnentwege, het
vonnis besluit dat eiser een maneuver
h eeft uitgevoerd, waarbij hij de andere
bestuiuders moest laten doorgaan, en dat
hij algeheel aansprakelijk is voor het
ongeval;
Dat het vonnis aldus impliciet doch
zeker vermeldt dat eiser de te zijnen laste
gelegde overtreding van het toentertijd
toepasselijk artikel 17 van het wegverkeersreglement heeft gepleegd en vaststelt dat de schade in oorza.kelijk verband staat met dit misdrijf;
Overwegende dat bij OI).tstentenis van
enige betwisting dienaangaande de rechtbank, rechtdoende enkel en aileen op
de civielrechtelijke vordering, geen melcling moest maken van de wetsbepaling
waarop de vervolgin.g was gegrond of
waarbij op het tegen de beklaagde
· bewezen verklaarde feit straf wordt
gesteld;
Dat het middel niet ka.n worden aan genomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 211 bis
van h et Wetboek van strafvordering en
97 van de Grondwet,
cloonlat, rechtdoende op het hoger
beroep aileen van de verweerders en
enkel en aileen over de burgerlijke belangen tengevolge van het vonnis van ll oktober 1972 van de correctionele rechtbank, die . de strafvordering door verjaring vervailen h eeft verklaard, het
bestreden vonnis het beroepen vom1is
in burgerlijk opzicht wijzigt, beschikt dat
eiser, in eerste aanleg vrijgesproken
beklaagde, geheel aansprakelijk is voor
het ongeval wa:arover het geschil gaat,
dientengevolge weigert om ke1mis te
nemen van de civielrechtelijke vordering
van eiseres, alsmede eiser en eiseres in
solicl~tm veroordeelt op de civielrechtelijke vordering van d e verweerster,
tenvijl het niet vaststelt dat het werd
gew'e zen met eenparige stemmen, voor
zover het het misdrijf, dat ten grondslag
van de civielrechtelijke vordering ligt,
bewezen verklaart :
Overwegende dat het vonnis stelt dat
« (het) Reser en Lenzen (thans eisers)

met eenparige stemmen in soliclwm
veroordeelt om aan verweerster >> de
genoemde schadevergoecling, de interest
en de kosten van de beide instanties te
betalen;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
cloonlat h et bestreden vmmis, rechtdoende op de civielrechtelijke vordering
en met 1'Vijziging van de beslissing van de
eerste rechter op de civielrechtelijke
vmderingen, verklaart dat eiser a lgeheel
aansprakelijk is voor voornoemd ongeval, de rechtbank onbevoegd verklaart
om uit.s praak te doen op de civielrechtelijke vordering van eiseres alsmede eiser
en eiseres in soliclttm veroordeelt op de
civieh·echtelijke vordering van venveerster, op grond aileen dat de eiser Reser,
die naar links "~'~Tilde afslaan, « niet naar
links was uitgeweken, niet regelmatig
naar links heeft gedraaid, en aldus een
maneuver heeft uitgevoerd, waarbij hij
de andere bestum·ders moest laten doorgaan »,
tenvijl de aldus ten laste van de eiser
Reser gelegde fouten, nalatigheclen of
verzuimen niet nooclzakelijk · impliceren
dat de verweerder Honora de door de
eerste rechter tegen he1n bewezen verlclaarde misclrijven niet heeft gepleegd,
met name « als bestum·der op de openbare weg zijn sneil1eid niet zodanig
te hebben geregeld dat hij in aile omstandigheden kon stoppen voor een
hindernis die kon worden voorzien >>,
waaruit volgt dat het vonnis de beslissing niet regelmatig heeft gemotiveerd, waarbij afwijzend werd beschikt
op de conclusie van de eisers, die onderscheidenlijk als belclaagde, als civielrechtelijk aansprakelijke partij en als
bm·gerlijke partij concludeerden tot. de
b evestiging van het vonnis van de
eerste rechter en tot de hoofdelijke veroordeling van de verweerders tot de vergoecling aan eiseres van haar schade :
Overwegende dat het vonnis, na te
hebben gewezen op de fouten die, volgens
zijn overwegingen, de veroordeling van
de eisers tot de vergoeding van de door
verweerster geleden schacle rechtvaardigen, stelt « dat Reser (thans eiser)
algeheel aansprakelijk is voor het ongeval >> en aile hiermee strijclige conclusies
ongegrond verklaart en verwerpt·;
Dat het vmmis aldus geen passend
antwoord geeft op d e conclusie vvaarin
eiseres om de bevestiging van het beroepen vonnis verzocht en zij op grond van
gegevens, die zij vermeldt, aanvoerde
dat de door haar geleden schade werd
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veroorzaakt door verweerders rijfout, '
Over h et middel afgeleid uit de
welke fout niet noodzakelijk uitsloot schending van artikel 97 van de Gronddat eiser de t e zijnen laste gelegde fouten ·wet,
heeft begaan ;
doo1·dat h et arrest m et bevestiging van
Dat het middel gegrond is ;
het beroepen vonnis eiser v eroordeelt
tot 200 frank geldboete, zonder artiOm die redenen, vernietigt h et b estre - kel 84 van het Strafwetboek te vermelden vonnis, behalve voor zover h et
den :
beslist dat eiser voor het ongeval en zijn
gevolgen kan worden aangesproken en
Overwegende dat h et arrest eiser wehet b edrag van de door verweerster gele- gens oplichting , eenvoudige diefstallen
den schade bepaalt ; b eveelt dat v an
en bedrieglijke h eling tot een .enkele
dit arrest Inelding zal worden gemaakt straf van v ijftien maand gevangenis en
op de k ant van de gedeeltelijk vernie - 200 frank geldboete veroordeelt ;
tigde beslissing ; veroordeelt de eisers in
Overwegende da t artik el 84 van het
de h elft van d e kost en en d e verweerders
in d e ander h elft ; verwijst d e aldus Strafwetboek slechts van toepassing is
b ep erkte zaak naa r de Correctionele op schuldigen wier criminele straf tot
R echtbank te Hoei, zitting houdende in gevangenisstraf wordt verminderd;
D at h et middel naa r recht faalt ;
J1oger beroep.
En overwegende d at de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre11 maart 1974. - 2e kamer. - Voo?·zitte?·, Baron Richard, r aadsh eer waar- ven rechtsvormen werden n ageleefd en
n emend voorzitter. Ve?·slaggeve1·, de dat de beslissing overeenkomstig d e wet
IS ;
H. L egros. Gelijkh~iclende conch~sie,
d e H . D elange, advocaat-generaal.
Om die redenen, verwerpt d e voorziePleite1·, de H . D e Bruyn .
ning; v eroordeelt eiser in de kosten .

2e KAMER. -

11 maart 1974.

11 maart 1974. 2• k a m er .
V oo?·zitte?·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e?·slaggeve?',
de H. Screvens. Gelijlcluidende con,clusie, de H. D elange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. D. Vandycke (van de
balie te Brussel) .

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - STRAFZAKEN. - BE SLISSING OP DE STRAFVORDERING. VEROORDELING WEGENS ALS WANBEDRIJVEN GEKWALIFICEERDE FElTEN.
- GEEN TOEPASSING VAN ARTIKEL 84
VAN HET STRAFWETBOEK.
2• KAMER. -

Om in 1·echte met 1·eclenen te zijn omlcleed
moet een beslissing tot ve?'OO?'deling op
de st?·ajvO?·de?·ing· wegens f eiten, die als
wanbecl1·ijven zijn gelcwalificeercl, geen
melding malcen van a1·tilcel 84 van het
Stmjwetboelc, dat slechts van toeJJassing
is ingeval een cTiminele st?·aj tot een
gevangenisstTaj wo1·dt venninde1·d.

11 maart 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN.- VooRZIENING NAllmNs
EEN OVERLEDENE INGESTELD. - NIETONTVANKELIJKHEID .

Niet ontvanlcelijlc is de voo?'i!,iening welke
in st1·ajzaken namens een ove?'ledene is
ingesteld ( 1).

(KONINGS .)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestred en
arrest, op 11 oktober 1973 gewezen door
het H of van beroep te Brussel ;

(1) Raadpl. , in burgerlijke zaken, cass. ,
1 juni 1878 (Bull. en PASIC., 1878, I, 282);
vgl., in geval van overlijden van de b eklaagde
tijdens het cassatiegeding, cass. , 18 februari
1974, sttp1·a, b lz. 683.
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(LAMEUSE

EN

FAYAT,

T.

VERSONNE.)

ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op h et bestreden
vmmis, op 5 oktober 1973 in hager b eroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
t e Charleroi ;
Overwegende dat het vonnis uitspraak
doet over de bm·gerlijke b elangen aileen ;
I. Op d e voorziening ingesteld namens
Lameuse, beklaagde :

Overwegende dat blijkens een bij het
dossi er gevoegde uittreksel uit d e alde
van de burgerlijke stand eiseres op
23 juni 1972 overladen is;
Overw egende clat de voorziening die
in haar n aam op 15 oktober 1973 werd
ingesteld, niet ontvankelijk is;

II. Op d e voorziening ingesteld namens
Fayat, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit d e stukken,
waarop h et Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt d at eiser zijn voorzi'e ning
heeft doen betekenen aan de partij tegen
wie zij is gericht ;
Dat d e voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;

LIJKE PARTIJ OP TEGENSPRAAK VEROORDEELD. VOORZIENING VAN DEZE
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZETTERMIJN VOOR DE BEKLAAGDE.
0NTVANKELIJKHEID.
1° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening cloo?'
de belclaagcle tijclens cle gewone ve1·zette1·mijn ingestelcl tegen een a?Test waa1·bij
hij bij ve1·stek wonlt ve?'OO?'cleelcl ( 1).
(Art. 413 Sv.)

2° In geval van ve?'Oo?·deling dooT een an·est
clat t.a.v. de beklctagcle bij ve1·stelc en
t.a .v. cle bttTge7Techtelijk aansp?·akelijlce pa1·tij op tegenSJJ?'aalc is gewezen,
is cleze btt?·ge?'?'echtelijk aansJJmlcel~ike
pa1·t~i ontvankel~ik om zich onmiclclellijk
in cassatie te vooTzien, hoewel de gewone
ve1·zettm·mijn voo1· cle belclaagcle niet
ve?·st?·eken is (2) . (Impliciete oplossing.)
{GUTURREZ-MARTIN EN ((SOCIETE DES
TRANSPORTS INTERCO!VI!VIUNAUX DE LA
REGION LIEGEOISE », T. TROTTA EN
LITISCONSORTEN, NATIONAAL VERBOND
VAN SOCIALISTISCHE l\'[UTUALITEITEN
EN BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
OPENBARE WERKEN. )
ARREST (v e1·taling).

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 oktober 1970 gewezen door
h et Hof van beroep te Luik ;

ll maart 1974. 2• kamer.
V oo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
d e H. Clason. - Gelijlchtidencle conclttsie,
de H. Delange, advocaat-generaal.

I. Op d e voorziening van. eiser, beklaagd e:

zc KA.MER.

-

11 maart 1974.

1° VOORZIENING IN CAS SA TIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN. - VEROORDELEND VERSTEKARREST.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE
GEWONE VERZETTERMIJN. NIETONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TER!VIIJN.
STRAFZAKEN. BEKLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDEELD.
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKE-

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen d e beslissingen op d e strafvordering en op de civielrechtelijke vorderingen
die tegen eiser zijn ingesteld :
Overwegende dat · het arrest, waarbij
eiser werd veroordeeld, bij verstek werd
gewezen;
Overwegend e dat eiser zich in cassatie
heeft voorzien op 19 oktober 1973, dit
is v66r h et v erstrijken van d e gewone
verzettermijn ;
Dat de voorziening derha lve niet ontvankelijk is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is

(1) Cass., 11 december 1973, sup1·a, blz. 410.
(2) Ca;ss.,' 17 oktober 1960 (Bull. en PAsiC.,
1961, I, 148) ; raadpl. cass., 10 f ebruari 1969
(A1·r. cass ., 1969, blz. 551).
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tegen de beslissing op de strafvordering
die is ingesteld tegen de verweerder
Carlo Trotta, medebeklaagde · :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen;
II. Op de voorziening van d e « SoCiete
des Transports intercommcmaux de la
region liegeoise », civielrechtelijk aansprakelijke partij :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen die zijn ingesteld door Carlo
'Trotta, Sanda Pirello, Gennaro Trotta,
Rosa Coppola :
Overwegende dat het arrest aan de
verweerders provisionele vergoedingen
toekent, een d eslnmdigenonderzoek beveelt en de zaak naar de eerste rechter
verwijst; d at die beslissing geen eindbeslissin g is in de zin van artikel 416 van
bet \iVetboek van strafvordering en evenmin uitspraak doet betreffende een bevoegclil.eidsgeschil ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen d e b eslissing op d e rechtsvorderihgen die tegen haar zijn ingesteld door
het openbaar ministerie, door het Nationaal verbond van socialistische mutualiteiten en door de Belgische Staat :
Overwegende dat het. arrest bevestigend beschikt op h et beroepen vonnis,
rlat verklaart ten opzich te van de verweerder, het N ationaa.l verbond van socialistische mutualiteiten, uitspraak te doen
bij voorraad ; dat het echter aan. genoemde verweerder de bedragen toekent,
die hij v orderde ;
Overwegende dat die beslissing een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;
Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening
11eeft betek end aan de partijen t egen wie
zij is gericht ;
Dat ·de voorziening niet ontvanke1ijk is;
II. Op de voorziening van de « Societe
des transports intercommunaux de la
region liegeoise ,, bmgerlijke partij :
Overwegende dlj.t uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres h aar voorziening

heeft betekend aan de partij tegen wie
ZIJ 1s gericht ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
ll maart 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H . Screvens. - Gelijlcltticlencle conclusie, de H . Delange, advocaat-generaal.

ze KAllfER.

-

11 maart 1974.

1° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
31 DECEMBER 1965 BETREFFENDE DE
VEILIGHEIDSINRICHTINGEN EN DE SIGNALISATIE VAN OVERWEGEN EN GELIJKGRONDSE KRUISINGEN EN BETREFFENDE
HET VERKEER OP SPOORWEGEN EN
AANHORIGHEDEN. TERMIJN.

2° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING . GECONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF. - TERMIJN.

1° De st?·ajvO?·cle?·ing volgencl ~tit een ove?'tTecling van het lconinlclij lc besl~tit van
31 clecembe1· 1965 bet1·efjencle cle veiligheiclsim·ichtingen en cle signalisatie van
ove1·wegen en _gelijlcg1·onclse lc?·uisingen
en bet?·effencle het ve1·lcee1' op spoonvegen
en aanho1·igheden ve1jam·t, bij ontstentenis van een oo?"zaalc tot scho1·sing
van cle vmja1·ing, doo1· vedoop van een
jaa1· sinds cle laatste daad van onde1·zoelc
of van veTvolging ven·icht binnen het
jaa1·, te 1·elcenen van cle dag waa1·op de
ovm·t?·ecling is gepleegd (1). (Art. 68 wet
betreffencle de politie over het wegverkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet van
17 april 1878.)

2° De st1·ajvo?·de1·ing volgencl ~tit een gecont?·avenl.ionalisee?·d wanbed1·ijj ve1jaa1·t,
bij ontstentenis van een oo1·zaalc tot
scho1·sing van de ve1jaTing, do01' vedoop

(1) Raaclpl. cass., 7 januari 1974, supm,
biz. 496.
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van een jaa1· sinds de laatste daad van
onde1·zoek of van ve1·volging ve1'1'icht
binnen het jam·, te 1·elcenen van de
dag waa1'0JJ de ove1't1·eding is geJJleegd (1) .
(Artt. 21 en 22 wet 17 april 187 8.)
(PROCUREUR DES
KONINGS TE
HOEI,
T. JADOT EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«BETH ll,)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 oktober 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei ;
Over het micldel afgeleid uit de schending van. artikel 21, lid 2, van de wet van
17 april 1878, zoals vervangen bij artikel 1 van de wet van 30 mei 1961,
doonlat, na te hebben vastgesteld dat
de straf, die toepasselijk is op het ten
laste van verweerder gelegde feit, de
straf is die bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 31 december 1899 is
gestelcl ·en niet cleze, die is bepaalcl bij
artikel 29 van de wet betreffencle de
politie over het vvegverkeer, en na de
aanwezigheicl van verzachtencle omstandigheclen te hebben vastgestelcl en te
hebben beslist clat er grand bestaat om
sle.c hts politiestraffen toe te passen, het
vonnis de strafvorclering door verjaring
vervallen verklaart, vermits n1eer clan
een jaar is verstreken vanaf de clatmn der
feiten, de verweerster, civielrechtelijk
aansprakelijke partij, buiten de zaak
stelt en de kosten van beicle instanties
ten laste van de Staat laat,
tenvijl, wruu1eer een wanbedrijf in
een overtreding worclt omgezet, de verjaringstermijn een jaar is ; volgens de
vaststellingen van het vonnis de feiten
van 25 mei 1972 clagtekenen; op 3 mei
1973 de verjari.ng wercl gestuit door het
vonnis, waarbij de zaak wercl verclaagd
en de rechtsvordering derhalve niet was
verjaarcl op de clatmn waarop het bestreden vonnis wercl uitgesproken :
Overwegende dat het vonnis het ten
laste van verweercler gelegcle misch'ijf,
zoals het wercl omschreve.n, 1net na1ne
" te Hoei op 25 mei 1972 de sporen en
hun aanhorigheden of het exploitatie(1) Cass., 27 november 1972 (A1·r . r.ass.,
1073, b lz. 309).

materieel te hebben beschacligcl (artikel 28, lid 2, van het koninklijk besluit
van 31 december 1965) ,, bewezen verklaart;
Overwegende dat het koninldijk besluit
van 31 december 1965 wercl genomen ter
uitvoering van de wet van 1 augustus
1899, clat de overtreding van die bepalingen gestraft worclt met de straffen bepaald in de wet betreffende de politie
op het wegverkeer en clat luidens artikel 68 vru1 genoemde wet de termijn voor
de verjaring van de strafvordering een
jaar is;
Overwegende dat, ook al achtte men
dat de straf die toepasselijk is op het
tegen verweerder zonder wijziging van
de omschrijvi.ng bewezen verldaarde feit,
de straf zou zijn, die volgens wat het
vonnis beslist, wordt opgelegcl bij artikel 5 van het koninklijk besluit van
31 december 1899, vervangen bij artikel 5 vru1 het koninklijk besluit van
6 juli 1936, de termijn voor de verjaring
van de strafvordering een jaar zou
blijven, vermits het clan zou gaan om
een wanbeclrijf dat werd omgezet in een
overtreding door het vonnisgerecht, clat
het aanwezig zijn van verzachtencle
omstandigheclen heeft aangenomen ;
Overwegencle dat het vonnis in geen
geval zijn beschildcend gecleelte wettelijk
met redenen heeft omldeed, vermits het
vaststelt clat de feiten op 25 mei 1972
werden gepleegd en vermits de verjaring
door een verclagencl vonnis de laatste
maal wercl gestuit op 3 mei 1973, clit
is binnen de termijn van een jaar ;
Dat het miclclel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hager beroep.
11 maart 1974.
2° kamer.
Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Clason. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Delange, advocaat-generaal.
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11 maart 1974.

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS NA EEN
1\IAAND. - WET VAN 20 APRIL 1874,
ARTIKEL 5 GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3
VAN DE WET VAN 13 1\'lAART 1973. REDENGEVING.

De beslissing van het ondeTzoeksge1"echt
dat de voo1·lopige hechtenis na een maand
gehandhaajd wo1·dt moet nauwlceu1·ig
melding malcen van de gegevens eigen
aan de zaak of de pe1·soonlijkheid van
de venlachte die eTnstige en ttitzonde?· lijlce omstandigheclen opleveTen en de?·mate cle openba1·e veiligheicl mlcen clat cle
hechtenis moet woTclen gehanclhaajcl ( 1).
(Art. 5 wet van 20 april 1874, gewijzigd
bij art. 3 wet van 13 maart 1973.)
{SEFER.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de wet van 20 april 1874
betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973,
clom·clat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis beveelt zonder
enige verduidelijking van de aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte eigen gegevens die ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden opleveren en waardoor in het belang van de
openbare veiligheid de handhaving van
de voorlopige hechtenis wordt vereist :
Overwegende dat de beslissing van h et
onderzoeksgerecht waarbij de handhaving van de voorlop"ige hechtenis wordt
bevolen, melding moet maken van de
aa:n- de zaak of de persoonlijkheid
van de verdacbte eigen gegevens die
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en waardoor in bet belang
van de openbare veiligheid de hand(1) Raadpl. cass., 5 maart 1974, sttp1·a,
blz. 740, voor de bevestiging van het bevel
tot aanhouding binnen vijf dagen; vgl., voor
de w<;lt van 13 maart 1973, cass., 20 maart
1972 (An· . cass., 1972, blz. 687).

~

having van de voorlopige hechtenis.
wordt vereist ;
Dat in de beslissing op duidelijke wijzemoet worden vastgesteld dat aan deze
· dubbele voorwaarcle is voldaan ;
Overwegende clat, door zich te beperken tot de overweging « dat de handhaving van de voorlopige hechtenis door
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden in het belang van de openbare veiligheid is vereist; dat wegens de zware·
misdrijven ten laste van de verdachte
er kan worden gevreesd dat, indien
deze in vrijheid worclt gelaten, hij soortgelijke feiten zou plegen of zich aan de·
vervolgingen zou onttrekken >>, het -arrest
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaar-digt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dater grand
bestaat om het tweede middel na te gaan,
well;: · middel geen cassatie zonder ver-wijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Luik, kamer van inbesch uldigin.gstelling.

ze

11 maart 1974. kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer·
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Screvens. Gelijlcluidencle conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Ch. Unikowski (van debalie te Brussel).
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1° STRAF. - OVERTREDING VAN ARTIKEL 39, § 2-4, VAN HET KONINKLIJK.
BESLUIT VAN 15 MAART 1968 HOUDENDE'
ALGEMEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN MOTORWAGENS EN HUN AANHANGWAGENS MOETEN VOLDOEN. - l\fiSDRIJF GESTRAFT'
MET DE STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET'
WEGVERKEER.
2° WEGVERKEER. 0VERTREDING
VAN ARTIKEL 39, § .2-4, VAN HET'
KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 MAART' ·
1968 HOUDENDE ALGEJ\1EEN REGLE-
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:MENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN MOTORWAGENS EN HUN AANHANGWAGENS l\'I:OETEN VOLDOEN. MISDRIJF GESTRAFT MET DE STRAFFEN
BEPAALD BIJ DE WET BETREFFENDE
DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER.

:3° VERJARING . STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN ARTIKEL 39, § 2-4, VAN RET
KONIJ'-r.KLIJK BESLUIT VAN 15 MAART
1968 HOUDENDE ALGE!VIEEN REGLEMENT OP DE TECHNISCHE EISEN WAARAAN MOTORWAGENS EN HUN AANHANGWAGENS l\'IOTEN VOLDOEN . - VERJARINGSTER!VIIJN.
40 VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN EEN ALGE!VIEEN REGLEMENT· VASTGESTELD TER UITVOERING VAN DE WET
BETREFFENDE DE POLITIE OP RET WEC+VERKEER.
GEEN OORZAAK . TOT
SCHORSING VAN DE VERJARING.
VERJARING NOODZAKELIJK INC+ETREDEN NA VERLOOP VAN TWEE JAREN.
5o VERWIJZING NA CASSATIE. STR.AFZAKEN. VERNIETIC+INC+ VAN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
OMDAT DEZE VORDERING VERVALLEN
IS. - KOSTEN VAN DEZE .VORDERING
lVIOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN. - VERNIETIGING ZONDER VERWIJZINC+.
1o en 2° Ove1·t1·eding van m·tikel 39, § 2 -4,

van het koninklijk beslttit van 15 maa1·t
1968 hottdende algemeen 1·eglement op
de technische eisen waa1·van motonvagens en httn aanhangwagens moeten
voldoen, wonlt gest1·ajt met de stntffen
bepaalcl bij de wet bet1·ej]ende cle JJolitie
ove1· het wegve1·lcee1· ( 1).

:3o De st1·ajv01·de1·ing wegens ove1·t1·eding
van artilcel 39, § 2-4, van het lconinlclijlc
beslttit van 15 maa1·t 1968 hottdencle
algemeen 1·eglement op de eisen wam·aan
motonvagens en httn actnhangwagens
moeten voldoen, ve1jcta1·t doo1· ve1·loop
van een jact1', te 1·ekenen van de dag
waa1'01J het miscl1·ijj is gepleegd, tenzij
de vmjaring tijdig is gestttit of gesch01·st (2).
4° De st1·ajvonle1·ing volgend ttit een ove1·t1·eding van een algemeen 1·eglement tm·
ttitvoe1·ing van de wet bet1·ej]ende de
JJolitie over het wegve1·lcem·, ve1jaa1·t
noodzalcelijlc, bij ontstentenis van een
001'Zctalc tot scho1·sing van de ve1ja1·ing,
do01· ve1'loop van twee ja1·en sinds de
.feiten (3). (Art. 68 wet betreffende de

politie op het wegverkeer ; artt. 22, 24
en 25 wet van 17 april1878).
5° W annee1· de beslissing op de st1·ajvo1·de-

1'ing ve1·nietigd wo1·dt, omdat deze vonle1'ing vm·vallen is, en de lcosten van cleze
vonle1·ing ten laste van de Staat moeten
blijven, geschiedt de vernietiging zonde1·
venvijzing (4).
(DELIRE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door d e Correctionele Rechtbank te Brussel ;
·
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van artikel 68 van de wet
betreffencle de politie over het wegverkeer (gecoordineerd op 16 rnaart 1968),
do01·clat het besti·eden vonnis de beklaagcle veroordeelt wegens overtreding
van § 2-4 van artikel 39 van. het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de 1notorvoertuigen en
lllm aanhangwagens moeten voldoen,
tenvijl de strafvordering verjaard was :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt tot 50 frank geldboete wegens
overtreding van artikel 39, § 2-4, van
het koninklijk besluit van 15 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
technische eisen waaraan de motorvoertuigen en h1.m aanhangwagens moeten
voldoen; dat het vaststelt dat de feiten
op 6 januari 1971 werden gepleegd;
Overwegende dat krachtens artikel 81
van dat koninklijk besluit overtreding
van clit algemeen reglement., naar gelang
van het geval, gestraft wordt overeenkomstig de wet van 1 augustus 1899, de
wet van 1 augustus 1960, de besluitwet
van 30 december 1946 en de besluitwet
van 24 februari 1947;
Overwegende dat voornoemd artikel 39, § 2-4, waarbij de maximale waarde
van de opaciteit van de rook van de
met een dieselmotor uitgeruste inotorvoertuigen wordt vastgesteld, rnet uitzondering van de coefficient van absorptie per meter, artikel 5 overneemt van het
koninklijk besluit van 1 juli 1964 tot
vaststelling van de eisen waaraan die
(1) (2) (3) en (4) Cass., 7 jauuari 1974,
blz. 496.

Stt)n·a,
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voertuigen inzake rookuitlatingen moeten vcildoen ;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 1 juli 1964 werd genomen ter
uitvoering van de wet van 1 augustus
1899 houdende h erziening van de wetgeving en van de reglementen op d e
politie van het vervoer ; dat aldus blijkt
clat de overtreding van artikel 39, § 2-4,
van het koninldijk besluit van 15 maart
1968 wordt gestraft met de straffen
bepaalcl bij de wet vaq 1 augustus 1899;
Overwegende clat volgens artikel 7 van
laatstgenoemde wet, dat met betrekking
tot de verjaring van d e strafvordering
artikel 68 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer is geworden
(gecoiirclineerd op 16 maart 1968), de
strafvorclering voortspruitencle uit b et
misdrijf tegen deze gecoiirclineercle wetten en reglementen betreffende de politie
over het wegverkeer , verjaart door verloop van een jaar te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is begaan ;
Overwegende dat bij ontstentenis van
een reden tot schorsing de strafvordering
verjaarcl was op 22 mei 1973, datum van
het vonnis, daar meer clan twee ja ren verlopen waren vanaf 6 januari 1971 , dag
waarop, volgens de vaststellingen van
het vonnis, het misdrijf werd gepleegd ;
Overwegende dat ten deze de kosten
van de strafvordering ten l~ste van de
Staat moesten blijven ;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigcle besli ssing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; zegt dat
er geen grand is tot verwijzing.
11 maart 1974. .:____ 2e kamer.
V oo?·zitte1·, BaTon Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. - Gel~jlclttidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Faures.
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12 maart 1974.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST. SCHADE DIE
AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL VEROORZAAKT WORDT DOOR VERMINDERDE ARBEIDSGESCHIKTHEID. ScHADEVERGOEDING 'VORDT DOOR DE
RECHTER BEREKEND OP GROND VAN HET

BRUTOLOON VAN DE GETROFFENE·. -\ilfETTIGHEID .

De 1·echte1· die aan het slachtoffm· van een.
ongeval schadevm·goeding wegens gedeeltelijke a1·beidsongeschiktheid toekent,
kan, doo1· een soeve1·eine beoonleling van
de gegevens de1· zaak, het bed1·ag e1·van.
be1·elcenen op g1·ond van het b?'tttoloon ( 1).
(Art. 1382 B.W.)
(TRUYENS EN LITISCONSORTEN,
T. WALPOT.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat h et arrest alleen
uitspraak doet over burgerlijke belangen ;
Over h et miclclel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 92 van bet Wetboek
van de inkomstenbelastingen en 57 van
het koninldijk besluit van 4 maart 1965,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat h et hof van beroep de schadevergoeding voor de vermogensschade,
voortvloeiende uit de bestendige arbeidsongeschiktheid van verweerder, op het.
door deze laatste gederfde brutoloon
berekent op grand van de beweegreden
dat « wat de bestendige arbeidsonge schiktheid betreft, de uit dien hoofde
toegekende materiele schadevergoeding
krachtens artikel 26-2 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen belastbaar
is; dat derhalve een berekening op basis.
van het nettoloon geen volledig herstel
der schade uitmaken zou ,,
te1·wijl, ee'l'ste onde1·deel, h et arrest door
deze beweegreden aancluidt d at de
belasting die zal rusten op de vergoeding
zelve en clie eveneens een schadepost
uitmaakt, gelijk is aan h et verschil tussen het eertijds genoten bruto- en nettoloon, alhoewel, krachtens artikel 92 van
bet W etboek der inkomstenbelastingen,
en artikel 57 van het koninldijk besluit
van 4 maart 1965, hetgeen de uitwerking
van het eerste vermeld artikel inhoudt,
de vergoeding wegens bestendige arbeidsongeschiktheid belast wordt ten belope·
(1) Cass., 19 janu ari 1971 (.Arr. cass., 1971,.
blz. 484); 10 april 1972 (ibid., 1972, blz. 736);
raadpl. cass., 9 maart 1973 (ibid., 1973,.
hlz. 674).

-760van de lijfrente, welke zou voortspruiten
uit de omzetting van die vergoecling
volgens bepaalcle coefficienten, die echter
5 pet. niet Inogen overtreffen en die
.afhangen van. de leeftijcl van de benefici aris op het ogenblik clat de ver goecling
worclt betaalcl of toegekencl, zoclat het
.arrest, door te beslissen clat de belastings:schacle die verweercler zal lijclen, bestaat
in bet loutere verschil tussen bruto- en
nettoweclde, geen r ekening houdt met de
wettelijke bepalingen, in dit ondercleel
aangehaald, krachtens welke de belasting slechts worclt berekencl ten belope
van een fictieve lijfrente, en bijgevolg
de aangehaalde wetsbepalingen schenclt ;
tweecle onclenleel, l 0 eisers gehouclen
. zijn, ingeval van civielrechtelijke aan.sprakelijkheicl, de volledige schade, en
niets meer, te vergoeden;
2° de neergelegde bijkomende con clusies volgende micldelen opwierpen :
·« Aangezien deze vergoeding client berekend op het nettoloon, met bijvoeging
evenwel van. de nodige bechagen om de
burgerlijke partij toe te laten de belas-tingen op cleze vergoecling te h effen, te
betalen ; aangezien de belastingen die
de burgerlijke partij zal moeten ch·agen
op de vergoecling b epaalcl worden
volgens het barema opgenomen onder
.artikel 57 van. het koninklijk besluit van
4 rnaart 1965, zijnde de omzett.ing van
-de vergoecli.J.1g in een fictieve rente die,
voor een slachtoffer van mi.ncler dan
40 jaar oucl (de burgerlijke partij was 38
in 1963), 1 pet. bedraagt »;
3° bet alclus omschreven micldel, m et
betrekking tot het beperken van d e
·vergoeding tot betgeen werkelijk geleden
wortlt aan schade, opdat de toe te ke1men
vergoeding geen voordeel voor verweer·der zou opleveren, in conclusie (bladzijde 3) nog door een gecijferd betoog
wordt onderstm.md, zodat het arrest,
door in zijn beweegredenen noch op d e
in clit onderdeel aangebaalde con.c lusies
·te antwoorden, no ch op enigerlei andere
w:ijze aan te ton en dat enkel en aileen ·
-de ganse werkelijk geleden sch ade door
-de toegek encle vergoecling, op het brutoloon berekend, worclt vergoecl, zowel de
.artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
vVetboek, a ls het principe in artikel 97
van cl e Gronclwet vervat, sch endt :
Overwegende d at h et a rrest vooreerst
vaststelt, zoncler dienaangaande te zijn
.aangevochten, dat verweerder t er oor:zake van h et ongeval, waarcloor h ij een
vanaf 1 september 1963 te vergoeclen
blijvende
arbeidsongeschiktheid
van

20 p et. opliep, verplicht was zijn b eroep
te wijzigen en daardoor een rustiger
doch mincler bezolcligde loopbaan verkreeg ; dat het vervolgens overweegt
·" dat de door de burgerlijke partij gele den vermogensschade in conc1·eto client
b eoorcleeld, met andere woorden dat het
h erstel zo nauwkeurig mogelijk aan de
schade client gemeten te worden>>, en
" dat de burgerlijke partij ten tijde van
het ongeval bij de Belgische Boerenbond
werkzaam was als bediende ; dat nit de
bestendige arbeiclsongeschiktheid voortvloeiende vermogensschade te berekenen
is op basis van het door h et slacbtoffer
gederfde brutoloon >> ;
Overwegende d at, nu h et het vroeger
vercliencle loon van verweerder enkel in
acht neemt om een vergoeding te bereke nen wellre wegens een door het ongeval
veroorzaakte beroepswi.jziging, met een
mincler bezolcligde loopbaan tot gevolg,
wordt toegekend, h et a rrest het brutoloon
in acht vermocht te nemen, zodat het her stel in co1w1·eto zo nanwkeurig mogelijk
aan de sch acle gemeten was, en zulks ongeacht de uitgaven die dit loon bezwaar den en onverschillig of deze hun oorzaak
vonden in d e uitvoering van wettelijke
verplichtingen of particuliere uitgaven
waren;
D at het a rrest d oor bovenvermelcle
constateringen en beschouwingen de
conclusie van de r echtsvoorganger v an
de eisers p assend beantwoordt, en zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende clat de beschouwing luidens welke de aan verweercler toegekende
materiele schaclevergoecling krachtens
artikel 26, 2°, van bet ·vvetboek van de
inkomstenbelastingeu belastbaar is en
een berekening op basis van h et netto]oon geeu volledig h erstel der schade uitmaken zou, derhalve zonder invloed
blijft op d e wettelijkheid van de beslissing;
Overwegende dat het midclel voor het
overige tegen een overboclige b eschouwing van het arrest opkomt ;
D at het midclel niet kan aangeuomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten .
12 maart 1974. 2e kamer.
Vo01·zitte1·, de H. V\Tauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijlcltticlencle conclusie,
de H. Colarcl, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H . Van Ryn.
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BEWIJS.- STRAFZAKEN. -BEKLAAGDE.
DIE EEN REOHTVAARDIGINGSGROND
AANVOERT. VEROORDELENDE BESLISSING DIE DE FElTEN VERMELDT
WAARUIT ZIJ AFLEIDT DAT DIT VERWEER NIET GESTAAFD WORDT DOOR
ENIG GEGEVEN WAARDOOR HET GELOOFWAARDIG WORDT. - REGELS VAN DE
BEWIJSLEVERING NIET GESOHONDEN.

De 1·echte1' die een be,lclaagde ve1'001'deelt
onde1· ttiteenzetting van de feitelijlce omstandigheden waa1·uit hij ajleidt dat de
bij conclttsie aangevoe1·de 1"echtvaa1'd?:gingsg?·ond niet gestaafd . w01·dt doo1·
enig gegeven waa1·doo1· deze geloofwam·dig wonlt, omlcleedt zijn beslissing
1·egelmatig met 1·edenen en schendt de
1·egels vq,n de bewijsleveTing in strafzalcen niet ( 1).
{VAN VOLXEM.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
12 ·maart 1974. 2• kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijlcluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Houtekier.

Voo1·zitte1·,
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BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN. - BEDRIEGLIJK ONVERl\'lOGEN. BESTANDDELEN VAN
HET 1\USDRIJF. SOHULDENAAR BEROEPT ZIOH OP EEN REOHTERLIJKE
BESLISSING VAN DELEGATIE OP HET
LOON EN OP DE WETTELIJKE GEVOLGEN
ERVAN 01\i INBESLAGNEliUNG VAN ZIJN
LOON DOOR EEN SOHULDEISER TE
VERMIJDEN. - DEZE OMSTANDIGHEID
ALLEEN IS NIET VOLDOENDE OlVI EEN
VEROORDELING WEGENS BEDRTEGLIJK
ONVERMOGEN TE VERANTWOORDEN.
(1) Zie cass., 21 en 29 januari en 7 februari
1974, St<p?·a, biz. 560, 588 en 614.
·
(2) Zie conclus ie van bet openbaar ministerie.

H et jeit alleen dat een schttldenaa1· zich
be1·oept op een 1'echte1"lijlce beslissing en.
op de wettelijlce gevolgen e1·van, in ondm·-·
havig geval een beslissing van delegatie·
op het loon, om beslagneming van zijn
loon doo1· een schttldeise1· te ve1·mijden,.
lean geen ve1·oo1'deling wegens bed1·ieglijlc
onvennogen 1·echtvaw·digen (2). (Arti-kel 490bis S.W.)
(DEMEYERE EN BROUWERS,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« BANK VAN BRUSSEL n. )

Het openbaa1· ministe1·ie heeft geconcludee1·d als volgt :
Eisers, de echtgenoten Demeyere, zijn
gehuwd en . hebben vier kinderen.
Demeyere Marcellus werd bij een vonnis uitgesproken door de Rechtbank van
koophandel te Kortrijk, op 28 januari.
1965 in staat van faillissemeri.t verklaard.
Nu is hij werlunan, en hij verdient
ongeveer 12.000 frank per maand. Na.
h et afsluiten van zijn faillissement
werden door zekere schuldeisers, waar-onder verweerster, de N.V. Bank van
Brussel, vervolgingen tegen eiser hervat,
doch tevergeefs, en dit omdat eiseres, op
6 juli 1970, de machtigi.ng had bekomen
om rechtstreeks · en met uitsluiting van
eiser, haar echtgenoot, 4/5de van zijn
loon bij zijn werlrnemer te ontvangen.
Eiser was voor de vrederechter vertegenwoordigd door zijn advocaat, dien aar luid van h et door deze magistra.a t
uitgesproken vonnis erkende dat Demeyere « wellicht niet in de passende
mate in het onderhoud van zijn gezin
bijdroeg en dat hij er zich principieel
ook niet tegen verzette dat zijn echtgenote ertoe zou gemachtigd worden
r echtstreeks een zeker deel van zijn inkomen in ontvangst te ne1nen n.
Daar ten gevolge van genoemde machtigi.ng verweerster in de onmogelijld1eiCL
verkeerde de inkomsten van eiser in
b eslag te nemen, diende zij , op 20 januari
1972, ldacht in t egen eisers op grand van
artikel '490bis, § 1, van h et Strafwetboek,
luidens hetwelk wordt gestraft met een
gevangenisstraf van een maand tot zes.
maanden en met een geldboete van
50 frank tot 500 frank, of met een van
die straffen aileen, onvermi.nderd detoepassing van strengere strafbepalingen,
indien daartoe grand bestaat, « hij die
zijn onvermogen heeft bewerkt en aan
de op hem rustende verplichti.ngen niet,
heeft voldaan n.

-762Dit artikel preciseert in lid 2 dat de
{)mstandigheid " dat de schuldenaar zijn
-onvermogen zelf heeft bewerkt, k an
worden afgeleicl uit enige omstancligheicl
waan~it blijlct clc~t hij zich onve7"mogencl
]weft willen malcen ,, en inzonderheid
uit verschillencle omstan.digheclen welke
dat zelfde lid opsomt, onder meer het
feit voor de schuldenaar zijn persoonlijke
uitgaven of de uitgaven van zijn gezin
te hebben opgedreven.
N a een vooronderzoek werden eisers
door de Procureur des Konings te Kor- .
trijk voor de correctionele rechtbank
gedagvaard wegens gemeld misclrijf.
Verweerster stelde zich burgerlijke partij.
Eisers werden niet schuldig verklaard
door de eerste rechter, m aar dezes beslissing werd, op hoger beroep van verweerster en van de Procw·ecu· des Konings,
door h et bestreden arrest gewijzigd.
Het arrest, na vastgesteld t e h ebben
dat · beide beklaagden (hier eisers) niet
hebben voldaan. ami de op h en tegenover
de N.V. Bank van Brussel rustende verplichtingen zoals deze voortspruiten uit
twee in kracht Vail. gewijsde gegane
vonnissen, beslist dat h et ten deze
" overduiclelijk is b ewezen clat beklaagden ten ei:ncle aan een beslagneming
vm1wege htm schuldeiseres, de N.V.
Bank van Brussel, te ontsnappen, en
bijgevolg met bedrieglijk opzet, hem
{)nvermogen hebben bewerkt ; clat het
instellen ten ve1·zoelce van cle belclaagcle
B7'Dt~we7'S Hono1·ina van een eis tot het
belcomen van een clelegatie op het loon
van haa1· echtgenoot, cle belclc~agcle Demeye1·e
JYia7·cellus, claa-rvan een flagrant bewijs is;
» Dat er tot het voeren van deze
proceduur geen andere reden was dan
het bewerken van het onvermogen van
de beklaagde Demeyere Marcellus, blijkt
niet aileen uit het feit dat cleze laatste
hierbij geen enkel verweer liet gelden
ofschoon delegatie wercl gevraagd op
niet minder ·clan 4/5cle va11. zijn loon,
maar ook en vooral hieruit, dat, eens dat
haar eis tot delegatie was ingewilligd en
de werkgever clienvolgens Demeyere's
loon tot beloop Vall. d e 4/5de aan de vrouw
cliende uit te betalen, cleze laatste, zoals
tevoren, verder h et loon uit de handen van
haar echtgenoot bleef ontvm1.gen ; ... clat de
maanclelijkse kwijtingen clie de beldaagcle
Demeyere Marcellus thans voor het Hof .
overlegt, ondertekend door de beklaagcle
Brouwers en waarbij cleze laatste beves tigt 4/5de van het loon van h aar echtgenoot te hebben ontvangen van de
P.V.B .A. Algemene Ammemingen S. P er-syn in uitvoering van bet vonnis Vail. de

vreclerechter va11. Avelgem del. 3 juli
1970, niet aileen strijclig zijn met de
werkelijkheicl, vermits zij steeds het
loon uit hanclen van h aar echtgenoot
heeft ontva11.gen, m aar klaarblijkelijk
opgestelcl werclen voor de nooclwencligheclen van d e zaak ; dat imn1ers, volgens
cleze overgelegcle bescheiclen, de beldaagde Brouwers reeds twintig clergelijke
kwijtingen had onclertekencl, waarvan
een nog op 6 maart 1972, en op 9 maart
1972 verldaarcle niet te weten clat er ooit
een b eslissing Vail. beslag op het loon
Vall. haar echtgenoot wercl genomen "·
Hier client opgemerkt te worden clat
alleen eise1· een m emorie inclient, waarin
hij een enkel miclclel aanvoert om
gemelcl arrest te kritiseren.
Hij stelt clat het arrest, door zijn
b eslissing te r echtvaarcli gen op d e bm:engernelde gronclen, niet aileen artikel 490bis va11. het Strafwetboek schenclt,
maar ook de artikelen 97 Vail. de Grand wet, 1412 Vail. het Gerechtelijk W etboek,
26 Vall de wet van 12 a pril 1965 betreffende de bescherming van het loon cler
werknemers, en 2 18 van het Bw·gerlijk
Wetboek.
Ten em·ste, omdat het arrest niet antwoorclt, of altha11s geen gepast antwoord
geeft, op de middelen waarbij eisers na de samenstelling van hm1 gezin te
hebben bepaalcl - deden gelden dat een
beslissing aa11 de wijsheicl van de rechtbmlk civerlaten (cl.i. hier de vrederechter) ermee gelijkstaat de vorclering te
betwisten, dat het deel van de toe te
stane clelegatie door de vrederechter
soeverein wordt bepaald, en dat gebruik
maken Vail de bescherming van h et loon,
door de sociale wetgeving geregelcl en
in het Gerechtelijk Wetboek overgenomen, geen frauduleuse handeling kan
uitmaken .
·Ten tweecle, omclat de motivering van
het arrest geen enkele aancluicling bevat
nop ens het bedrag van het loon Vail
eiser, noch nopens de sarnenstelling van
zijn gezin, zoclat alzo in het onzekere
blijft of het loon niet in zijn geheel nodig,
minstens nuttig was voor het onclerhoud
Vail. de b elanghebbenden; clat, inderclaad,
inclien zullrs h et geval zou zijn geweest,
eiser niets anders zou hebben gedaan dan
zich het voordeel te verzekeren van de
wettelijke bepalingen am1gaande d e bescherming van het loon, wat met
andere woorclen - elk b eclrieglijk opzet
zou uitsluiten.
Het spreekt vanzelf clat deze kritiek
van het arrest ook geldt voor eise1·es, en
- bijgevolg - clat het middel, inclien
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-763het gegrond zou blijken, ook zou gelden
voor de beslissing van het arrest aangaande eism·es die, zoals reeds gezegd,
geen middel voorst.elt.
Het middel client dus van ambtswege
opgeworpen en onderzocht te worden ten
aanzien van de tegenover eiseres genamen beslissing.
Verweerster merkt, met reden, op dat
het misdrijf bepaald door het nieuw
artikel 490bis vail het Strafwetboek de
vereniging van drie voorwaarden vereist :
a) het moreel element van bedrieglijk
opzet, b) de· bewerking van het onvermogen, c) de tekortkoming van d e schuldenaar in d e uitvoering van zijn verplichtingen, dat, op dit laatste ptmt, het
arrest niet bestreden wordt, en dat, wat
de eerste twee ptmten betreft, namelijk
bedrieglijk opzet en bewerking van het
onvermogen, het arrest soeverein in
feite beslist dat deze elementen b ewezen
zijn, door vast te stellen dat de eis tot
het b ekomen van een delegatie op het
loon van haar echtgenoot om geen
andere reden door eiseres werd ingesteld
dan om het onvermogen van eiser te
organiseren, dat inderdaad de omstancligheid dat deze rechtspleging van haar
wettelijk doel werd afgewend bewezen is
door het feit dat eiser ze heeft laten
instellen zond~r zich te verdedigen, als.ook door het feit dat, na het vo:ilnis van
de vrederechter, eiseres zoals vroeger
het . loon van haar echtgenoot rechtstreeks bleef ontvangen.
Het staat buiten twijfel dat het middel
vergeefs opwerpt dat het arrest niet
voldoende gemotiveerd is wat het hedrieglijk opzet aangaat. Het arrest
bepaalt, inderdaad, waarom eisers met
opzet gehandeld hebben, en deze motivering is passend.
Overigens, uit de vaste rechtspraak
van het Hof blijkt dat de feitenrechter
soeverein oordeelt of een misdrijf al dan
niet « met b edrieglijk opzet n wordt
gepleegd (1).
Maar de vraag blijft of het arrest, door
vast te stellen 1° dat eiseres een verzoek
tot het· bekomen van een delegatie van
het loon van eiser, haar echtgenoot,
heeft ingediend, 2° dat eiser hierbij geen
verweer deed gelden, en tenslotte, 3° dat,
na h et vonnis van de vrederechter, eiseres het loon rechtstreeks bleef ontvangen
van haar echtgenoot, het · materieel
element van het misdrijf omschreven
in artikel 490bis v an h et Strafwetboek
rechtvaarcligt. Of deze feiten wel volstaan om te b ewijzen dat eisers zodoende
hun « onvern~ogen hebben bewerkt ».
In ' t bijzonder, om de termen van§ 1, 1°,

van gemeld artikei over te nemen, of ze op
welke manier ook de uitgaven van hun
gezin hebben opgedreven.
Zoals de H. Procureur-generaal Matthijs benaclrukt in zijn rede over de·
« Repercussies en ilmovaties van het
Gerechtelijk vVetboek in de verscheidene
taldcen van het Privaat en van het
Publiek Recht», uitgesproken op de
plechtige openingszitting van 2 september 1968 van het Hof van beroep te
Gent (nr. 50) : << de woorden << zijn onvermogen heeft bewerkt » - in de Franse
tekst '' organise son insolvabilite » gebruikt in artikel 490bis, wijzen erop
dat de wetgever niet alleen een bepaald
opzet in acht heeft genomen maar ook
bepaalde feiten : de schuldenaar moet,
hetzij door enige opva.llende hancleling
of enig grof verzuim , hetzij door een
opeenvolging of een samenweefsel van.
bepaalde positieve daden of handelingen
of · van onthoudingen, zijn onvermogen
hebben inge1·icht, geschilct, ge?'egeld , lclaa1'gemaalct, m.a.w. het z6 aan board
hebben gelegd dat hij zijn roerend or
onroerend bezit, algemeen panel van
· zijn schul deisers, bewust heeft willen
onttrekken aan de regelmatige uitwerking van de middelen hem verleend om
de nakoming te eisen van de door hem
aangegane verbintenissen ».
Dit kan worden afgeleid, volgens de
wet, uit « om het even welke omstandigheid >>.
De vraag r ijst, cif het bekomen van
een vom~is in 't algemeen, en in 't bijzonder, zoals ten deze, van een vonnis dat.
aan een echtgenoot een clelegatie op het
loon van de andere echtgenoot toekent,
mag beschouwd worden als het karakter
v ertonende van een daad verricht, geschikt, of geregeld om « een onvermogen
te bewerken ».
Hier lijkt het gepast een vergelijking te·
maken met een ander misdrijf: namelijk
de oplichting die gepleegd wordt door
micldel van een vmmis. Alhoewel de
rechtsleer over het algemeen meent dat
op deze manier geen oplichting wordt
gepleegd, wordt het nochtans door de
rechtspraak doorgaans wel als een oplichting bestraft. Men heeft hier te doen
met een oplichting die voltrokken wordtdoor de ~titvoe1·ing van een vonnis, en
n iet door het feit een gtmstig vonnis te

(1) Zie cass., 18 april 1072 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 777) ; zie ook cass., 17 januari 1955
(Bull. en PAsrc., 1955, I, 508) en 19 februari
1968 (A1"1', cass., 1968, blz. 814).
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bekomen. Inclerdaad, h et feit clat erin
bestaat een rechtsvordering in te stellen,
zelfs wanneer deze re~htsvordering absoluut niet gegroncl is, mag nooit beschouwd
worden als een oplichting. Oak kan er
.geen spr aak zijn van oplichting wanneer
eiser stetmt op element en, . op stukken
waarvan niet d e geloofwaardighei cl maar
d e clTaagwijclte wordt betwist. D e oplichting door uitvoering van een vonnis
m ag no chtans als bewezen beschouwd
worden, volgens de rechtspraak, wan.neer h et vonnis uitgesp roken wordt op
.grand van valse stukken of andere
onrechtmatige middelen (2).
Men mag zeggen d at zulke oplichting
ook b estaat in geval van b edrieglijke
.samenheuling v an de partij en, wanneer,.
bij voorbeelcl, de zogezegcle verweerder
zich heeft laten veroorclelen om zijn
·onvermogen t e veroorzaken (3).
Mtttatis 'mutandis, is een dergelijke
fraude mogelijk inzake onderhouclsgeld,
wanneer de echtgenoten akkoorcl zijn.
Inclerclaad, zoals de H. Procuretu'-gene~'aal Matthys in zijn reeds aaJlgehaalde
Teele schrijft (4), <<is d e doorslep en
vindingrijkheid van de mens, vooral
wanneer h et erop aankomt met steeds
beter aan gepaste en meer toegespitste
miclclelen te b eclriegen, zodanig grenze1oos clat het d e wetgever aangewezen is
gebleken, wam1eer hij artikel 4\:lObis
heeft opgesteld, clit gebiecl niet af te
bakenen b:innen perken, die in een 1nin
of m eer nabije toekomst misschien te
eng zouclen ktm.nen worden» . R et is
claarom clat de wet de omstancligheden
waaruit . kan worden afgeleid dat de
.schuldenaar zich onvermogencl w:illen
maken heeft clan ook overgela ten h eeft
aan d e b eoordeling van d e r echter .
D eze moet nochtans bijzoncler voorzichtig zijn wann eer , zoals ten deze, het
·o nvermogen h et gevolg is van h et uit voeren van een vonnis, en vooral wanneer
het gaat om ee11 vonnis gegroncl op artikel 218 van h et Bmgerlijk vVetboek
(oorspronkelijk artikel 2 14bis van h etzelfcle Wetboek; wet van 20 juli 1972).
Men is h et een s om aan te n emen clat
zulk voru1is, waardoor d e vreclerecbter
.aan een echtgen oot die h et aaJlvraagt de
m achtiging verleent waarin is voorzien

door gemeld artikel, geen veroordeling
tot uitkering van een onderhouclsgeld
uitmaakt ; clat de kwesti euze m aatregel .
evenmin een beslag is ; tenslotte, clat clit
vonnis aan de aanvr agende echtgenoot
geen persoonlijk recht toekent, waarcloor
hij de mogelijkheid zou hebben om,
op grand v an d e verleencle m achtiging,
op d e somm en die h et onclerpancl van de
schulcleisers van zijn medeechtgenoot
vormen, zoals dezen wel kunnen, beslag
onder clerclen te laten leggen .
Doorgaans worclt oak aangenomen,
dat de door artikel 2 18 van het Burgerlijk
W etboek bepaalde m achtiging geen gerechtelijk n1anclaat uitmaakt (5).
Hoewel a.ldus, in principe, d e door de
vrederechter verleencle m achtiging de
r echten van de derclen niet mag raken of
aantasten, en hoewel, in principe, de
schuldeisers van de « schulclige echtgenoot " beslag lumnen leggen in d e hanclen
van de clercle schulclenaar, vooraleer cleze
betaalcl heeft, toch mogen de b ep alingen
van de wet van 12 april 1965 b etreffende
d e bescherming vaJl het loon cler werkn emers, bepalingen welke door de artikelen 1409, 1410 en , in 't bij zoncler,
1412 van h et Gerechtelijk Wetboek
overgenomen werclen, niet uit het oog
verloren worden.
.
Inclerdaacl, a rtikel 1409 'bepaalt, onder
meer, clat b eclragen uitgek eercl ter uitvoering van een arbeiclsovereenkomst
slechts overgeclragen of in beslag kmmen
genomen worden v oor h et gecleelte van
htm totaal b edr ag boven 15.000 frank
per kalenclermaancl, clat h et gecleelte
boven 8. 000 fr ank en tot ten h oogste
15.000 frank niet kan worden overgeclragen of in b eslag genomen voor meer
clan twee vijfcle van h et totaal, dat h et
gedeelte h oven 5.000 frank en tot ten
hoogste 8.000 frank p er kalenclermaand
niet k an worden overgedragen of in
beslag genomen voor m eer clan een vijfcle,
en dat het gedeelte clat 5.000 frank niet te
boven gaat niet vatbaar is voor overclracht of beslag.
Artikel 1410, § 1, 1°, bepaalt clat artikel 1409 toep assing vinclt op de al clan
niet provisionele uitkeringen tot onderhoucl, door d e recbter toegewezen, en
artikel 1412, lid 1, d at de beperkingen

(2) Zie Rep. prat. cl?-. belge, Complement IV,
Escroqum·ie, ill'S . 383 tot 396.
(3) Verg. DE PAGE, III, m . 215, betreffende
d e pauliaanse vordering.
(4) Loc. cU.
(5) Zie : Procureur-generaal H AYOIT DE
T ERliiiCOUR'r, Openingsrede van 15 september

1938, v66r het hof v an beroep te Brussel,
blz. 29; DE PAGE, uitg. 1962, I, ms . 706 en
vgl.; KLUYSKENS, B eginselen van btwge1·lijk
J'echt, VII, « Personen- en familierecbt »,
ill', ·394; DEKKERS, Hanclbo elc van btwg. 1'ecltt,
I, ill'S. 246 en v lg . ; noot E.K. onder cass. ,
14 september 1973, St<pra, biz. 40.
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-765bedoeld in artikel 1409 en 1410 niet van
toepassing zijn : 1° warmeer de over·dracht of het beslag wordt verricht
wegens de onderhoudsverplichtingen bedoeld in de artikelen 203, 205, 206, 207,
212, 221
enz. van het Burgerlijk
W etboek, en 2° warmeer het loon, het
pensioen of de toelage moet worden
uitgekeerd aan de echtgenoot van de
werlmemer bij toepassing van artikel 218 of artikel 268, 2e lid, van het
-Burgerlijk W etboek.
Artikel 1412, lid 2, bepaalt, ten slotte,
dat wanneer de bedragen die aan de
werlrnemer verschulcligd zijn hem geheel
of gedeeltelijk niet mogen worden uitgekeerd om een van de redenen in het
eerste lid bedoeld, die bedragen slechts
vatbaar zijn voor overdracht of beslag
om een andere reden, tot beloop van het
bedrag da,t is vastgesteld overeenkomstig .
de bepalingen van artikel 1408 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
verminderd met de bedragen die zijn
overgedragen, in beslag genmnen of aan
de echtgenoot betaald, krachtens de
wetsbepalingen die in het eerste lid
worden genoemd.
Rieruit volgt dat, indien in principe de
door de vrederechter aan een echtgenoot
verleende machtiging de rechten van de
derden niet mag raken ... dit nochtans
mogelijk is warmeer de lonen 15.000 fr.
niet te hoven gaan en zelfs, in zekere
gevallen (welke waarschijnlijk in feite
zelden zullen voorkomen), wanneer ze
deze som overschrijden.
De wetgever heeft deze mogelijkheid
niet uit het oog verloren, vermits in het
verslag betreffende het wetsontwerp
houdende het Gerechtelijk Wetboek,
opgesteld namens de Commissie voor de
Justitie (Kamer, dienstjaar 1965-1966,
nr. 49, blz . 192), de volgende ·passage
te lezen staat, betreffende het besproken
artikel 1412 ·:

"ATt. 1412 : Een lid vroeg zich af, of
deze bepaling geen aanleiding kan geven
tot misbruiken. Is het niet te vrezen dat
een man, die van zijn echtgenote niet
gescheiden leeft, zich door haar zal laten
dagvaarden om haar een deel van zijn
lonen te doen toekennen, zodat het
saldo niet meer vatbaar zou zijn voor
beslag ? Ret lid vroeg tevens of men de
echtgenoten die van elkaar gescheiden
leven, niet bevoordeligt ten aanzien van
degenen die samenleven .
» De Commissie heeft het belang van
het vraagstuk wel ingezien, maar is
nochtans van oordeel geweest dat wanneer de vier vijfden van de lonen van

de man aan zijn echtgenote worden toe gewezen en het saldo nog amper vol doende is om hem toe te laten in zijn
onderhoud te voorzien, het niet mogelijk
is dat dit saldo nog verder in beslag zou
genomen worden zelfs tot delging van
andere schulden.
>> De rechtbanken zullen evenwel rekening houden met gebeurlijl<::e bedrieglijke praktijken, zoals deze die door het
lid werden aangewezen, en zullen desnoods een maatschappelijk onderzoek
bevelen indien er bedrog te vrezen is.
«De tekst werd aangenon1en. »
Daaruit volgt dat de wetgever zelf het
geval dat door het bestreden arrest wordt
bestraft heeft voorzien.
Daaruit volgt ook dat de bewerking
van een staat van onvermogen mogelijk
is door middel van een beslissing waarbij
een echtgenoot de machtiging bekomt
het loon van de andere in ontvangst te
nemen.
Mag dit, in principe, aangenomen
worden, dan client nochtans opgemerkt
te worden dat het mate1·ieel feit van de
bewerking van het onvermogen niet
noodzakelijk en uitsluitend mag afgeleid
worden uit de omstandigheden welke
het arrest in acht neemt .
De omstandigheden dat eiseres, ten
deze, een eis op grond van artikel 21
van het Burgerlijk "\Vetboek heeft ingesteld, dat eiser zich niet zou hebben verdecligd, dat ten gevolge van deze omstandigheden de vrederechter gemelde
eis heeft aangenomen, en, tenslotte, dat
eiser, na dit vonnis, vrijwillig zijn loon
heeft afgegeven aan eiseres, staan niet toe
te zeggen dat de beklaagden « hun onvermogen hebben bewerkt >>. Nu het
an;est geen enkele andere omstandigheid
inroept dan het gebruik maken van rech- .
ten welke door de wet geregeld zijn, en
geen enkel feit doet gelden waaruit zou
blijken dat eisers dit onvermogen anders
hebben bewerkt of dat ze zonder recht
waren de bescherming van artikel 218
van het Burgerlijk Wetboek, alsook van
de artikelen 1409 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, in te roepen, of
nog dat ze valse gegevens of onrechtmatige gegevens hebben aangevoerd om
het vonnis van de vrederechter te bekomen, meen ik te mogen besluiten dat het
arrest het bestaan van het materieel
bestanddeel van het misdrijf en derhalve zijn beslissing niet rechtvaardigt.

Beslttit : verwerping .
ARREST.

RET ROF ; -

Gelet op het bestreden

-766arrest; op 27 jtmi 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 490bis van het Strafwetboek :
Overwegende dat het arrest de. eisers
op strafrechtelijk en civielrechtehJk gebied veroordeelt op grand van de telastlegging, als daders of mededaders, htm
onvermogen bewerkt te hebben zonder
aan. de op hen rustende verplichtingen
te hebben voldaan tegenover de naamloze vennootschap « Bank van Brussel » ;
Dat het arrest oordeelt dat de eisers,
ten einde aan een inbeslagneming vanwege verweerster te ontsnappen en bijgevolg met bedrieglijk opzet, het onvermogen van eiser hebben bewerkt door het
instellen ten verzoeke van eiSeres van
een eis tot het bekomen van een delegatie
op het loon van eiser, haar echtgenoot ;
dat het arrest in dit verband vaststelt
dat de vrederechter, bij vonnis van 3 juli
1970, eiseres heeft gemachtigd om vier
vijfden van het loon van eiser te ontvangen;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat er . geen andere reden voor cbe
procedure was dan het bewerken van het
onvermogen van eis~r en dat z11llrs
blijkt uit de omstandrgheden, enerzrJds,
dat eiser voor de vrederechter geen enl{el
verweer liet gelden en, anderzij ds, dat
eiseres nadat !mar eis was ingewilligd,
verder' het loon uit de handen van eiser
bleef ontvangen ;
Overwegende dat luidens artikel 218,
lid 1, van het Bmgerlijk Wetboek, ieder
van de echtgenoten in de lasten van de
huishouding bijdraagt naar zijn vermogen en zijn staat ;
Dat artikel 218, lid 2, bepaalt dat
wanneer een van de echtgenoten deze
verplichting niet nakomt, de andere,
onverminderd de rechten van derden,
zich door de vrederechter kan doen
machtigen om, met uitsluiting van zijn
echtgenoot, de inkomsten van de laatstgenoemde of de inkomsten die deze
krachtens het huwelijksgoederenrecht beheert, te ontvangen, alsook de opbrengst
van zijn arbeicl en alle andere hem door
derden versclmldigde geldsonunen ; dat
de rechter bepaalt onder welke voorwaarden en tot wellr bedrag de machtigu1.g >vordt verleend;
Overwegende dat krachtens artikel 1412, lid 1, van het · GerechtehJk
W etboek de .beperkingen bedoeld in de

artikelen 1409 en 1410 betreffende de
inbeslagneming en het overdragen van
bepaalde goederen niet van toepassing·
zijn onder meer wanneer het loon, het
pensioen of de toelage moet worden mtgekeerd aan de echtgenoot van de werknemer bij toepassing van artikel 218 van
het Burgerlijk W etboek ;
Dat luidens artikel 1412, lid 2, van
voormeld wetboek, wanneer de bedragen.
die aan de werlmemer verschuldigd zijn
hem geheel of gedeeltelijk niet mogen
worden uitgekeerd om eeri van de redenen in het eerste lid bedoeld, die beclra-.
gen slechts vatbaar zijn voor overch·acht
of beslag om een andere reden, tot beloop
van het bedrag dat is vastgesteld overeenkomstig de bepalil1.gen van hoofdstuk V, titel I, van deel V, vennmdercl
met die beclragen die zijn overgeclragen,
.ill beslag genomen of aan de echtgenoot
betaald, luachtens de wetsbepalingen dre·
in het eerste lid worden genoemd ;
Overwegende dat die laatste bepaling,
welke van het thans opgeheven artikel 26, lid 2, van de wet van 12 april
1965 op de bescherming van het loon
der werlmerners is overgenomen, tot
gevolg heeft de lu·achtens artikel 218,
lid 2, van het Burgerlijk vVetboek verleende machtigil1.g aan de derden tegenstelbaar te maken birmen de door artikel 1412, lid 2, van het Gerechtelijk.
vVetboek gestelde perken ;
Overwegende dat krachtens artikel 490bis van het Strafwetboek wordt
bestraft hij die zijn onvermogen heeft.
bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan ; dat het
artikel verder bepaalt dat het feit dat de
schuldenaar zijn onvermogen zelf heeft
bewerkt kan worden afgeleid uit enige
omstandigheid waaruit blijkt dat hij
zich onvermogend heeft willen maken en
onder meer uit de omstandigheid dat h ij
zijn persoonlijke ui.tgaven of de uitgaven
van zijn gezin heeft opgedreven ;
Overwegende dat het inroepen van
een rechterlijke beslissing gewezen op
een door de wet opengestelde rechtsvordering en van wetsbepalil1gen betreffende
de goederen die niet in beslag kmmen
worden genomen, op zich zelf aileen de
bestanddelen niet kan opleveren van
het misdrijf zijn onvermogen te hebben
bewerkt;
Overwegende derhalve dat het instellen door een van de echtgenoten van de
door artikel 218, lid 2, van het Burgerlijk W etboek omschreven vordering tot
het bekomen van de machtiging om de
inkomsten of het loon van de andere
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echtgenoot te ontvangen, en het inroepen
door deze laatste, op grand van de op
die vordering gewezen rechterlijke beslissing, van. de door artikel 1412, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek verleende
bescherming van het loon, het misdrijf
niet lnmnen uitmaken het onvermogen
van de echtgenoot tegen wie de beslissing
is gewezen te hebben bewerkt, zelfs
indien die beslissing krachtens de wet
tot gevolg heeft een inbeslagneming door
een derde, behoudens wijziging van de
beslissing op vordering van die dercle,
onmogelijk te maken, tenzij de strafrechter vaststelt dat de echtgenoten,
of een van hen, door de overlegging van
onjuiste gegevens of op een andere
onrechtmatige wijze, een beslissing hebben bekomen waarbij een machtiging
wordt verleend tot een bedrag dat niet in
verhouding is met de werkelijke behoeften van de echtgenoot en eventueel van
de kinderen van de werlmemer;
Overwegende dat ten deze het hof van
beroep het bestaan van het misdrijf
afleidt uit de enkele omstandigheden dat
eiser voor de vrederechter geen verweer
liet gelden en dat eiseres het loon uit de
handen van eiser bleef ontvangen, zonder
te onderzoeken of de eisers door de overlegging van onjuiste gegevens of op een
andere onrechtmatige wijze een rechterlijke beslissing hebben bekomen waarbij
aan eiseres een machtiging werd verleend
tot een bedrag dat niet in verhouding
was met dE;J werkelijke behoeften van
het geziTl;
Dat het arrest aldus de bestanddelen
van het in aanmerking genomen misdrijf
niet wettelijk vaststelt en zijn beslissing
meteen niet regelmatig met redenen
omkleedt;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het door eiser aangevoerd middel dat geen vernietiging zonder verwijzing kan meebrengen, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
12 maart 1974. 2e kamer.
vOO?'Zitte?'' de H. vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Colard, aclvocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Philips en Simont.
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1°

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN
EEN BESLISSING WAARTEGEN CASSATIEBEROEP OPENSTAAT. SCHORSENDE
"WERKING.

2°

RECHTERLIJK . GEWIJSDE.
STRAFZAKEN.---,- GEZAG VAN GEWIJSDE
EN KRACHT VAN GEWIJSDE.- BEGRIP.

3°

HERHALING.- VooRwAARDEN.VROEGERE
VEROORDELING
DIE
IN
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN OP
HET TIJDSTIP VAN HET NIEUWE JVIISDRIJF. TERJ\UJN.- UITGANGSPUNT.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. VERNIETIGING,
DIENTENGEVOLGE, VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE TEGEN DE BEKLAAGDE
lS INGESTELD. ZELFS INDIEN DE
VERNIETIGING OP DE STRAFVORDERING
AMBTSHALVE IS UITGESPROKEN.

I0

In st1·ajzaken
?'oep tegen een
die voo1·ziening
kTacht (1). (Art.

heeft het cassatiebebeslissing waa1·tegen
openstaat, scho1·sende
373 Sv.)

2° Een beslissing op de stmjvo1·de1·ing
heeft gezag van gewijsde zodm zij is
gewezen, maa1· zij ve1·hijgt k?-acht van
gewijsde pas nadat zij onhe1'1'0epelijlc
is gewo1·den (2). (Algemeen beginsel
van het gezag van gewijsde in strafzaken.)
3° Stmfba?"e hei·haling oncle?·stelt clat een
ve?"Oonleling in kmcht van gew~jsde
gegaan is v661· het niettwe misd1·ijj.
De te1·mijn waa1·binnen het niettwe miscl?·ijj moet gepleegcl zijn, gaat in op
het tijdstip waa?"op de ve?"oonleling die
· aan cle he?'l~aling ten_ g?·onclslag ligt,
kmcht van gewijscle heejt ve1·lc?·egen (3).

(1) Zie cass., 31 juli 1850 (B1tll. en PASIC.,
1850, J, 427), 8 mei 1851 ibicl., 1851, J, 256) en
15 december 1936 (ibid ., 1936, I, 451).
(2) R.aadpl. cass., 26 mei 1972 (A?'?', cass.,
1972, bl7.. 907) en de noot 1 en 2.
(3) Cass., 13 februari 1967 (A?'?'. cass., 1967,
blz. 7 40) en de no ten onderaan clit arrest ;
raadpl. cass., 1 april 1968 (ibid., 1968,
blz. 1003).

-768ven~ietiging, op de niet bepe1·kte
voo1·ziening van de beklaagde, van de
beslissing OJJ de stmjvm·de1·ing b1·engt de
ve1·nietiaing mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde btt1'gerlijlce
1'echtsvonle1·ing, wellce het gevolg is van
de ee1·ste beslissing, zeZfs indien de
ve1·nietiging van de beslissing op de
stmjvo1·de1·ing ambtshalve is ~titgespro
lcen (1).

40 De

(EKKART, T. li'IENNES.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 september 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
RechtbiUlk te Antwerpen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 561,
1°, 562, lid 2, en 565 van het Strafwetboek, 373, lid 4, van het Wetboek van
strafvordering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt tot onder meer een
hpofdgevangenisstraf van negen dagen
om te Mortsel, op l januari 1973, zich
schuldig te hebben gemaakt aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de
rust van de inwoners kon worden gestoord, met de omstandigheid dat beklaagde zich in staat van herhaling
bevond, na veroordeling hoofdens inbrenk op artikel 561, 1°, van het Strafwetboek, binnen de twaalf voorafgaande
maanden, door vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
zitting houdend in hoger beroep, van
4 februari 1972 in kracht van gewijsde
gegaan op 19 februari 1972;
Overwegende dat de stukken van de
rechtspleging een eensluidend verklaarde
uitgifte bevatten van het vonnis van
4 februari 1972 waarop verm.eld is dat
eiser tegen d;t vonnis een beroep in cassatie heeft ingesteld dat bij arrest van
30 januari 1973 van dit Hof verworpen
werd;
Overwegende dat het bestreclen vonnis derhalve niet heeft lnumen beslissen
dat de veroordeling van 4 februari 1972
op 19 februari 1972 in kracht van gewijsde is gegaan en dat de nieuwe feiten
werden gepleegd binnen de 12 111.aanden
van een op laatstbedoelde datum in
(1) Cass., 21 januari 1974, sup1'a, blz. 529.

kracht van gewijsde gegane veroordeling ;
dat uit de vermelding integendeel blijkt
dat op 1 januari 1973, dat1.un der nieuwe
feiten, het vmmis van 4 februari 1972
nog niet definitief was, zodat de staat van
herhaling niet wettelijk gerechtvaardigd
is, noch de daarop ste1.mende uitgesproken hoofdgevangenisstraf; dat deze onwettelijkheid de vernietiging van geheel
de opgelegde straf medebrengt ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging tot gevolg heeft van de
beslissing op de civielrechtelijke vordering strekkende tot het herstel van de
schade door het ten laste gelegd misdrijf
veroorzaakt ;
Om die redenen, zonder dat er aanleiding to~ is de . door eiser ingeroepen
middelen te onderzoeken, die geen verni•3tiging zonder verwijzing kunnen medebrengen, vernietigt het bestreden vmmis ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de zaak naar
de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
12 maart 1974. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H . Versee. - Gelijkhtidende concl~tsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bastaens (van de balie te
Antwerpen).
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1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSll'ilDDEL VOORSCHRIJFT. - SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEI·
TENRECHTER.
2° RECHT EN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - VEROORDELING DIE BERUST OP GEGEVENS, VERl\'IELD IN HET PROCES-VERBAAL DAT HET·
lVIISDRIJF VASTSTELT EN WAARTEGEN
DE PARTIJEN TEGENSPRAAK HEBBEN
KUNNEN VOEREN.- RECHTEN VAN DE
VERDEDIGING ZIJN NIET GESCHONDEN.

3° DAGVAARDING. - STRAFZAKEN. GELDIGHEID VAN DE DAGVAARDING.-
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TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN EN
REGELS.
40 DAGVAARDING.- STRAFZAKEN.VOORWERP VAN DE TELASTLEGGING
VOLDOENDE AANGEGEVEN. - RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING GEVRIJWAARD.GELDIGHEID.

5o

DOUANE EN ACCIJNZEN.
MINISTERIEEL BESLUIT VAN I7 MAART
I97I BETREFFENDE DE INVOER VAN
WIJN. DRAAGWIJDTE.

6o DOUANE EN ACCIJNZEN. - IN·
VOER VAN CHAl\1:PAGNE. - lNVOERDER
IS VERPLICHT BIJ DE INVOER VAN DIE
WIJN IN BELGIE EEN INVOERBESCHEID
EN EEN BEWIJS VAN OORSPRONG VOOR
TE LEGGEN.
I0

liV annee?' de wet in st?·afzalcen geen
bijzonde?' bewijsmiddel voo?·sclwijft, be·
oo1·deelt de feitenrechte?' op feitelijlce en
de1·halve soeve?·eine wijze de bewijslcmcht
van de gegevens op grond waa?·van hij
tot zijn ove1·tuiging is gelcomen en waa?'·
tegen de pa1·tijen tegenspmalc hebben
lctmnen voe1·en (I) .

2° De 1·echten van de venlediging worden

niet geschonden doo1· de beslissing bentstend op gegevens die ve?·meld zijn in
het p?·oces -ve?·baal dat het misd1·ijf vaststelt, en wam·tegen pa?·tijen tegenspmalc
hebben lcunnen voe?·en (2).
3° In st?·afzalcen w01·dt de dagvam·ding,

wat de geldigheid bet?·eft, niet behee?·st
do01· a?·tilcel 702 van het Gerechtelijlc
Wetboelc, maa1· doo1· de a?·tilcelen 145,
182, 184 en 211 van het Wetboelc
van st?·afvordering; in strafzalcen
lean de1·halve de dagvaanling slechts
dan nietig ve?·lclaa?·d worden, indien een
wezenlijlc bestanddeel van die alcte ontbreelct of indien blijlct dat de omegelmatigheid de 1·echten van de ve?·dediging
heeft geschonden (3).
4o Aan de wet voldoet de dagvam·ding die

denvijze is OJJ gesteld dat zij de belclaagde
in de mogelijlcheid stelt het voo?·we?'P van
de telastle g ging voldoende te lcennen en
aldus de ?'echten van de ve?·dediging
v?·ijwaar·t (4). (Art. I82 Sv.)

bet1·ejJende de invoe1· van wijn st?·elct
enlcel tot ?'egeling van de douanefo?·maliteiten aangaande deze invoe?· in het
kade1· van het Ve?'d?·ag tot instelling van
de Economische Benelttx- Unie, op 3 janua?·i 1958 onde1·telcend in Den Haag
en goedgekeunl bij alcte van de wetgevende macht van 20 juni 1960.
6° De invoe1·de1· van schuimwijn moet bij

de invoe1· e1·van in Belgie een invoe?·bescheid en een bewijs van oo?·sp?·ong
ove?·leggen ; die ve?·plichtiitg geldt zowel
voo1· de ?'echtst?·eelcs uit F1·anlc?-ijlc ingevoe?·de champagne als voo1· die wellce
ove?' Nede?'land of het G1·oot -HeTtogdom
Lttxembtt?'[J in Belgie is gelcomen.
(SOENEN.}
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 2I september I97 3 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over h et eerste middel, hieruit afgeleid dat h et bestred en arrest beslist dat
het tenlaste gelegde feit geen klachtdelict
uitmaakt, zodat d e strafvordering geldig
werd ingesteld, ook bij het ontbreken van
de vermelding van de identiteit van een
eventuele aangever en van d e omstandigheden waarin de verbalisant de aangifte
h eeft ontvangen,
te1·wijl h et proces-verbaal uitdrukkelijk
aanstipt dat er een klacht is geweest,
maar niet vermeldt door wie, op welke
datum en in welke omstandigheden zij
werd ingediend en welke feiten zij tot
voorwerp h a d, zodat h et proces -verbaal
niet aile door de verbalisant ged ane vaststellingen vermeldt en d eze laatste niet
aileen de rechten van d e verdediging
heeft miskend maar tevens op d e vrije
appreciatiebevoegdheid van de r echter
inbreuk h eeft gepleegd :
Overwegende d at, wmmeer het t.en
laste gelegde feit geen klachtdelict uitmaakt, het ontbreken van vermelding in
h et proces -verb aal van d e identiteit van
de klager , d e datum van zijn klacht en de
termen waari.n zij is vervat geen nietig-

5° Het lconinlclijlc beslttit van 17 maart 1971

(1) Cass., 4 d ecember 1973 en 4 maart 1974,
supm, biz. 382 en 729.
·
(2) Cass., 8 oktober 1973, sup1·a, biz. 152.
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(3) Raadpl. cass., 6 d ecember 1965 (Bull .
en PASIC., 1966, I, 445).
(4) Cass., 12 december 1972 (.A1'1·. cass.,
1973, biz. 364).

-770heid van het proces-verbaal en van de
strafvordering ten gevolge kan hebben ;
Overwegende dat het arrest constateert
dat de verbalisant een volleclig relaas
geeft van de feiten clie hij heeft vastgesteld en die hij meent een inbreuk uit te
maken op artikel 6 van h et koninklijk
besluit nr. 95 van. 4 februari 1935, zodat
er schending is noch van de vrije appreciatiebevoegdheid van de rechter noch
van de rechten van de verdediging;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van artikel 702 van het
Gerechtelijk W etboek,
cloonlat het arrest beslist dat de oorspronkelijke dagvaarding regelmatig is,
tenvijl cleze dagvaarding niets anclers
inhoudt clan de wettelijke omschrijving
van het ten laste gelegde feit, de plaats
en de datum waarop het zou zijn gepleegd,
zonder het onderwerp en de korte samen vatting van de middelen van de vorclering
te vermelclen :
Overwegencle dat, in. strafzaken, het
exploot van clagvaarcling, wat zijn geldigheid betreft, niet beheerst worclt door
artikel 702 van het Gerechtelijk Wethoek, maar door de artikelen 145, 182,
184 en 211 van het Wetboek van strafvordering, welke geen nietigheicl van de
dagvaarding uitvaarcligen ;
Overwegende dat de nietigheid van
zodanige dagvaarcling slechts kan uitgesproken worden wanneer een essentieel
bestanddeel van die akte ontbreekt of
wa:tu1eer het bewezen is dat de onregelmatigheid de rechten van de verdediging
heeft miskend ;
Overwegende dat de dagvaarding ten
deze de datum en de plaats van het ten
laste gelegde feit vermeldt en het voorwerp van de telastlegging in de termen
van de wet omschrijft ;
Overwegende dat artikel 182 van het
vVetboek van strafvordering niet ver!'list
dat al de besta:t1ddelen well{e het misdrijf
uitmaken expliciet worden opgegeven ;
dat het volstaat dat d e dagvaarcling
derwijze opgesteld is dat zij de beklaagde
in de mogelijkheid stelt het voorwerp
van de telastlegging voldoende te kennen
en aldus de rechten van de verdediging
vrijwaart;
Overwegende dat de rechter soeverein
oordeelt of d e vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde in de mogelijld1eid
hebben gesteld het voorwerp van d e ver-

volging te kennen en zijn verdediging
voor te dragen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat nit de conclusie van eiser zelf blijkt
dat hij zich omtrent h et voorwerp van de
telastlegging niet heeft kunnen vergissen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het d01·de middel, afgeleid u:it de
schending va:t1 artikel 107 van de Grandwet,
cloo?·clat het arrest beslist dat eiser
te kort gekomen is« aan de verplichtingen
opgelegd bij koninklijk besluit nr. 95
van 4 februari 1935, artikel 6, § 1,
vervangen bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 ja:tmari 1971, waarva:t1
de niet-naleving gesanctioneerd blijft
bij artikel 8, § 1, 3°, van het koninldijk
besluit nr. 58 va:t1 20 december 1934 »,

tenvijl het koninldijk besluit nr. 58 van
20 december 1934 een besluitwet is,
waarover in de Ministerraad werd beraadslaagd krachtens de bijzondere machten
toegekend aan de Koning bij de wet van
31 juli 1934, en het koninklijk besluit
va:t1 28 januari 1971, waarbij artikel 6,
§ 1, va:t1 het koninldijk besluit nr. 95 van
4 februari 1935 gewijzigd wordt, een
gewoon uitvoeringsbesluit is hetwelk een
besluitwet, clie kracht van wet bezit,
niet kan wijzigen of aa:t1vullen, zodat van
de bepaling van artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 januari 1971 geen
toepassing ka:t1 worden gemaakt :
Overwegende dat het koninklijk besluit van 28 januari 1971 artikel 6, § 1,
va:t1 het koninklijk besluit nr. 95 van
4 februari 1935 wijzigt; dat het noch
w ijziging noch aanvulling aanbrengt aan
h et koninklijk besluit nr. 58 van 20 december 1934;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 3 van het ministerieel besluit va:t1 17 maart 1971,
cloonlat het arrest weigert toepassing
te maken van clit artikel om de r edenen
« dat het artikel 3 van het ministerieel
besluit van 17 maart 1971 betreffende
de invoer van wijn enkel betrekl~g
heeft op de cloua:t1eformaliteiten bij
invoer in Belgie van ·wijn en champagne
die zich in Nederland of:in Luxemburg in
het vrije verkeer bevinden » en dat dit
ministerieel besluit « dat door de Minister van Financien alleen werd getroffen
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koninklijk besluit van .28 januari 1971,
geen afbreuk doet aan de verplichtingen
opgelegd bij artikel 6, § 1, van het
koninklijk besluit nr. 95 van 4 februari
1935, zoals dit artikel vervangen werd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
28 januari 1971 »~
te1·wijl het koninklijk besluit nr. 95 van
4 februari 1935 (artikel 6, § .2), het koninhlijk besluit van 6 d ecember 1961
(artikel2), genomen tot wijziging van het
koninklijk besluit nr. 95, en het koninklijk
besluit van 28 januari 1971 (artikel 2),
genomen tot uitvoering van de koninklijke besluiten nr. 58 van 20 december
1934 en nr. 95 van 4 februari 1935, uitdrukkelijk a.an de Minister van Financien
opdragen te zorgen voor de uitvoering
van evenbedoelde besluitwetten en hem
de bevoegcli1.eid verlenen de modaliteiten
van het uit te oefenen toezicht te regelen,
en het ministerieel besluit van 17 maart
1971 geenszins tot doel heeft afbreu.k te
doen aan de verplichtingen opgelegd bij
artikel 6, § 1, van het koninklijk besluit
nr. 95 van 4 februari 1935,
en terwijl de reden van het arrest dat
bedoeld ministerieel besluit aileen door de
Minister van Financien werd getroffen
niet ter zake dienend is, nu de zorg voor,
het toezicht over en de reglementering
van de uitvoering van het geheel van de
beoogde bepalingen aan de Minister van
Financien werden toevertrouwd en het
ministerieel besluit voorschriften inhoudt
zo met betrekking tot het « invoerbe scheid, (fiscaal docmnent) als met betrekking tot het « bewijs van oorsprong ,
(dat geenszins tot de douaneformaliteiten behoort) :
Overwegende dat, krachtens artikel 6,
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 95 van

4 februari 1935, genomen ter uitvoering
van de artikelen 2 en 10 van het koninklijk besluit nr. 58 van 20 december 1934,
artikel gewijzigd bij artikel 1 van het
koninklijk besluit van 28 januari 1971,
schuimwijn die uit h et buitenland afkomstig is en recht heeft op de oorsprongsbenaming << champagne , bij de invoer in
het land moet vergezeld zijn niet aileen
van een invoerbescheid, maar bovendien
van een bewijs van oorsprong ;
Overwegende dat artikel 2 van het
koninldijk besluit van 28 januari 1971
bepaalt dat zowel de Minister van Volksgezondheid als de Minister van Financien belast zijn, ieder wat hem betreft,
met de uitvoering van het besluit ;
Overwegende dat een ministerieel be-

sluit van 17 maart 1971 betreffende de
invoer van wijn, uitsluitend getroffen
door de Minister van Financien, in zijn
artikel 3 bepaalt dat de verplichtingen,
omschreven in de artikelen 1 en .2 met
betrekking tot de overlegging van een
invoerbescheid en een bewijs van. oorsprong op het douanekantoor, niet
toepasselijk zijn op wijn en champagne
die zich in Nederland of in LtL'!:emburg
in het vrije verkeer bevinden ;
Overwegende dat nit de termen zelve
en de streld,ing van deze bepaling
afdoend blijkt dat deze reglementering
enkel werd getroffen door de Minister van
Financien tot r egeling van de douaneformaliteiten in het kader van de Beneluxovereenkomst, waarbij de overlegging
van hogerbedoelde bescheiden aan de
douane geen reden van bestaan meer heeft
voor· wijn en champagne waarvoor de
accijns- en douanerechten in Nederland
of in Luxemburg reeds werden betaald;
Overwegende dat deze reglementering
evenwel geen afbreuk doet aan de controle uitgeoefend door de Minister van
Volksgezoncli1.eid in het kader van de
bevoegdheden hem toegekend door het
koninldijk besluit nr. 95 van 4 februari
1935, zoals gewijzigd bij het koninldijk
besluit van .28 januari 1971 ;
Overwegende derhalve dat het bezit
van een invoerbescheid en een bewijs van
oorsprong nog verplicht is, op grond van
het nieuwe artikel 6 van het koninldijk
besluit nr. 95 van 4 februari 1935, zowel
voor de rechtstreeks uit Frankrijk ingevoerde champagne als voor die welke
langs Nederland of Luxemburg in Belgie
is gekomen;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op stra.ffe 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.
12 maart 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Naulaerts.
Gelijlclttidende
conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleitm·, de H. Moors (van de balie
te Gent) .
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2e KAII'IER. - 12 maart 1974.
lO WEGVERKEER.- VVEGVERKEERS·
REGLEJ\iENT, ARTIKEL 48-3,5°. - VOETGANGER DIE DE RIJBAAN WIL OVERSTEKEN OP EEN PLAATS WAAR RET VER·
KEER NOOH DOOR EEN BEVOEGD AGENT
NOOH DOOR VERKEERSLIOHTEN GERE GELD IS EN WAAR GEEN OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS BESTAAT.
- VERPLIOHTINGEN.

20 HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. HERVATTING VAN HET GEDING DOOR
DE ERFGENAJ\iEN VAN DE OVERLEDEN
BURGERLIJKE PARTIJ. vVERKING
VAN HET HOGER BEROEP TEN AANZIEN
VAN DE REOHTHEBBENDEN.
1o Op JJlctatsen waa?" het ve1·leee1· noch do01·

een bevoegd agent, noch doo?" ve?·leee?·slichten ge1·egeld is en waa1· geen ove?·steeleplaats voo1· voetgange1·s bestaat,
mag een voetgange1· de . 1·ijbaan niet
OJJgaan dan na e?" zich van te hebben ve?·gewist dat hij het lean doen zonde1· gevaa1·
en zonde?" het ve1·lcee1' te hinde1·en;
van die ve?'JJlichting is hij echte1· ontslagen, wannee1· hij bij het opgaan van
de 1·ijbaan geen 1·ijtttig lean ontwm·en
noch 1·eclelij leenvijze voo1·zien dat hij
het ve1·lcee1· zal hindm·en (1). (Art. 46-3,
5o wegverkeersreglement).

I. In zoverre de voorziening gericht is·
tegen de beslissing over de vordering van
het openbaar ministerie :
a) tegen VanDamme Maria en Pepers
Frans :

Overwegende dat eiseres geen hoedanigheid heeft om zich te voorzien tegen
de beslissing waarbij de strafvordering
ten aanzien van een medebeklaagde
vervallen wordt verklaard door baar
overlij den en de civielrechtelijk aansprakelijke r)artij buiten d e zaak wordt gesteld;
b) tegen eiseres :

Overwegende clat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgescbreven
rechtsvormen werden n ageleefcl en clat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre d e voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vorderingen :

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 september 1973 door het
Hof van b eroep t e Gent gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van d e artikelen 97 van de
Grondwet, 48-3, Ineer b ep aald 5° en 6o,
van het koninklijk besluit van 14 rnaart
1968 boudende algemeen r eglement op d e
politie van b et wegverkeer, 1382 en 1383
van bet Burgerlijk Wetboek,
cloonlat bet b estreden arrest eiseres
volleclig aansprakelijk verklaart voor
het ongeval, haar veroordeelt tot bet
volledig vergoeden der scbade door de
burgerlijke . partijen geleden, en bet
middel verwerpt waardoor eiseres, in
baa r conclusie, liet gelden dat het slachtoffer een fout had begaan door, met inbrenk op voormeld artikel 48-3 van het
wegverkeersreglem ent, als voetgangster
de brede rijbaan op te gaan niet zonder
gevaar en niet zonder h et verkeer te hindereD., en door na te laten bij bet opdagen
van eiseres het dwarsen van de rijbaan te
stoppen, zulks op grond van de beschouwing dat bet slachtoffer de rijbaan is
beginnen over te steken toen het voertuig
van eiseres, verscholen door een bocbt,
voor haar nog niet zichtbaar was, zodat
niet bewezen was dat het slachtoffer een
fout had begaan in oorzakelijkbeidsverband met h et ongeval,
tenvijl, ee1·ste onclenleel, overeenkom-

(1) Zie cass., 113 maa rt Hl59 (Bull . en PAsro.,
1959, I, 317), 18 januari 1960 (ibid., 1960, I,
558), 6 september 1965 (·ibicl., 1966, I, 25)
en29september 19139 (A>'I' . cass ., 1970, blz.107).
(2) Zie cass. , 17 maart 1960 (A,-,·. cass.,

1969, blz. 670) ; verg. cass., 11 december 1967
(ibid., 1968, blz. 518); zie ook :'Rep. pmt. du ·
d1·oit belge, Bijv. I, V 0 Ap7Jel en matiil1·e
1·epressive, nr. 89 .

2o B ·i j he1·vatting van een geding in hoge1·
beToep lettnnen de e1jgenamen van de
ove1·leden btt1'ge1·lijlee pm·t~i slechts de
eisen van lnm 1'echtsvoo?·gange1' ove?'·
nemen; niet ontvankelijk zijn clerhalve de
eisen die cle 1·echthebbenden voo1· de
ee1·ste maal instellen in hoge1· bemep om
he1·stel van cle do01· hen pe1·soonlijlc geleden schacle te bekomen (2). (Art. 202 Sv.)
(NEYT, T. FEDERATIE
VAN ONZIJDIGE J\'IUTUALITEITEN
EN OONSORTEN PEPERS.)
ARREST.

-773stig de bepalingen van voormeld artikel 48-3, meer bepaald 5°, van het wegverkeersreglement, de voetgangers, op
plaatsen waar het verkeer noch door een
bevoegd agent, noch door verkeerslichten
geregeld is en waar geen oversteekplaats
voor voetgangers bestaat, de rijbaan
slechts mogen opgaan na er zich van
vergewist te hebben dat zij het kunnen
doen zonder gevaar en zonder het verkeer te hinderen, hetgeen inhoudt dat zij
rekening moeten houden, niet alleen met
het zichtbaar verkeer, maar ook met het
verkeer waarvan het opdagen voorzien
kan worden, zodat de beschouwing dat,
toen het slachtoffer de rijbaan began
over te steken, de wagen van eiseres
door een bocht verscholen was, geen
afdoende motivering inhoudt, zoals vereist wordt door artikel 97 van de Grandwet, om iedere fout, en meer bepaald
iedere fout in oorzakelijkheidsverband
met het ongeval, in hoofde van het
slachtoffer uit te schakelen,
tweede ondeTdeel, overeenkomstig de
bepalingen van voormeld artikel 48-3,
meer bepaald 5° en 6°, van het wegverkeersreglement, en van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
ook wanneer de voetganger op rechtmatige wijze de rijbaan begint over te
steken, de voorzichtigheid niettemin kan
eisen dat hij in bepaalde omstandigheden,
met het oog op het opdagend verkeer, op
de baan blijve stilstaan, waaruit volgt
dat het arrest, door het middel onbeant:
woord te laten waardoor eiseres aan het
slachtoffer verweet nagelaten te hebben
aldus te blijven stilstaan, een gebrek
vertoont aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering

dat de voetgangster de rijbaan is beginnen over te steken toen het voertuig van
eiseres, verscholen door een bocht, voor
haar nog niet zichtbaar was en dat zij
de twaalf meter brede rijbaan bijna
volledig had overgestoken toen zij door
de linkervoorzijde van de auto van eiseres
werd aangereden ; dat het eraan toevoegt
dat de voetgangster de rijbaan volop aan
het oversteken was toen eiseres bij het
uitkomen van de bocht zicht op haar
lu·eeg;
Overwegende dat eruit volgt dat de
voetgangster, bij het opgaan van de
rijbaan, het rijtuig van eiseres niet heeft
kunnen ontwaren en niet redelijkerwijze
heeft kmu1en voorzien dat zij het verkeer
van deze bestum·ster zou hinderen ;

Wat het eerste onderdeel betreft

Over het tweede middel, afgeleid uit
cle schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de
inleidencle titel van het vVetboek van
strafvordering, 179, 199, 200 en 202 van
het vVetboek van strafvordering,
dooTdat, naclat voor de correctionele
rechtbank Van Damme Maria en haar
echtgenoot Pepers Franciscus zich burgerlijke partij tegen eiseres hadden gesteld,
nadat Van Damme Maria daags na het
'vonnis van de eerste rechter was overleden, en nadat voor het hof van beroep
Pepers Franciscus, Pepers Lucienne en
Pepers Jacqueline, deze laatste twee
bijgestaan en gemachtigd door hun
echtgenoten, verklaard .hadclen het geding ingesteld door Van Damme Maria
te hernemen als gerechtigden in de
huwgemeenschap enjof de nalatenschap

Overwegende dat, luidens artikel 48-3,
5o, van het wegverkeersregle1nent, de
voetgangers, op plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon
noch door verkeerslichten geregeld wordt
en waar geen oversteekplaats voor voetgangers bestaat, de rijbaan slechts mogen
opgaan na zich ervan vergewist te hebben dat zij het kunnen doen zonder
gevaar en zonder het verkeer te hinderen ;
Overwegende dat de voetganger evenwei van deze verplichting ontslagen is
wanneer hij, bij het opgaan van de rijbaan, geen bestuurder van een rijtuig
kan ontwaren noch redelijkerwijze voorzien dat hij het verkeer van zodanige
bestuurder zou hinderen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de voetgangster de rijbaan
is opgegaan na er zich van vergewist te
hebben dat zij het kon doen zonder
gevaar en zonder het verkeer te hinderen,
het arrest het aan de voetgangster gedane
verwijt in het midden van de rijbaan
niet te hebben stilgestaan om het rijtuig
van eiseres te laten voorgaan, van de
hand wijst om de reclenen dat de vastgangster de rijbaan reeds volop aan het
oversteken was toen eiseres uit de bocht
gereden kwam, dat eiseres, in plaats
van ohmiddellijk te remmen, naar links
is uitgeweken en de voetgangster heeft
aangereclen toen deze cle twaalf meter
brecle rijbaan bijna volledig had overgestoken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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van de overledene, bet arrest niet alleen
de vordering heeft toegekend welke gezegde drie partijen Pepers als gerechtigden in voormelde huwgemeenschap en
nalatenschap hadden ingesteld, maar
daarenboven aan Pepers Lucie1u1e en
Pepers Jacqueline, die geen partijen
waren voor de eerste rechter, de verdering heeft toegekend, welke zij voor het
eerst vo()r het hof van beroep in eigen
naam op grond van persoonlijk geleden
morele schade haclclen ingesteld,
tenvijl, nu overeenkomstig artikel 4 van
voormelde wet van 17 april 1878 de
civielrechtelijke vordering dan slechts
bij de strafrechter aanhangig gemaakt
kan worden, indien zulks gebeurt sarnen
rnetjen voor dezelfde rechters als de
strafvordering, en nu overeenkomstig de
hoger ingeroepen artikelen van het vVetboek van strafvordering, de strafvorclering slechts door het hoger beroep van
hen, die partijen voor de eerste rechter
waren, bij het hof van beroep aanhangig
kon gemaakt worden, hieruit volgt dat
het hof van beroep onbevoegd was om
uitspraak te doen over de vordering
welke Pepers Luciem~e en Pepers Jacqueline, bijgestaan en gemachtigd door lnm
echtgenoten, in eigen naam en op grond
van de persoonlijk door hen geleden
n10rele schade, voor het eerst voor het
hof van beroep hadden ingesteld :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat Van Damme Maria, staande het
geding, daags na het vom~is van de
eerste rechter overleclen is en .dat « de
burgerlijke partijen Pepers Frans, Pepers
Lucie1me en Pepers Jacqueline ... in
hm~ hoedanigheid van gerechtigden in
de huwgemeenschap enjof nalatenschap
van wijlen Van Dam:me Maria, ter openbare terechtzitting van 15 (lees : 25) j1.mi
1973 verklaard hebben in gemelde hoedanigheid en in eigen naam het geding te
hernemen, clat respectievelijk door wijlen
hem echtgenote en moeder op civielrechtelijk gebied voor de eerste rechter
tegen eerste beklaagde, N eyt Paula,
werd aanhangig gemaakt "' en "dat
laatstgemelde bm·gerlijke partijen op dezelfde terechtzitting op regelmatige wijze
hoger inciclenteel beroep hebben ingesteld ";
Overwegende dat het arrest aan cleze
burgerlijke partijen niet allee.li een vergoeding toekent als gerechtigden in de
huwgemeenschap en/of nalatenschap van
Van Damme Maria, maar aan Pepers
Lucienne en Pepers Jacqueline in eigen
naam · een vergoecling wegens morele
schade toekent;

Overwegende dat uit de bepaling van
artikel 202 van het Wetboek van strafvordering volgt dat het recht om hoger
beroep in te stellen tegen de vmmissen
van de correctionele rechtbarik enkel
behoort aan degenen die zich reeds burgerlijke partij hadden gesteld voor de
eerste rechter en dat een klager zich niet
voor het eerst voor de rechter in hoger
beroep bm·gerlijke partij kan stellen ;
Overwegende derhalve dat de eisen
voor het eerst in hoger beroep ingesteld
door Pepers Lucienne en Pepers Jacqueline in eigen naam tot vergoecling van
de door hen geleden morele schade, niet
ontvankelijk clienden verklaard te worden;
Dat het middel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de door Pepers Lucie1me en Pepers
Jacqueline in eigen naam ingestelde
civielrechtelijke vorderingen; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
clat van dit arrest melcling zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt de
verweersters Pepers Lucimme en Pepers
Jacqueline in een vierde van de kosten
en eiseres in clrie vierde ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
12 maart 1974. 2e kamer. Vo01 ·zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve'1',
de H. Naulaerts.
Gelijlcl-uiclencle
conchtsie, de H. Colarcl, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart.

2e

KAMER. -

12 maart 1974.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.
BESCHIKKING
WAARBIJ EEN VAN HELING VERDACHTE
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VER\oVEZEN WORDT.- VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VEROORDEELT BEKLAAGDE WEGENS DAT WANBEDRIJF.
TWEEDE BESCHIICKING
DIE DEZELFDE VERDACHTE, llffiT AAN·
NEMING VAN VERZACHTENDE OMSTAN·
DIGHEDEN, NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK VERWIJST WEGENS ZWARE
DIEFSTAL VAN VOORvVERPEN VOOR DE
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CORRECTIONELE RECHTBANK VERWEZEN
EN VEROORDEELD WERD. TWEEDE
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK VEROORDEELT BEKLAAGDE WEGENS ZWARE DIEFSTAL.- HOF VAN BEROEP, BIJ HETWELK DE HOGERE BEROEPEN TEGEN DE TWEE VONNISSEN AANHANGIG GEMAAKT ZIJN, DAT DE ZAKEN
SAMENVOEGT, DE VONNISSEN TENIET
DOET EN ZICH ONBEVOEGD VERKLAART
OM KENNIS TE NEMEN VAN DE FElTEN
DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT
DE TWEE VERWIJZENDE BESCHIKKINGEN. BESCHIKKINGEN EN ARREST
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN . 0NBEVOEGDVERKLARING DIE GERECHTVAARDIGD LIJKT TE ZIJN . DE TWEE
BESCHIKKINGEN WORDEN TENIET GEDAAN . VERWIJZING NAAR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLI NG .

liVannee1· een em·ste beschilclcing van cle
1·aacllcamer een verclachte nam· cle co1·1·ectionele 1·echtbanlc venvezen heeft, met
name wegens helin g, cle 1·echtbanlc hem
clenvege vemorcleelcl heeft, een twee.cle
beschilclcing, ve1·zachtencle omstand~g
heden in aanme1-lcing nemencle, hem
naa1· cle co1"1'ectionele 1·echtbanlc ve1·wijst
wegens zwm·e cliefstal van voonvm-pen
voo1· cle heling waa1·van hij 1·eeds ve1'wezen wenl en ve1·oo1·cleeld, een tweecle
vonnis hem wegens zwm·e cliefstal van
clie zelfcle voo1·we1·pen ve1·oo1·cleelt, en het
hof van be1·oep, bij hetwellc hoge1·e be1'oepen tegen cle twee vonnissen aanhangig gemaalct zijn, de zalcen samenvoegt,
cle twee vonnissen teniet doet en zich
onbevoe gcl ve1·lclaa1·t om lcennis te nemen
van het feit dat aanleicling heeft
gegeven tot cle twee beschilclcingen,
oncle1·zoelct het Hof, bij hetwellc een
ve1·zoelc tot 1·egeling van 1·echtsgebiecl is
ingediencl, of cle beschilclcingen en het
m·1·est in lc1·acht van gewijsde Z~Jn
gegaan, of het aan ve1·clachte aange1·elcencle feit miscladen schijnt op te
leve1·en en, zo ja, cloet cle twee beschilclcingen teniet voo1· zove1· zij hetzelfcle feit
bet1·effen en venvijst cle alcltts bepe1·lcte
zaalc naar cle lcarne1· van inbeschuldigingstelling ( 1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE BAIER . )

29 januari 1974 door de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel
. ingediend ;
Overwegende dat d e r aadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, bij beschildcing van 24 september
1973, Baier David n aar de correctionele
r echtbank verwezen h eeft onder meer
wegens h eling van bepaalde zaken ; dat
bij vonnis van 1 oktober 1973 Baier
veroordeeld werd onder meer wegens
h eling tot een gevangenisstraf en een
geldboete; dat op 10 oktober 1973 d e
procureur des Konings hager beroep
instelde tegen clit vonnis, nadat een
zekere Santaella Hurtado verklaard had
bijstand te hebben verleend aan Baier
toen d eze de diefstal v an. hogerbedoelde
zaken pleegde door middel van braak,
inklimming of valse sleutels ;
Overwegende dat d e raadkamer van
d e Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bij beschi]d,ing van 5 november
1973, na aanvaarcling van v erzachtende
omstandigheden, Baier naar de correctionele rechtbank verweas wegens zware
diefstal onder meer van de zaken waarvoor hij een eerste maal wegens heling
n aar de correctionele r echtbank verwezen en door deze veroordeeld werd, en
wegens paging tot zware diefstal ; dat,
bij vonnis van 16 november 1973, Baier
wegens de vermengde feiten van zware
diefstal en paging tot zware diefstal tot
een gevangenisstraf en een geldboete
veroordeeld werd; dat B aier en de procureur des Konings hager beroep instelden
t egen dit vonnis;
Overwegende dat bij arrest van
16 januari 1974 h et Hof van beroep
te Brussel de zaken die het voorwerp uitmaa.kten van de hogere beroepen tegen de vonnissen van 1 oktob er en 16 november 1973 samenvoegde;
d at het, enerzijds, het vonnis van 1 oktober 1973 teniet deed in zoverre h et
Baier veroordeeld had wegens de telastlegging van heling en zich onbevoegd verldaarde om k ennis te nemen van de
feiten van deze telastlegging, nu de
raadkamer, hoewel feiten haar ter
kennis werden gebracht welke diefstallen
m et braak konden opleveren, wellm met
criminele stra.ffen bestraft worden, in
h aar beschikking van 24 september 1973
niet tot correctionalisatie was overgegaan ; dat h et anderzijds het vonnis van
16 november 1973 teniet deed wat Baier

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van r echtsgebwd op

(1) Raadpl. cass., 6 november 1973, supm,
blz. 274.
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betreft en besliste dat de strafvordering
niet ontvankelijk was, nude raaclkamer,
na een verdachte betreffende een feit
naar de rechtbank verwezen te hebben,
haar rechtsmacht uitgeput had en deze
verdachte niet een tweede maal w egens
hetzelfde feit vermocht te verwijzen;
Overwegende dat clit arrest en de
beschikkingen van de raadkamer van
24 september en 5 november 1973 in
kracht van. gewijsde zijn gegaan en dat
uit h1.m tegenstrijcligheid een negatief
geschil van rechtsgebied is gerezen dat de
gang van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat uit de rechtspleging
schijut te blijken dat de feiten, waarvoor
Baier naar de correctionele rechtbank
werd verwezen, werkelijk misdaden zijn ;
Dat hi.eruit volgt dat de redenen waarom het hof van beroep zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
bedoelde feiten en de vonnissen van de
correctionele rechtbank teniet heeft gedaan, gegrond ziju;
Om die redenen, het rechtsgebied regelend, vernietigt de beschikking van de
raaclimmer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen van 24 september
1973 wat de telastlegging A betreft, en
de beschikking van dezelfde raaclkamer
van 5 november 1973 wat Baier David
betreft; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk ver:nietigde besch il{kingen ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te Brussel.

ze

12 maart 1974. kamer.
Voo?·zitte?·, de H. 'iVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slctggeve1·,
de H. Naulaerts . Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

12 maart 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING·
STELLING VERKLAART NIET ONTVANKE·
LIJK HET VERZET VAN DE VERDACHTE
TEGEN DE BESCHIKKING VAN DE RAAD·
KAMER WAARBIJ DEZE NAAR DE COR·
RECTIONELE RECHTBANK WORDT VER ·
WEZEN. - GEEN GESCHIL .INZAKE DE

BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKS·
GERECHTEN. VOORZIENING INGE ·
STELD VOOR DE EINDBESLISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID .

Wannee1· de bevoegdheid van de ondm·zoeksge?·echten noch vooT de ?'aadkame?' noch
vom· de kame1· van inbeschttldigingstelling is betwist, is niet ontvanlcelijk het
cassatiebeToep dat, v661· d~ eindbeslissing,
wonlt ingestelcl tegen het an·est van de
lcamm· van inbesclmldigingstelling waa?' ·
bij, zonde1· ttitspmak te do en ove1· die
bevoegdheid, niet ontvankelijlc wm·dt
ve1·klaanl het hoge1· bemep van cle
vm·dachte tegen de beschi/clcing van de
?'aadlcmne?' die hem wegens een wanbed?·ijj naa1· de CO?Tectionele 1·echtbanlc
vm·wijst (1). (Art. 416 Sv.)
(DE DECKER.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

ze

12 maart 1974.
kamer . Voo?·zitte1·, de H . vVauters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Naulaerts. Gelijlclttidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

3e KAl\rnB. -

13 maart 1974.

BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. CONCLUSIE . WERKGEVER DIE BETOOGT DAT BINDS
TALRIJKE JAREN ALLE LEDEN VAN ZIJN
PERSONEEL EEN DERTIENDE MAAND
ONTVINGEN. - ARREST WAARIN WORDT
GEWEZEN OP HET FElT DAT DEZE WERK·
GEYER BETOOGDE DAT HIJ EEN DER·
TIENDE lVIAAND HAD BETAALD OP HET
EINDE VAN HET JAAR VOOR DE OPZEG ·
GING VAN EEN WERKNEMER. - MrsKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE CONCLUSIE.

De bewijslc7·acht van de conclttsie tvaa1·bij
de eise?' betoogcle clat hij sincls tab·ijke
ja1·en aan alle leden van zijn pe?·soneel
(1) Ca ss., 19 februari en 4 maart 1974,.
sttp1·a, blz. 688 en 731.

k·
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-777een de1·tiende maand betaalde, zonde1·
enige bepe1·king of vom·wam·de, wm·dt
mislcend doo1· het an·est dat wijst op het
jeit dat de eise1· betoogde dat hij aan zijn
zestien bedienden een de1·tiende maand
had betaald op het einde van het jaa1·
v66T de opzegging van een wm·lcneme1·.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B .W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DELLOUE " •
T. BOECKMANS.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 d ecember 1972 gewezen
door het Arbeidshof te Luik;
Over het midde1 afge1eid uit de schending van de artikelen 1107, 1134, 1135
van het Burgerlijk Wetboek, 1319, 1320
en 1322 van hetzelfde wetboek betreffende
de bewijskracht der a lden, inzonderheid
van de conclusie van eiseres voor het
arbeidshof, 3, § 2, van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden gecoordineerd op 20 juli 1955,
genoemd artikel 3 zoals gewijzigd bij
artikel 32 van d e wet van. 2 1 november
1969, en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, daar het vaststaat a) dat op
1 maart 1971 verweerder in dienst van
eiseres is getreden bij een arbeidsovereenkomst voor bediende, « arbeidsovereenkomst op proef " genaamd, waarin de
duur op een minimum van drie maanden
en een maxi1num van zes maanclen
wordt vastgesteld ; b) dat eiseres die
overeenkomst heeft beeincligd bij opzegging van zeven clagen die vervalt op
8 augustus 1971, clit is alvorens verweerders indiensttrecling zes maanden
beclraagt; en vermits, zoals eiseres zulks
aanvoerde in h aar conclusie voor het
arbeidshof, de overeengekomen bezolcliging van verweerder ten beclrage van
1 72. 740 frank per j aar volgens de gege vens die door de eerste rechter werclen
aangenomen, bovenclien een clertiencle
n:mancl omvatte, wat eiseres voor zover
als nodig aanboocl te bewijzen en « welke
clertiencle maand in het algemeen meer
als de gemiclclelde maanclelijkse bezolcliging van het personeel bedraagt " en
vo1gens de naclere bepaling van eiseres in
elk geval « minstens gelijk is aan de gemiclclelcle maanclelijkse bezolcliging en
zoncler enige beperking of voorwaarcle
sinds verschillende jaren worclt betaald
aan alle personeelsleden van de vennootschap " (thans eiseres), waaruit eiseres

afleidde dat in strijd met wat de eerste
rechter heeft beslist, verweerclers jaarlijkse bezolcliging meer clan 180.000 frank
bedroeg, de proeftijcl op zes maanden kon
worden vastgesteld en eiseres derhalve
verweerders indienstneming regelm atig
h eeft beeincligcl, het arrest bij bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter
eiseres veroordeelt tot d e betaling aan
verweerder van een vergoecling wegens
overeenkomstbeeincliging overeenstemmende met drie maanden bezoldiging en
ter verwerping van h et miclclel van eiseres, dat is afgeleid uit het voordeel clat
de betaling van een clertiencle maancl
voor verweercler oplevercle, er op wijst dat
eiseres beweert clat aan de door de
eerste rechter berekende bezolcliging
« een clertiencle maand moet worden toe gevoegd, die zij aan haar zestien bedienden eincle 1971 heeft uitbetaald en die
gemidcleld 17.000 frank bedraagt en clat
zodoencle verweerclers jaarlijkse bezoldiging meer clan 180.000 frank zou hebben bech·a.gen " en hierbij steunt op het
feit dat « geenszins zeker is clat clergelijk
beclrag (aan verweerder) zou worden
uitbetaalcl en ten valle clee1 uitmaakt
van zijn loon ; clat zu1ks in geen geval
bleek uit de geschreven arbeidsovereenkomst tussen partijen "•
tenvijl , ee1·ste onde1·deel, eiseres bij
conclusie beweercle clat zij een clertiende
maancl aan alle personeelsleden had
betaalcl sincls verschillende jaren en niet
alleen op het eincle van het jaar 1971
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
.97 van de Grondwet) ;
en te1·wijl, tweede ondenleel, h et door
de werkgever gevolgde gebruik om jaarlijks in de vorm van een clertiende maancl
aan alle p ersoneelsleden een premie te
betalen van een beclrag dat minstens
gelijk is aan htm gemiclclelcle maanclelijkse bezoldiging, een algemeen binclende
rege1 oplevert, op groncl waarvan zelfs
bij stilzwijgen him·over door de overeenkomst de werlmemer het recht op uitbetaling van genoemde premie verkrijgt,
zodat cleze cleel uitn1aakt van zijn bezolcliging en in rekening client te worden genomen om u.i.t te maken of onder meer bij
de toepassing van artikel 3, § 2, van de
wetten betreffencle de arbeidsovereenkomst voor beclienden zijn jaarlijkse
bezolcliging al dan niet meer bedraagt
dan 180.000 frank (schending van alle
in het middel vermelde wetsbepalingen,
met uitzondering van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek);

778HEEFT OP EEN BIJKOl\>IENDE KINDERVASTSTELLING VAN DE
BIJSLAG. ONTOEREIKENDHEID OF VERMINDERING
VAN ZIJN LICHAllfELIJKE OF GEESTELIJKE GESCHIKTHEID. - STELSEL VAN
v66R HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
18 DECEMBER 1973.

Betreffencle het eerste onderdeel :
Overwegencle clat het arrest erop w ij st
dat eiseres beweerde dat bij de berekening
van verweerders jaarlijkse bezolcliging,
r eken:ing 1noest worden gehouden « 1net
een dertiende maand die zij aan h aar
zestien beclienden einde 1971 heeft betaald en die gemiddeld 17.000 frank
bedroeg »;
Dat het beslist d at geenszins zeker is
dat dergelijk bedrag aan verweercler zou
worden uitbetaald en clat het ten volle
deel uitmaakte van zijn jaarlijkse bezoldiging, dat zulks in geen geval u:it de
geschreven arbeidsovereenkomst tussen
partij en is gebleken ;
Overwegende echter dat, om verweerders bezolcliging vast te stellen, eiseres bij
conclusie had aangevoerd en w:ilde be w:ijzen, geenszins het feit dat zij :i11. 1971
aan haar zestien bedienden een clertiende
maand h ad uitb etaalcl, maar clat de
overeengekmnen bezolcliging de beta ling
van een clertiencle maancl omvatte, die
in het algemeen meer bedraagt clan de
gemiclclelcle maanclelijkse bezoldiging van
het personeel en sincls verschillende j aren
zonder enige b eperking of voorwaarde
aan alle personeelsleclen worclt b etaalcl ;
Dat h et arrest aldu s de bewijskracht
van genoemcle conclusie h eeft miskend ;
Dat dit onclercleel "\ran h et miclclel ge groncl is;
Om clie reclenen, vern:ietigt het bestre den arrest; beveelt d a t van clit arrest
melding zal worden gen::taakt op de k ant
van de vernietigcle beslissing; houclt de
kosten aan en zegt dat hierover de feitenr echter uitspraak zal cloen ; verw:ij st de
zaak naar h et Arbeiclshof te Brussel.
13 maart 1974. 3e kamer.
TToo1·zittm· en TTe1·slaggevm·, de H. Busin,
raadsheer waarnemencl voorzitter.
Gelijlcl1ticlencle conclusie, d e H. Duchatelet, aclvocaat-gener aal. Pleite1·s, de
H. Fmm3s en Houtekier.
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KINDERBIJSLAG. KINDERBIJSLAG VOOR LOONARBEIDERS. - KINDEREN DIE DEZE BIJSLAG GENIETEN. MINDER-VALIDE KIND ONGESCHIKT OM
ENIG BEROEP UIT TE OEFENEN WEGENS
ZIJN LICHAll'lELIJKE OF GEESTELIJKE
TOESTAND, OF LIJDEND AAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN TEN l\>IINSTE
66 POT. - VASTSTELLING VAN DE ONGESCHIKTHEID.- STELSEL VAN VOOR HET
- KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 DECEMBER
1973.

1° en 2° Oncle1· het stelsel van het lconinlclijlc besluit van 29 j1mi 1967, opgeheven
bij het lconinlclijlc besluit van 18 decembe?' 19 73, had de vctststelling, doo1· de
v1·ecle?·echte1·, van de ontoe?·eilcenclheicl of
ve1·minde1·ing van de lichamelijlce of
geestelij lee geschilctheicl van het lcind,
bedoeld in a1·tilcel 4 7 van de gecoo?·dineenle wetten (eerste zaak), of van de
ongeschilctheicl om enig be1·oep 11it te
oefenen wegens zijn lichamelijlce of
geestelijlce toestancl of nog van de ct?'beidsongeschilctheid van ten minste
66 ]Jet., van het lcind, bedoeld in m·tilcel 63 van dezelfde gecoonlineenle
wetten (tweede zaak), alleen tot cloel
de instelling wellce lcincle?·bijslag ve1·sch1tlcligcl is in staat te stellen een
beslissing te nemen ove1· het ncht van
het lcind OJJ een bijlcomende lcinde?·bijslag of op de lc1:ncle1'bijslag. Ove1· de
beslissing van cleze instelling lean een
geschil ontstaan waa1·van de a?·beicls?'echtbanlc client lcennis te nemen ( 1).
(Artt. 4 7 en 63 gecoordin.eercle wetten
betreffencle de kinderbijslag.)

Ee1·ste zaalc .
(«CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLO CATIONS FAlliiLIALES DE LA REGION
LrEGEOISE », T. J ... )

3• K.AllrnR. -

13 maart 197 4 .

(TWEE ARRESTEN.)
10 KINDERBIJSLAG. KINDERBIJSLAG VOOR LOONARBEIDERS. - KINDE-REN Di£E DEZE BIJSLAG GENJETEN. MINDER-VALIDE KIND DAT RECHT

ARREST (ve1·taling.)
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1} Het koninklijk b esluit van 29 juni 1967
tot bepaling van de wijze waarop de onge-

-
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arrest, op 28 juni 1973 gewezen door het
Arbeidshof te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 7, ~3 en ~ ~ 7 van
de wetten b etreffende de kmderblJSlagen
voor loonarbeiders, gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 19 december 1939,
artikel 4 7, zoals het in die gecoiirdineerde
wetten opnieuw werd opgenomen bij d e
wet van 9 maart 1964 en werd gewijzigd
bij de artikelen 4 van h et koninklijk
besluit nr. 7 van 18 apnl 1967, 4 van. het
koninklijk besluit van 28 xnei 1969 en
4 van h et koninklijk besluit v an 12 nov ember 1971, artikel 63, zoals gewij zigd
bij de a rtikelen 14 van h et koninklijk
besluit nr. 68 van 10 november 1967,
17 van h et koninklijk b esluit nr. 7 v an
18 april 1967 en 4 van h et koninklij k
b esluit van 30 septemb er 1970, en a r t lk el 11 7, zoals gewijzigd bij § 1 v an ar t ikel 78, d at voorkomt onder artikel 3 van
d e wet v an 10 okt ober 1967 houdende h et
Ger echtelijk W etbo ek, 1, 2 en 3 van h et
koninld ijk besluit van 10 m a art 1964
tot v ast stelling van d e voorw a arden
waaraan een n~indervalide kind m oet
voldoen om de kinderbij slag t e genieten
bij toep assing v an artikel 47 van d e
gecoiirdineerde wett en b etr effende d e
kinderbij slag voor werlmem ers, genoemd
artikel 3 gewijzigd bij de artikelen 1 v an
h et koninklijk b esluit van 24 december
1965 en 1 van h et koninklij k b esluit van
4 juli 1969, 1 en 2 van h et koninldijk
besluit v an 29 j1.mi 1967 tot b epaling v an · de wij ze w a arop de onge s chiktheid v an zekere p ersonen w ord·t
vastgest eld v oor d e to ep assing v an d e
gecoiirdineerde w etten b etr effende d e
kinderbij sla g voor loonarbeider s, 2, 556,
580, inzonderheid 1° en 2°, en 581 , in-.
zonderheid 1°, v an het Gerechtelijk
Wetboek, genoemd artikel 580, 1°,
gewijzigd bij artikel 1 van de wet v an
12 mei 1971 en bij a rtikel 22 van d e vvet
van 29 juli 1971 en genoemd a rtikel 581,
I o, gewij zigd bij artikel I 7 v an de w et
van 30 jLmi I971, 8 en 97 van de Grandwet,

schiktheid v an z eker e personeu w ordt vastgesteld voor de toep assiug v an d e gecoordineercle w etten betreffende de kinderbij sla g
voor loonarbeiders is opgeheven bij het koninklijk b esluit van 18 d ecember 1973 dat in het
Belgisch Staatsblad v a n 22 d ecember 1973
bekendgemaakt en in werking get.reclen is
op 1 januari 1974. Krachtens artikel1 van dit
besluit wordt de ongeschiktheid van de p er -

doo1·dat het anest alle beschikkingen
van het vonnis bevestigt, waarbij de
arbeidsrechtbank bij het kennis nemen
van het beroep van verweerder tegen de
beslissing van eiseres d eze elke verhoogde
kinderbijslag ten behoeve van zijn
mindervalide kind te w eigeren, alvorens
uitspraak te doen over de grand van de
zaak, een geneesheer-deskundige g elast
om t e zeggen of dat kind, en in b ev estigend geval vanaf wanneer, voor 66 procent arbeidsongeschikt v olgens d e officiele Belgische scha al tot vaststelling
van de graad v an invaliditeit is , op grand
dat blijkens d e artikelen II 7 van de
gecoiirdineerd e w etten b etreffende de
kinderbij slagen voor loonarbeiders, 78
van de wijzigende bepalingen en 580, 2°,
van het Gerech telijk Wetboek d e v r ed e r echter t er vaststelling van d e lich a m e lijke of geestelijke ongeschiktheidsgraad
van een gehandicapt kind, waarvoor aanspraak w ordt gemaakt op een verhoogde
kinderbij slag, enk el en alleen t u ssenkomt bij h et indienen van d e aanvr aag
en slechts een v oora fgaan d e a dminis tratieve v er eiste tot d e toekenning van
kinderbij slag oplevert, zonder d at enig
geschil hieromtrent b est aat ; wam~eer er
echter wel een geschil b estaat, h et geen
twijfel lijdt d at, al is h et a rb eidsgerecht
een buitengewoon rechtscollege, h ier aan
krachten s h et Gerechtelijk vVetboek h et
g eheel van de individuele sociale geschil len toekomt ; w a1meer bij dit ger echt
een geschil illZake kin d erbij slag aanhan gig is gemaakt, h et tot t aak h eeft n a te
gaan of d e bij koninklijk b esluit van
IO m aart I964 vastgestelde v oorwaard en
tot toekenning van bijkomende kind erbijslag vervuld zijn, d aarbij begrep en de
bij art ikel 47 van d e gecoiirdineerde
w etten b edoelde ongesch iktheid ; h et
arbeidsger echt bij de b eoordeling van de
ongeschiktheid niet k an zijn gebonden
door d e vast stelling van d e v recler echt er,
die d eze buiten elk ger echtelijk d eb a t
h eeft geclaan, en bij geen enkele uit clrukkelijke w etsb ep aling wordt gest elcl clat
zijn v aststellingen voor elkeen bindend
zijn,
ten vijl voornoemcl a rtikel 4 7 v an de
son en, bccloeld in de artikelen 4 7 en 63 van de
gecoorclineerde wetten, vastgeatelcl door een
geneesheer v a n de l\1edico-s ociale Dien st v an
h et l\'[inis terie van Sociale v oorzorg of door
een gen eesheer v an de dienst voor gen eeskundige controle v an bet Rijksinstituut voor
ziekte- en invaliditeitsverzek ering aangewezen
door d e l\'Iinister van Sociale voorzorg.
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gecoordineerde wetten en de artikelen 1
en 2 van h et koninklijk besluit van
29 juni 1967, door op uitdrukkelijke en
dwin.gende vv:ijze volgens een aldaar
geregelde proceduTe d e vaststelling van
de ontoereikencU1eid of de vermindering
van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid op grond waarvan een gehan.dicapt kind gerechtigd wordt tot een
bijkomende kinderbijslag, aan de vrederechter a lleen op te clragen, de enige
wij:i:e vaststellen van d e bewijslevering
van die ontoereikendheid of die vermindering ten opzichte van de instellin g
die eventueel een bijkomende kinderbij slag verschuldigd is en het aan het
arbeidsgerecht, waarbij een geschil tussen
de rechthebbende of de rechtverkrijgende van kinderbijslag en de gehouden
instelling aanhangig is gemaakt, niet
toekomt deze wijze door een ander e bew-ijslevering te vervangen en evemnin
dientengevolge een onder zoeksmaatregel
te bevelen, ten einde vast te stellen of
er a l dan niet een ontoer eikencll1eid of
een vermindering bestaat van de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, op
grond waarvan een gehandicapt kind
gerechtigd wordt tot een bijkomende
kinderbijslag :

artikel 580, 2°, van h et Gerechtelijk Wethoek de arbeidsgerechten kennis dienen
te n emen;
D at het middel n aar r echt faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten .
13 maart 1974. 3e kamer. Voo?·zitte?', de H. Busin, ·r aadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijklttidencle conclusie ,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Fally.

Tweecle zaak .
(« CAISSE DE COl\'IPENSATION POUR ALLOCATIONS FAlVIILIALES DE LA RJTIGION
LIEGEOISE , , T. G ... )
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1973 gewezen door het
Arbeidshof te Luik ;

Overwegende dat luachtens het ten
deze toepasselijk artilrel1 van h et koninkOver het middel afgeleid uit de schenlijk besluit van 29 jl.m:i 1967, tot bepaling ding van de artikelen 4 7, 63 en 117 van
van de w-ijze waarop de ongeschiktheid de wetten betreffende de kinderbijslagen
van zekere personen wordt vastgesteld voor loonarbeiders, gecoordineerd bij
voor de toepassing van de gecoordineerde koninklijk b esluit van 19 december 1939,
wetten betreffende de kinderbijslag voor artikel 4 7, zoals h et i.l1. die gecoordil1.eerde
loonarbeiders, de ontoereikencll1eid of wetten opnieuw werd opgenomen bij de
vermindering van de lichamelijke of wet van 9 ma.art 1964 en werd gewijzigd
geestelijke geschiktheid van een kind bi j de artikelen 4 van het koninklijk
bedoeld in artikel 4 7 van genoemcle besluit nr. 7 van 18 april 1967, 4 van het
gecoi:irclineerde wetten door de vrede - koninklijk besluit van 28 mei 1969 en
r echter worden vastgesteld op advies
4 van het koninklijk besluit van 12 novan een geneesheer verbonden aan de vember 1971, artikel 63, zoals gewijzigd
Meclico-sociale dienst van het Ministerie bij de a r tilmlen 14 van het koninklijk
van Sociale Voorzorg of van een genees - besluit nr. 68 van 10 november 1967,
heer van de Dienst voor geneeskl.mclige
17 van h et koninldijk besluit nr. 7 van
controle van het Rijksin.stituut voor
18 april 1967 en 4 van bet koni.l1klijk
ziekte- en invaliditeitsverzekering, aan- besluit van 30 september 1970, en artigewezen door de Minister van Sociale kel 117, zoals gewij zigd bij § 1 van
Voorzorg;
artikel 78, dat voorkomt onder artikel 3
Overwegende dat clie vaststelling van de wet van 10 oktober 1967 houdende
slechts ten doel heeft d e instelling, die . het Gerechtelijk vVetboek, 1, 2 en 3 van
een kinderbijslag verschuldigd is, in het koninklijk besluit van 10 maart
staat te stellen te beslissen of de verzoe - 1964 tot vaststelling van de voorwaarden
kende op de bij artikel 4 7 bedoelde bij- waaraan een minder valide kind moet
k omende bijslag recht heeft ;
voldoen om d e kinderbijslag te genieten
Dat de beslissing die door genoemde bij toepassil1g van artikel 47 van de
instelling. wordt genomen t engevolge van gecoorclineerde wetten betreffende de
een vaststelling die buiten een debat kinderbijslag voor werknemers, genoemd
werd gedaan, h et voorwerp k an zijn van artikel 3 gewijzigd bij de artil~eleii 1 van
een geschil, waarvan met toepassing van h et koninldijk besluit van 24 december

-7811965 en 1 van het koninklijk b esluit van
4 juli 1969, 1 en 2 van het koninklijk
besluit van 29 jtmi 1967 tot b epaling van
de wijze waarop de ongeschiktheid v an
zekere p ersonen wordt v astgesteld voor
de toepassing van de gecoordineerde
wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, 2, 556, 580, inzonderheid 1°
en 2°, en 581, inzonderheid 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek, genoemd artik el 580, 1°, gewijzigd bij artikel 1 van de
wet van 12 mei 1971 en bij artikel 22
van d e wet van 29 juli 1971 en genoemd
artikel 581, 1°, gewijzigd bij a rtikel 17
van d e wet van 30 jw1i 1971, 8 en 97 van
d e Grondwet,
doo1·dat h et a rrest, nate hebben b eslist
d at de a rbeidsrechtbank bevoegd is om
uitspraak te doen op h et b eroep van
v erweer ster t egen d e weigering van eiser es om haar vanaf 1 maart 1971 kinderbijslag te b etalen en alvorens uitspraak
te doen over de grond van de zaak , een
geneesheer-deslnmdige aa;rrwij st om zijn
a dvies te k e1men omtrent h et feit of h et
kind al dan niet geheel onbekwaam
is vanaf 1 maart 1971 om wegens hare
lichamelijke of geestelijke toestand e nig
beroep uit te oefenen, op grond dat blij.
k en s de artikelen 117 van d e gecoordipeerde wet ten b etreffende de kinderbij ·
slagen voor Joonarbeiders, 78 van de
wijzigende bepalingen en 580, 2°, van
h et Gerechtelijk Wetboek de vrederechter die optreedt om vast te stellen of een
kind dat de ouderdom bepaald in artikel 62 van d e gecuorclineerde wetten h eeft
bereikt lichamelijk of geestelij k volledig
arbeidsongeschikt is, enkel en aileen
tussenkomt in h et begin, bij h et indienen
van d e aanvraag, en zijn tussenkomst
slechts een voorafgaande administratieve
vereiste tot de toekenning van kinderbijslag oplevert, zonder dat een geschil
bestaat ; wanneer er echter wel een geschil b est aat, het geen twijfel lijdt d a t ,
al is h et arbeidsgerecht een buitengewoon r echtscollege, hieraan krachtens
h et Gerechtelijk Wetboek het geheel v an
de individuele sociale ·geschillen toekomt;
wanneer bij clit gerecht een geschil inzake
kinderbijslag aanhangig is gemaakt, h et
tot taak h eeft nate gaan of de bij koninklijk besluit van 10 m aart 1964 vastgestelde voorwaarden tot toeke1ming van
bijkomende kinderbijslag vervuld zijn,
m et name d e bij a rtikel 63 van de geco6rdineerde wet ten bedoelde on geschikth eid ; het arbeidsgerecht bij d e b eoordeling van de ongeschiktheid nie t kan zijn
gebonden door d e vaststelling van de
vrederechter, die deze buiten elk gerech-

telijk debat heeft gedaan, en bij geen
enkele uitdrukkelijke wetsbepaling wordt
gesteld dat zijn vaststellingen voor
elkeen bindend zijn,

te1·wijl voornoemd artikel 63 van de
geco6rdineerde wetten en d e a rtikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit van
29 juni 1967, door op uitdrukkelijke en
dwingende wijze volgens een aldaar
geregelde procedure de vaststelling van
de a rbeidsongeschiktl1eid op grond waarvan een gehandicapt kind van minstens
25 jaar oud ger echtigd wordt tot het
b ehoud van kinderbij slag, aan de vrede r echter aileen op te dragen, d e enige wijze
vaststellen van d e bewij slevering van die
ongeschiktheid ten opzichte van de
instelling die eventueel kinderbij slag
verschuldigd is en h et aan h et arbeidsgerecht, waarbij een geschil tussen de
r echthebbend e of de r echtverkrij gende
van kinderbijslag en de tot b etalin g gehouclen instelling aanhangig is gemaakt,
niet toekomt d eze wijze door een andere
bewijslevering te vervangen en evenmin
clienten gevolge een onderzoeksmaatregel
te bevelen, ten eincle de ongeschiktheid
vast te stellen, op grand waarvan d e kinderbijslag blijft ten goed e komen aan h et
geh andicapt kind van minstens 25 jaar
oud:
Overwegende dat krachtens het t en
d eze toepasselijk artikel 1 van h et
koninklijk b esluit van 29 juni 1967, tot
bepaling van d e wijze waarop de ongeschiktheid van zekere personen wordt
vastgesteld voor de toepassing van de
geco6rclineerde wetten betreffende de
kinderbijslag voor loonarb eiders, de ongeschiktheid van een kind bed oeld in
a rtikel 63 van genoemde geco6rdineerde
wetten d oor d e vred erechter wordt
vastgest eld op advies van een gen eesh eer
verbonden aan d e Medico-sociale clien st
van h et Ministerie van Sociale V oorzorg
of van een geneesheer van de Dienst
voor gen eesktmdige controle van h et
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzek ering, aangewezen door d e
Minister van Sociale Voorzor g ;
Overwegende dat die vaststelling
slechts t en doel h eeft d e instelling die
een kinderbijslag verschuldigd is, in staat
te st ellen te b eslissen of de verzoekende
op de bij artikel 63 b edoelde bijslag
recht h eeft ;
.
D at d e b eslissing die door genoemde
instelling wordt genomen t engevolge van
een vaststelling die buiten een debat
werd gedaan, het voorwerp kan zijn van
een geschil, waarvan m et toepassing van
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artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek de arbeidsgerechten dienen
kennis te nemen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in d e kosten.

13

maart 1974. 3e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Busin, r aadsheer waar neme nd voorzitter. T1eTslaggeve1·, de
H. Janssens. Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat -generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

1e
1°

K.AlVIER. -

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN . GERECHTELIJK WE'l'BOEK, ARTIKEL 1066.
DRAAGWIJDTE.
CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. IVliDDEL WAARIN DE
SCHENDING WORDT AANGEVOERD VAN
\VETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCH
VAN OPENBARE ORDE NOCH DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENRECHTER EN WAAROVER
DEZE NIET OP EIGEN INITIATIEF HEEFT
BESLIST. Nmuw ll'llDDEL . NIETONTVANKELIJKHEID.

3°

CASSATIEIVIIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MrDDEL AFGELEID UIT
DE ONJUISTE UITLEGGING DOOR DE
FEITENRECHTER V Al.'f EEN ARREST VAN
HET HOF VAN CASSATIE IN EEN ANDERE
ZAAK. NmT-ONTVANKELIJKHEID.

0

{WILLEll'lART EN LITISCONSORTEN,
T. LO UIS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

14

maart 1974.
1e kamer. de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
d e H. Screvens. Gelijlclttidende conclttsie, de H. Delange, a d vocaat-generaa.l.

T1oo1·zitte1·,

14 maart 197 4.

2°

I

het Hof van cassatie in een andm·e
zaalc (3).

Ho ewel m·tilcel 1066 van het Ge?·echtel·ijlc Wetboelc bepaalt dat, indien de
dagvaanling tegen een bepaalde dag is
ttitgebmcht, het ge1·echt de zaalc aan zich
hottclt en e1'0ve1· gepleit wo1·dt binnen ten
hoogste cl1·ie maanden na cle inleicling
e1·van, ve1·pz.icht het de 1·echte1· evenwel
niet binnen cleze tennijn ttitspmalc te
doen (1).

2° Nieitw en de1·halve niet ontvanlcelijlc tot
staving van een voo?'Ziening in btwge?·lijlce zaken is het midclel geg1·oncl op
wettelijlce bepalingen die noch van openbm·e 01·de noch dwingend zijn, dat niet
aan cle feite?wechte?' is vooTgelegd en
waaToveT cleze niet op eigen initiatief
heeft beslist (2).
3° Niet ·ontvanlcelijk is het middel clat
afgeleicl is ttit een ve1·kee?"cle Hitlegging
cloo1· de feitem·echte?· van een a?'?'est van

1e
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ARBEIDSONGEVAL .
0 NGEVAL
O'VERK0l\1EN OP DE \VEG NAAR OF VAN
HET WERK. 0NGEVAL WAARVAN DE
SCHULD LIGT BIJ EEN \VERKGEZEL DIE
ZICH OOK OP DEZE \VEG BEVINDT. FORFAIT1URE VERGOEDINGEN AAN DE
GETROFFENE BETAALD DOOR DE VERZEKERAAR- ARBEIDSONGEVALLEN.
VERHAAL VAN DEZE VERZEKERAAR
TEGEN DE vVERKGEZEL OF TEGEN DE
VERZEKERAAR VAN ZIJN BURGERRECH TELIJKE AANSPRAKELIJKHEID INZAKE
l\10TORRIJTUIGEN . VERHAAL WAARIN
DE ARTIKELEN 22 VAN DE WET VAN
ll JUNI 1874 EN 19, LEDEN 3 EN 8,
VAN DE GECOORDINEERDE \¥ETTEN
VAN 28 SEPTEMBER 1931 ,VOORZIEN.

De ve1·zelcema1'-a?·beidsongevallen die cle
fo1jaitai1·e ve1·goeclingen ingevolge cle
a1·tilcelen 2 · en 3 van cle gecoonlineenle
wetten bet?·effende cle ve1·goeding de?'
schacle voo?·tspntitencle ttit m·beiclsongevallen heeft betaalcl aan een wm·lcneme?'
die OJJ cle weg nam· of van het we1'k
get?·offen weTcl doo1· een m·beidsongeval waa1·van cle sclmld ligt bij
een we1·lcgezel die zich oolc OJJ deze
weg bevond, lean tegen cleze we1·lcgezel
of de ve1'zeke1·am· van zijn btt1'ge?'1'echtelijlce aanspmlcelijlcheicl inzalce moto1'1"Ltitttigen het ve1·haal ttitoefenen, waa1·in
voo1·zien wonlt cloo1· cle a1·tilcelen 22 van cle
wet van 11 juni 1874 en 19, leden 3 en 8,
van de geco61'clinee1·cle wetten van 28 sep ternbeJ' 1931, gewijzigd bij het enig
(1) Cass ., 3 juni 1971 (.A1'1'. cass. , 1971,
blz. 981).
(2) Cass., 1 maart 1974, su1n·a, blz. 724.
(3) Cass., 15 maart 1965 (Bull. en PAsiC.,
1965, I, 734).
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-783a1·tikel van de wet van 11 jtmi 1964 ( 1) ;
hetzelfde geldt voo1· de vm·goedingen van
de ee1·ste de1·tig dagen arbeidsongeschilctheid wam·voo1· een voo1· een onbepaalde
tijd in clienst genomen bediende, lc1·achtens a?·tilcel10, §§ 1 en 6, van de gecoo?'dinee?·de wetten bet?·effende het bediendencont?·act, 1·echt heejt op de ove?·eengekomen bezoldiging, zonde1· evenwel
deze te mogen cttmttlm·en met die ve?'goedingen.
(PATROONKAS VAN HANDEL EN NIJVERHEID, T. NAAlliLOZE VENNOOTSOHAP
« LES ASSURANCES NATIONALES ».)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 oktober 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 (gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 19 juli 1951),
9, 10, 19, inzonderheid lid3 (gewijzigd bij
het enige artikel van de wet van 11 juni
1964), lid 4, 5 en 6 (die gewijzigd zijn bij
artikel 10, 1°, van de wet van 10 juli
1951), lid 7 en 8, en lid 9 (dat gewijzigd is
bij artikel 3 van de wet van 16 maart
1954), en 25 van de op 28 september 1931
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeiclsongevallen, 1 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende
de vergoecling der schade voortspruitende
uit ongevallen die zich op de weg naar of
van het werk voordoen, 10, §§ 1, 5 en 6,
van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955
en gewijzigd bij artikel 24 van de wet van
10 december 1962, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 22 van de wet van
11 j1.mi 1874 houdende titel X van boek I
van het W etboek van koophandel en
97 van de Grondwet,
doordat het vonnis, dat had vastgesteld
dat het litigieuze ongeval en een ongeval
op de weg van h et werk en een ongeval
van gemeen recht was, nochtans niet
ontvankelijk verhlaart de rechtsvordering van eiseres tot het bekomen van de
schadeloosstelling van haar uitgaven
voor de dagvergoedingen die, met toepassing van artikel 10 van de gecoi:irdineerde wetten b etreffende het bedienden(1} Raadpl. i.v.m. h et verhaal van de verzekeraar tegen het ondernemingshoofd d a t
door hem is verzekerd, cass., 12 jnni 1973
(A1'1'. cass., 1973, blz. 990).

contract, aan het ondernemingshoofd van
de getroffene waren gestort, en voor de
m edische en verplaatsingskosten die
ingevolge dat ongeval aan laatstgenoemde
waren betaald, op grond dat, wamieer de
getroffene en de aansprakelijke dader van
een ongeval op de weg van het werk
heiden bedienden van h etzelfde ondernemingshoofd zijn, de aansprakelijke,
ten aanzien van het ondernemingshoofd,
geen « aanspra.kelijke dercle » is in de zin
van de artikelen 10, § 5, van de gecoordin eerde wetten betreffende het bediendencontract en 19, lid 8, van de gecoordineerde wetten betreffende de vergoeding der
schacle voortspruitende uit arbeidsongevallen, dat de rechtsvordering van de getroffene tegen de voor h et ongeval aansprakelijke becliende, in clit geval, niet
kan worden ingesteld door het ondernemingshoofd dat aan de getroffene de overeengekomen bezoldiging heeft betaald
welke aan de bedienden verschuldigd is
gedurende de eerste dagen van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte
of ongeval, dat een verhaal van het ondernemingshoofd tegen zijn eigen arbeiders of aangestelden niet zou stroken met
de algemene geest van de wetgeving op de
arbeidsongevallen en dat, bijgevolg, de
verzekeraar-arbeidsongevallen van het
ondernemingshoofd, die de dagvergoedingen voor diezelfde periode van arbeiclsongeschiktheid en de door het ongeval veroorzaakte medische kosten heeft
betaald, niet, als gesubrogeerde in de
r echten van het ondernemingshoofd, de
gemeenrechtelijke rechtsvordering van
de getroffene tegen de aa.nsprakelijke
b ediende of de verzekeraar van de b1.U'gerrechtelijke aansprakelijkheid van deze
laatste mag instellen,

tenvijl krachtens artikel 19, lid 3, van
de gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitencle uit
arbeiclsongevallen, clat gewijzigd is bij
de wet van 11 j1.mi 1964, de werlmemers
die op de weg naar en van het werk door
een ongeval getroffen worden voor hun
n adeel volledige schadeloosstelling kunnen verlu·ij gen op grondslag en volgens de
regels van het gemeen recht, wanneer het
ongeval, zoals in het onclerhavige geval,
te wijten is aan de schuld van een werk"
gezel die h et ongeval heeft veroorzaakt
buiten zijn werk in clienst van. het ondernemingshoofd ; in zulk eeii geval de voor
het ongeval aansprakelijke dacler « een
aansprakelijke derde » is ten· aanzien van
het ondernemingshoofd evenals van de
getroffene zelf en nit geen enkele wettelijke regel of uit geen enkel rechtsbeginsel
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verzekeraar-arbeidsongevallen niet, als
gesubrogeerde in de rechten van de getroffene, de gemeenrechtelijke rechtsvordering kan in.stellen die deze laatste
kan doen gelden tegen elke aansprakelijke
voor het ongeval, met inbegrip van het
ondernemingshoofd of van zijn arbeiders
en aangestelden :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat het ongeval zich op 10 januari 1968
heeft voorgedaan op de weg .van het
werk en dat de getroffene en de aansprakelijke bij dezelfde werkgever in dienst
waren;
Overwegende dat de verzekeraararbeidsongevallen die de vaste vergoedingen als bedoeld in de wetgeving
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende nit arbeidsongevallen
heeft betaald aan de getroffene van een
ongeval dat zich op de weg naar of ,ian
het werk heeft voorgedaan, krachtens de
artikelen 22 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen in het algemeen
en 19, lid 8, van de op 28 september
19 31 gecoiirdil1.eerde wetten, a.ls1nede
luachtens artikel 19, lid 3, van deze wetten, dat gewijzigd werd bij de ten deze
toepasselijke wet van ll juni 1964,
vanwege de voor het ongeval aansprakelijke « dercle " de terugbetalil1.g ervan kan
eisen in verhoucling van het recht dat
hij tegen hem kan doen gelden ;
Overwegende dat de wet niet toestaat
dat dit verhaal wordt uitgeoefencl tegen
het voor het ongeval aansprakelijk
ondernemil1.gshoofd, daar een zelfde persoon, ten opzichte van een zelfde verzekeraar en betreffende een zelfde schadegeval, niet tegelijkertijd de begtmstigde
van een verzekering kan zijn en er vree1nd
aan zijn;
Overwegende dat zulks niet geldt voor
het verhaal tegen een werkgezel die aansprakelijk is voor een op. de weg van het
werk overko1nen ongeval of tegen de verzekeraar van zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid il1.zake motorrijtuigen ;
Overwegende welis>vaar dat, zoals verweerster tegenwerpt, artikel 10 van de
gecoiirdil1.eerde wetten betreffende het
bediendencontract in § 1 aan de werkgever de verplichting oplegt om aan de
voor een onbepaalde tijd aangeworven
becliende de overeengekomen bezoldigil1.g
te storten gedurende de eerste dertig
dagen van arbeidsongeschiktheid ten
gevolge van een ziekte of ongeval, en
in § 6 bepaalt dat, il1.dien de becliende
door een arbeidsongeval of door een

ongeval op de weg naar of van het
werk wordt getroffen, hij die bezoldiging niet mag cmnuleren met de
vergoedingen die verschuldigd zijn krachtens de gecoiirdineerde wet ten betreffende
de vergoedil1.g der schacle voortspruitende
1.ut arbeiclsongevallen en hij enkel aanspraken kan laten gelclen op de door de
werkgever verleende bezolcliging ;
Doch overwegende dat, enerzijds,
krachtens § 5 van artikel 10, de werkgever tegen de voor het ongeval aansprakelijke clerde il1. de plaats van de
getroffene of van zijn rechtverkrijgenclen
een rechtsvorderil1.g kan instellen ;
Dat, anderzijds, voormeld, artikel overeengebracht moet worden met de artikelen 2 en 3 van de gecoiirdil1.eerde
wetten betreffende de vergoecling cler
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, waaril1. de vergoedingen worden
vastgesteld die door het ondernemil1.gshoofd of zijn verzekeraar-arbeidsongevallen verschuldigd zijn aan de getroffene
van een arbeidsongeval of van een ongeval
op de weg naar of van het werk dat een
arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft
gehacl, en waarin de door het ongeval veroorzaakte medische, heellnmclige, farmaceutische en verplegingskosten te
hmmen laste worden gebracht ;
Dat hiernit client afgeleid te worden
dat de door verweerster aangevoercle
wettelijke bepalingen niet verhinderen
dat de verzekeraar-arbeidsongevallen,
voor zover hij aan de getroffene vaste
vergoedingen heeft gestort en meclische
kosten heeft gedragen, hiervan terugbetalil1.g eist vanwege de voor het ongeval
aansprakelijke derde of zijn verzekeraar ;
Dat derhalve het vonnis niet wettelijk
heeft kmmen beslissen dat de tegen deze
laatste n1.gestelde rechtsvordering niet
ontvankelijk is;
Dat het middel gegrond is ;
Om clie redenen, vernietigt het bestreden vom1.is ; beveelt dat van dit arrest
melcling zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissil1.g ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Nijvel, zittil1.g houdende il1. hager beroep.
14 maart 1974.
1e · kamer.
Voo?·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheor
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
Ridder de Schaetzen. Gelijklttidende
conclusie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. De Bruyn
en Dassesse.
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1°

INKOlVISTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS·
TINGEN.- VENNOOTSCHAPSBELASTING.
- BIJZONDERE AANSLAG IN GEVAL VAN
VERDELING VAN HET MAATSCHAPPELIJK
VERMOGEN.
'
PERSONENVENNOOT·
SCHAP. VoORSCHOTTEN VANWEGE
VENNOTEN GELIJKGESTELD ll'lET WER·
KELIJK GESTORT KAPITAAL. - ARTI ·
KEL 122, 4°, VAN HET WETBOEK VAN
DE INKOMSTENBELASTINGEN. - TOE·
PASSING IN DE TIJD.

2o

WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. - WETBOEK
VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTI·
KEL 122, 4°. - BEPALING NIET VAN
TOEPASSING OP DE VOORSCHOTTEN VAN·
WEGE VENNOTEN AAN PERSONENVEN ·
NOOTSCHAPPEN EN REEDS TERUGBE·
TAALD DE 1e JANUARI 1963.

1° en 2° Voo1· de bepaling van de belast-

ba?'e g1·ondslag van de bijzonde1·e aanslag, in geval van veTdeling van het
maatschappelijk vennogen van een pe?'·
sonenvennootschap, wonlen met het we?' ·
kelij k gestort kapitaal niet gelij kgestelcl
de voo1'schotten aan deze vennootschap
toegestaan clo01· vennoten of lmn echtgenoten, alsoolc in sommige gevallen cloo1·
lmn kindeTen, cloch die 1·eeds we1·den
tentgbetaald v661· de inwe1·kingt1·eding,
de 1° janua1·i 1963, van de wet van
20 novembe1· 1962. (Artt. 15, lid 2, 2°
en 122, 4° W.I.B. ; art. 2 B.W. ;
art. 88, §§I, 1°, en4 wet van 20 november 1962.)
(VENNOOTSCHAP ONDER EEN GEMEEN ·
SCHAPPELIJKE NAAM « WAUCQUEZ », IN
VEREFFENING, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 oktober 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 15, inzonclerheid
het laatste lid, 94, 98, 100, ll8, ll9, 122,
inzonderheid 4°, 131, inzonderheid 2°,
357, inzonderheid 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, 88, inzonderheid § l, 2°, b, en § 4, 2°, van de wet
van 20 november 1962 houdende hervor-

ming van de inkomstenbelastingen, 2 van
het Burgerlijk W etboek, 97 en 110 van de
Grondwet,

doo?"dat, nu vaststaat dat eiseres, personenvennootschap, ten gevolge van
haar ontbinding in 1966 het maatschappelijk vermogen had verdeeld, het hof
van beroep beslist dat, voor de vestiging
van de bijzondere aanslag, die eiseres
wegens deze verdeling verschuldigd en
die over het dienstjaar 1966 ingekohierd
is, de haar door haar vem1oten toegestane voorschotten, die zij htm v66r
1 januari 1963 had terugbetaald, niet
kunnen worden gelijkgesteld met het
werkelijk gestorte kapitaal en derhalve
niet lnmnen gerevaloriseerd worden zoals
het maatschappelijk kapitaal, op grond
dat " de uit deze voorschotten voortvloeiende feitelijke toestand geeincligd is
door de terugbetaling van hem nominaal
kapita.al ... zodat een einde is gekomen
aan de rechtstoestand waardoor deze
feitelijke toestand werd geregeld onder
het stelsel van de gecoi:irdineerde wetten,
volgens welke deze voorschotten werden
aangemerkt, niet als met het belegde
kapitaal gelijk te stellen elementen,
doch als rentelenii1gen, aftrekbaar als
bedrijfslasten en belastbaar in de mobilienbelasting ; dat zodoende alle rechtsgevolgen van de toestand waarvan sprake
in de oude wet ten einde en de:tinitief
waren v66r de inwerkingtrecling van de
nieuwe wet (van 20 november 1962 hou,dende hervorming van de inkomstenbelastingen); ... dat deze wet voorziet
in een totaal verschillend stelsel in de
artikelen 15, lid 2, 2°, en 122, 4°, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen ...
(en) client te worden toegepast op het
besproken dienstjaar (1966)- artikel 88,
§ 1, 2°, b, en§ 4, 4, 2°; dat evenwel de onderwerping aan de nieuwe wet van de liti gieuze voorschotten waarvan de gevolgen,
sinds hm1 terugbetaling, niet nawerken en
clus niet voortduren tijdens de periode
waarop de nieuwe wet van toepassing is,
deze wet zou doen terugwerken tot toestanden die werkelijk en juridisch werden
opgelost v66r haar inwerkingtreding op
1 ja.nuari 1963 " ; dat bij gebrek aan
andersluidende bepaling « cleze nieuwe
wet, zoals elke andere, dadelijk van toe passing is op alle toekomstige gevolgen
van een onder de oude wet ontstane
toestand, cloch niettegenstaande zij van
openbare orde is, geen vroegere, de:tinitief opgeloste toestanden kan regelen ... ,
dat onder andere deze toestanden waaraan onder de oude wet een einde is gekomen, toestariden met · ogenblikkelijke
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geval, de feitelijke toestand en de rechtstoestand b etreffende de litigieuze voorschotten, die v66r de nieuwe wet waren
toegestaan en terugbetaald, dus opgelost,
voltrokken en definitief verworven war en ; dat, dienten gevolge, de nieuwe wet
(artikel 15, lid 2, 2°, en 122, 40, van h et
W etboek van de inkomstenbelastingen)
geen gevolg h eeft voor deze voorschotten,
omdat zij v66r h aar inwerkingtreding
waren terugbetaald »,
te1·wijl d e bepalingen, vervat i n artikel 29, § 3, 4°, van de wet van 20 novem ber 1962 houdencle hervorming van de
inkomstenbelastingen overgenomen in
a rtikel 122, 4°, van h et VVetboek van d e
inkomstenbelastingen de voorschotten
aan een personenvennootschap toegestaan door haar vennoten gelijkstellen
met h et werkelijk gestort kapitaal, wat
betreft de toepassing van de bepalingen
inzake de vaststelling van de bijzondere
aanslag in geval van verdeling van h et
maatschappelijk vermogen , zonder enig
voorbehoud of onderscheid voor deze
gelijkstellin g, zodat d eze voorschotten
moeten ger evaloriseerd worden op cle zelfde w:i:jze als h et m aatschappelijk
kapitaal, met inachtneming zowel van
de stortingen als van de terugbetalingen,
zonder dat clit kan. worden belet door de
v r oegere terugbetaling v66r de inwerkingtrecling van de bepalingen, waarbij clie
gelijkstelling wordt voorgeschreven (inzonderheid sch ending van de artikelen 122
van het Wetboek van de inkomstenbe- ·
lastingen en, voor zoveel als nodig, 15,
94, 98, 100, 11 8, 119, 131, 357 v an
hetzelfde wetboek, 97 en 110 van de
Grondwet) ,
tenvijl, n u de aanslagen ten laste van
eiseres moeten worden ger egeld door alle
belastingplichtigen die van kracht zijn
op het ogenblik dat zich het feit h eeft
voorgedaan. op grond waarvan deze
belastingen zij n verschulcligd (namelijk
de verdeling van het maatschappelijk
vermogen in 1966), d e bepalingen, volgens welke de voorschotten aan eiser es
door haar vennoten moeten word en
gelijkgest eld m et het werkelijk gestort
maatschappelijk kapitaal, zelfs indien zij
van na d e teru gbetaling dateren, op d e
betrokken aanslagen moeten worden
toegepast (schendin.g van d e artikelen 2
van het Burgerlijk W etboek en, voor
zoveel als noclig, 15, 94, 100, 118, 119,
122, 131, en 357 v an h et vVetboek van
de inkomstenbelastingen) en de voorschotten, die werden terugbetaald v66r
de inwerkingtreding van de nieuwe bepa-

lingen, niet kmmen worden b eschouwcl
alsof zij al hun r echtsgevolgen h ebben
geh ad onder de gelding van de oude wet,
daar d eze nieuwe b epalingen rechtsgevolg hebben op die v roeger e toestanden,
omdat zij d e voorschotten van de vennoten zonder enig onderscheid ten aanzien vai.1 het ogenblik waarop deze werden toegestaan of terugbetaald, met h et
werkelijk gest ort kapitaal gelijkstellen
(schencling van de artikelen 2 van h et
Burgerlijk W etboek en, voor zoveel als
nodig, 15, 94, 98, 100, 118, 119, 122, 131
en 357 van h et Wetboek van de inkomsten belastingen),
en tenvijl voormelde wet van 20 november 1962 zelf zegt dat, aangezien het
gaat om een aanslag die, zoals de onderhavige, over h et clienstjaar 1966 ten
kohiere is gebracht ten laste van een
vennootschap zoals eiseres, haar bepa- .
lingen zonder onderscheid en derhalve
zelfs h aar nieuwe bepalingen van toepassing zijn (inzonderheid schending van
artikel 88, § 1, 2°, b, en § 4, 2°, van de
wet van 20 november 1962) :
Overwegende dat, voor de bepaling
van de b elastbare grondslag van de
bijzondere aanslag in geval van verdeling
van het maatschappelijk vermogen, arti kel 122, 4°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1net het werkelijk
gestort kapitaal gelijkstelt de in artikel15 ,
lid 2, 3°, bedoelde voorschotten, dat wil
zeggen de voorsch otten aan de personenvennoot sch appen toegestaan door vennoten of h 1.m echtgenoten, alsook in
sommige gevallen door hun kinderen, en
waarvan de interesten begrepen zijn
onder de inkomsten u it belegde kapitalen;
Overwegende dat deze gelijkstelling
wordt verantwoord door d e onderwerping
van de interesten, clie aan de vennoten uit
hoofde van deze voorschotten door de
personenve1mootschappen werden betaald, aan hetzelfde aanslagstelsel als de
w:i:nsten die zij h1.m toeke1men of uitkeren;
Overwegende dat de wet van 20 november 1962 derhalve clit nieuwe aanslagstelsel en deze gelijkstelling steeds heeft ingevoerd ten aanzien van de bedragen die,
sinds d e inwerkingtrecling voor de
personenvennootschappen, voorschotten
opleveren waarvan de interesten niet
meer worden b eschouwd als van de
vvinsten aftrekbare lasten, do ch als
w:i:nsten onderworp en aan de vennootschapsbelasting, krachtens artikel 100
van het Wetboek van d e inkomsten-
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belegde kapitalen aan de roerende voorheffing, krachtens de artikelen 164, 4°,
en 165 van dit wetboek ;
Overwegende dat in strijd met het
algemeen rechtsbeginsel van artikel 2
van het Burgerlijk vVetboek, waarvan de ·
wetgever noch Uitdrukkelijk noch impli·ciet is afgeweken, aan de nieuwe wet
terugwerkende k.racht zou toegekend
worden, indien deze wet werd toegepast
op hetgeen, zelfs op belastinggebied,
slechts reeds terugbetaalde schulden van
de vennootschap zijn en dat dus onder de
gelding van die wet geen gevolg meer
kon hebben;
Overwegende dat ingevolge artikel 119
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen weliswaar moet rekenir:tg
gehouden worden met de werkelijk
gestorte bedragen van het maatschappelijk kapitaal, alsmede met de bedragen
van de verminderingen of terugbetalingen op dit kapitaal sinds de vennootschap werd opgericht ;
Overwegende evenwel dat eensdeels
het dan gaat oin hetgeen van in den
beginne het maatschappelijk kapitaal
was en nog is, ook al is dit terugbetaald,
en niet om schulden die voldaan zijn
van voordat de nieuwe wet zoniet de
aard dan tach het aanslagstelsel ervan
wijzigde;
Dat anderdeels voormeld artikel 119
van toepassing is op de aan een personenvennootschap door haar vennoten
toegestane en v66r 1 januari 1963 niet
terugbetaalde voorschotten, die van deze
datum af worden geli jkgesteld met het
maatschappelijk kapitaal en derhalve
kunnen gerevaloriseerd worden, met
inachtneming van de jaren tijdens welke
zij verleend zijn ;
Dat hieruit volgt dat, door te beslissen
dat artikel 122, 4°, van het vVetboek van
de inkomstenbelastingen geenszins op
voorschotten, die aan de vennoten v66r
de inwerkingtreding van de wet van
20 november 1962 zijn terugbetaald,
toepasselijk is, op grand dat de feitelijke
toestand en de rechtstoestand door deze
terugbetalingen opgelost waren en definitief geworden zijn onder de gelding
van de vroegere belastingwet, het arrest
geen van de in het middel vermelde wettelijke bepalingen heeft geschonden ;
Dat h et middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 maart

1974. -

1• kamer. -

Voo?·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conclusie, de H. Delange, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Gregoire
(van de balie te Brussel) en Fally.

Je

KAMER. -

14

maart

1974.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcRTscREIDING DOOR ONDERLINGE TOESTE.MMING. GERECRTELIJK WET BOEK, ARTIKEL 1298. BESLISSING
DIE UIT VERKLARINGEN, WELKE DE
PARTIJEN REBBEN AFGELEGD ONDER
ANDERE VOORWAARDEN DAN BIJ DE
WET VOORGESCRREVEN, AFLEIDT DAT
ZIJ VOLRARDEN IN RUN VOORNE~'I:EN .
OM. UIT DE ECRT TE SCREIDEN. GEEN VASTSTELLI NG VAN OVERi\1ACRT
OF VAN EEN ANDERE VREEMDE OORZAAK WELKE MET OVERMACRT KAN
WORDEN GELIJKGESTELD. BESLISSING NIET WETTELIJK GERECRTVAARDIGD.

Niet wettelijlc ge1·echtvaanligd is de beslissing die de echtscheiding doo?' onde1·linge
toestemming toestaat doo?' ~tit de ve?'lcla1'ingen, wellce de pa1·tijen hebben
ajgelegd onde1· ande1·e voo1·waanlen;
o.a. voo1· de te1·mijnen, dan bij de wet
voo?'gesch?-even, afteidt dat de pa1'tijen
in lmn voo1·nemen om ~tit de echt te
scheiden volhm·clen, zonde1· het bestaan
van ovennacht of van een ande1·e v1·eemde
oo?'zaalc, die met ove?"macht lean gelijlcgesteld wo?'den, vast te stellen ( 1).
(Artt. 1293 en 1298 G.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ
RET
ROF
VAN BEROEP TE LUIK, .IN ZAKE DE
PROCUREUR DES KONINGS TE NAi\'I:EN
TEGEN G ... EN N ... ).
ARREST

RET HOF ; -

(ve1·taling).
Gelet op het bestreden
l

(1) Raadpl. cass., 1 maart 1917 (Bttll. en
PAsrc., 1917, I, 385) en24januari 1974, s1tp1·a,
blz. 576 en de noot, getekend W. G.
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beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeieid uit de schending van de artikelen 1293, 1294, 1297
en 1298 van het Gerechteiijk Wetboek,
gewijzigd bij de wetten van 1 en 10 juli.
1972,
.
doo1·dat het arrest, hoewel het vaststeit
dat de tweede verschijning van de partijen op 20 juii 1972 voor de voorzitter
van de rechtbank, wat de datwn betreft,
niet voidoet aan het voorschrift van
h et oude artikei 1293 van het GerechteIijk vVetboek en ook niet aan de wet van
10 juli 1972 en dat de verschijning van
16 februari 1973, overeenkomstig de
wet van 10 juli 1972, in de loop van de
zevende maand na de eerste verkiaring
van 3 maa rt 1972 had moeten piaatshebben, dat is tussen 3 september en 3 oktober 1972, b esiist 1° dat die vertraging
niet als fout kan aangerekend worden aan
de partij en doch blijkbaar wei aan d e
notarissen die h en bijstonden, wier nalatigheid, in het onderhavige gevai, voor
de betrokkenen geen schadelijke gevolgen
mag meebrengen, 2° dat de enkele omstandigh eid dat een vari de bij de wet
voorgeschreven formaliteiten met vertraging werd verricht niet gelijkgesteld
kan worden met het ontbreken van die
formalit eit waarvan de wet niet vaststeit dat· ze op straffe van. nietigheid
moet worden verricht (artikei 860 van het
Gerechtelijk Wetboek), des te minder
daar artikei 1298 van het Gerechtelijk
Wetboek op dat punt naar het oordeei
van de rechter verwijst, 3° dat het feit dat
de verschijning van de partij en met vijf
maanden werd verschoven, ten d eze,
aileen nog meer d e wil van die betrokkenen bevestigt om de huweiijksband definitief te verbreken,
te1·wijl, voigens artikel 1298 van het
Gerechteiijk vVetboek, het hof van beroep
de echtscheiding aileen mag toestaan.
indien de partijen de bij de wet bepaalde
formaiiteiten in acht hebben genomen,
zoncler te onderscheiden of het verzuin'l
of de onregelmatigheid inzake een substantiele formaliteit aan de partij en dan
wei aan derden is te wijten;
de voorwaarden en de formaiiteiten
van de r echtspieging inzake echtscheiding door onderlinge toestemming als
een geheei zijn voorgeschreven en, krachtens d e artikelen 1297 en 1298 van het
Gerechtelijk Wetboek, door de rechter
moeten worden nagegaan, met de verplichting te verklaren dat er geen grond
bestaat om de echtscheiding toe te staan

indien de partijen aan de voorwaarden.
niet hebben voldaan en de formaliteiten
niet hebben in acht genomen die door
de wet bepaaid zijn ;
artikel 860 van het Gerechteiijk Wetboek evenmin als artikel 1298 de rechter
toestaan van oordeei te zijn dat de voorwaarden en formaliteiten in acht genomen
zijn, terwijl hij h et tegenovergesteide
vaststelt, zonder zijn beslissing op overmacht of een onoverkomelijke dwaling
te steunen;
de rechter, wat de termijn van verschijning betreft, zijn oordeel niet in de
plaats mag stellen van d e tekst van
de wet die het tijdstip en de termijn van
d e verschijningen b epaalt :
Overwegende dat h et arrest vaststelt
dat de tweede verschijning van de partijen, die is opgelegd bij de wet van 10 juli
1972 houdende overgangsbepaiingen met
betrekking tot artilcel 1293 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat gewijzigd is
bij de wet van 1 juli 1972, en die ten deze
van toepassing zijn, op 16 februari 1973
h eeft plaatsgehad, dat is met een vertraging van vijf maanden ;
Overwegende dat h et arrest beslist
dat er niettemin grond bestaat om de
echtscheicling door onderlinge toestemming toe te staan, om reden dat, enerzijds,
deze vertraging niet te wijten is aan de
p artijen doch, blijkbaar, aan de notarissen die hen bijstonden, welke naiatigheid
voor de betrokken _ echtgenoten geen
schadelijke gevolgen mocht meebrengen
en, anderzijds, dat de enkele omstandigheid dat een van de bij de wet voorgeschreven formaliteiten met vertraging
werd verricht niet ka.n worden gelijkgesteld met het ontbreken van die formaliteit, daar de wet op clit p1.mt naar het
oordeel van de rechter verwijst;
Overwegende dat de artikelen 1297
en 1298 van het Gerechtelijk vVetboek
tegelijkertijd de p1.mten opsommen en
beperken die de rechtbank moet onderzoeken om de echtscheicling toe te staan ;
Overwegende dat op grond van artikei 1298, naar Iuid waarvan de rechtbank
de echtscheiding toestaat indien, naar
haar oordeel, de partijen aan de voorwaarden hebben voldaan en d e formaliteiten hebben in acht genomen die door
de wet bepaaid zijn, de rechtbank uit
verhlaringen van de partijen afgelegd
onder andere voorwaarden, onder meer
inzake termijnen, ais die b epaald bij de
wet niet mag afieiden dat zij in hun wil
volharden;
-Dat het arrest, dat het bestaan niet
vaststelt van overmacht of van een

-

789

andere vreemde oorzaak die met overmacht gelijkgesteld kan worden, zijn
besJissing niet wettelijk heeft verantwoord;
Dat het middel aJdus gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behaJve in zoverre dit het
hoger beroep ontvankelijk heeft verldaard ; beveeJt dat van dit arrest melding zaJ worden gemaakt op de kant van
de gedeeJteJijk vernietigde besJissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou worden besJist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.

14 maart 1974. 1 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conchtsie, de H. VeJu, advocaat-generaal.

1e fuU'\1:ER . -

15 maart 1974.

ERFDIENSTBAARHEID. WETTE·
LIJKE ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG. DE KORTSTE EN l\ITNST
SCHADELIJKE AFSTAND . - ARTIKEL 683
EN 684 VAN F,!ET BURGERLIJK WET·
BOEK. - BEGRIP.

De lco1·tste en minst schadelijlce weg die
nam· luid van de a1·tilcelen 683 en 684
van het Btwge1'lijlc TVetboelc aan de
eigenam· van een ingesloten mj moet
wo1·den toegelcend is de weg die, 1·elcening
houdende met de ve1·eisten waaman hij
moet voldoen, met de ]Jlaatselijlce gesteldheid en met de toestand van de gezamenlijlce nabu1·ige e1·ven, deze voonvaa1'Clen
ve1·mdt (I). (Impliciete opJossing.)
(VRANKEN, T. LAUREYS.)
ARREST.
RET HOF;- GeJet op het bestreden
vonnis, op 18 september 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanJeg te Dendermonde ;
(1) Raadpl. cass., 12 januari 1962 (Bull. en

PAsrc., 1962, I, 559),

Over het middel afgeJeid uit de schending van de artikelen 682, 683, 684 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat het erf van verweerder ingesloten ligt wegens een ontoereikende
toegang tot de openbare weg, beslist dat
deze uitweg client te worden genomen
aan de zijde waar de afstand van dit erf
tot de openbare weg de kortste is, dit is
voJgens het trace M-N van de " configuratieschets >>, gevoegcl bij het versJag
van de door de rechter in hoger beroep
aangesteJde deskundige, en, ingaande
tegen de mening van de desJnmdige en
d e conc~usie van eiser, beide hierop gesteund dat bewust trace weJ degeJijk het
kortste doch geenszins het minst schadelijke is, dat de minst schadelijke uitweg
te verkiezen is boven de kortste en dien voJgens te nemen is over de bestaande
buurtweg en over een strook aanpaJende
grond, voJgens het trace A -B-C-D of
D-F-E, bovenvermeJde besJissing rechtvaardigt door de redenen dat « de
Jitigieuze erfdienstbaarheid bezwaarJijk
op een dergeJijke buurtweg kon worden
gevestigd zonder de instemming van de
bevoegde overheid ; dat hoeweJ de minst
schadeJijke Jigging voorzeker primeert en
het nut of gemak voor het heersend erf
daaraan ondergeschikt is, de rechtbank
niettemin aJ de betrokken beJangen
naar billijkheid moet afwegen ; dat om
verscheiclene soeverein beoordeeJde redenen de uitweg op die pJaats (de Jigging
M -N) voor het erf van appellant (thans
eiser) voordeJen kan bieden; de door de
deskundige voorgesteJde trajecten met
merkeJijk hogere kosten van aanJeg en
onderhoud gepaard gaan ; de aan de
Jigging M-N verbonden nadeJen veeleer
theoretisch zijn, en alleszins niet opwegen
tegen de schade weJke, onverminderd het
bovenaangehaaJde bezwaar, voor gei:ntimeerde (than.s verweerder) uit d e trajecten A-B-C-D of D-F-E voortspruit "•
1 te1·wijl,
ee1·ste onde1·deel, de kortste
en de minst schadeJijke weg diegene is
weJke die eigenschappen ten opzichte van
de gezamenJijke nabm·ige erven ver enigt, en uit de artikeJen 683 jtmcto 684
van. het BurgerJijk vVetboek voJgt dat de
wetgever een Jangere weg heeft toegestaan wa1meer deze aan de eigenaar van
het dienend erf een mindere schade berokkent, daar de erfdienstbaarheid van
overgang zoveeJ mogeJijk moet worden
verlicht ten voordeJe van degene op wie
zij rust; door aan het trace M-N de voorJ
keur te geven boven de traces A-B-C-D
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enerzijds, de toestand welke dat eerste
trace voor het erf van eiser zou met zich
brengen, en, anderzijds, de schade welke
de twee andere traces voor het erf van
verweerder tot gevolg zouden hebben
onder de vorm van merkelijk hogere
kosten van aanleg en onderhoud, en
zelfs van de nooclzakelijkheid van een
bestuurlijke machtiging, zonder rekening
te houden, als element van zijn besluitvorming, n1.et de schade welke de laatstgenomnde traces zouden kunnen Ineebrengen voor de omliggende clienende
erven, het vonnis de voormelde wettelijke
regels schendt (schending van de artikelen 683 en 684, en, voor zoveel als nodig,
682 van het Burgerlijk Wetboek), en
niet passend met redenen omkleed is
(schending van a rtikel 97 van de Grandwet);
tweecle onclenleel, door als elmnent van
zijn beslissing in aanmerking te nemen
« de schade welke, onverminderd het
bovenaangehaalde bezwaar, voor ge'intimeerde (thans verweerder) cut de trajecten A-B-C-D of D-F-E voortspruit "•
de rechter in het onzekere laat of hij
doelt, bovendien, op de noodzakelijkheid
van een bestuurlijke machtiging om de
erfdienstbaarheid volgens een van die
traces te vestigen, en/of op de merkelijk
hogere kosten van aanleg en onclerhoud,
en/of hij die elementen beschouwt als
schade opleverende voor het heersend
erf, zoals door verweerders conclusie
werd gesteld, ofwel voor de gezamenlijke
bij die traces betrokken clienende erven,
zoa.ls hij door de artikelen 683 en 684
van het Burgerlijk Wetboek ertoe gehouden was; terwijl onzekere of dubbelzinnige redenen met het ontbreken van
redenen gelijkstaan (schencling van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegencle dat het vom1.is vaststelt
dat de gerechtelijke deslnmdige adviseert de uitweg te nemen over de bestaande bmutweg nr. 26, in de atlas a ls
voetpad (« sentier ") ingeschreven, en
over een strook aanpalende grond, hetzij
westwaarts naar de Knusstraat, hetzij
oostwaarts naar de Bookmolenstraat ;
dat het verder beschouwt dat gezegde
b"Lnutweg, gezien zijn geringe breedte
niet met vierwielige motorvoertcugen kan
worden bereden en dat de erfdienstbaarheid van overgang verleend met het oog
op het verkeer van die voertuigen, bezwaarlijk op een dergelijke bmu·tweg
kan worden gevestigd zonder: de instemming van de bevoegde overheid ;
Overwegende dat het vonnis alzo te

kem1.en geeft dat de door de expert aangeduide traces A-B-C-D of D-F-E langs
bedoelde buurtweg niet in aanmerking
komen omdat het verkeer met vierwielige
motorvoertuigen over die weg de verbreding ervan langs de aanpalende
erven en de toelating van de bevoegde
overheid vereist ;
Overwegende dat het vonnis, waarvan
laatstvermelde constateringen niet worden betwist, meteen de vestiging van de
erfdienstbaarheid van overgang op de
aan voormelde traces palende erven tutsluit en er voor de rechter derhalve geen
aanleiding meer bestond de schacle te
onderzoeken welke die traces voor de
aanpalende gronden zouclen kmn1.en Ineebrengen;
Overwegende dat bovenvermelde motivering van het vonnis noch dubbelzilmig noch onduiclelijk is;
Dat het miclclel dientengevolge niet
kan aangenon1en worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
'

I5 maart I9 74.
I" kamer.
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarne1nencl voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. ·snry. - Gelijlcluiclencle conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Dassesse en Bayart.

I e KAi\ffiR. -

15 maart 197 4.

I° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLr.rKE ZAKEN. - VERPLICHTING VOOR
ELK VAN DE l\UDDELEN AFZONDERLIJK
DE WETTELIJKE BEPALINGEN TE VERJ\'[ELDEN W.A..A.RVAN DE SCHENDING
WORDT .A..A.NGEVOERD.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. BURGERLIJKE z.A.KEN. 0PGAVE VAN HET l\iiDDEL. - LEEi\'ITEN.
- LEEl\iTEN DIE DOOR DE ONTWIKKELING VAN HET i\iiDDEL EN DE MEl\iORIE
VAN TOELICHTING NIET KUNNEN WORDEN .A..A.NGEVULD .
b~t1'ge1'l~jlce zalcen moet het cassatieverzoelcschTijt voo1· elk miclclel ajzoncle1'lijk cle wettelijlce bepalingen ve1·melclen
waa1·van de sohencling wo1·clt aangevoenl (I) (Art. I080 G.W.).

I o In

(1) Cass., 18 april 1973 (A1'1·. cass., 1973,
blz. 826).

-- r

-7912° In bu1·ge1·lijke zaken lean de ontwikkeling van het middel in het cassatieve?·zoeksclwijt of in de mem01·ie van
toelichting de leemten niet aanvttllen
waa1·op in de opgave van het middel is
gewezen (1). (Art . 1080 G.W.)
(VAN DER PLAETSE EN LITISCONSORTEN,
T. DE JAEGER, CNUDDE EN LITISC ONSORTEN.)
Met de notities overeenstemmend
arr est.

15 maart 1974. 1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·,
de H. de Vreese . Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1's, de HH. Bayart en RouteIcier.
Op dezelfde d ag is een arrest i n dezelfde
zin gewezen inz ake dezelfde e i seres tegen
D e Jaeger, De Roo e n litisconsorten
op een voorziening tegen een a .r rest van
het Hof van beroep te Gent van 5 januari 1971.

ze KAli1ER..
1°

2o

-

18 maart 197 4.

DAGVAARDING. STRAFZAKEN.
VOORWERP VAN DE TELASTLEGGING
VOLDOENDE AANGEDUID . - RECHT VAN
DE VERDEDIGING VERZEKERD. GELDIGHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VOORZIENI NG IN CASSATIE
TEGEN DE BESLISSING VAN DE RECHTER
I N HOGER BEROEP.- M IDDEL GERICHT
TEGEN DE BESLISSING VAN DE EERSTE
RECHTER. N IET-ONTVANKELIJKHEID.

30 BEWIJS . BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
OPLEGT.- GETUIGENISSEN.- BOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FElTENRECHTER . GRENZEN.

(1) Raadpl. cass., 12 maart 1959 (Bttll. en
PASIC., 1959, I, 708) .
(2) Cass., 12 m aart 1974, supm, blz. 768.
(3) Cass., 29 oktober 1973, supm, blz. 245.
(4) Cass., 8 mei 1973 (A1'1· . cass., 1973,

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT SLECHTS TEN
OVERVLOEDE GEGEVEN GRONDEN BE ·
KRITISEERT. NIET -ONTVANKELIJKHEID.

5°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE DE BEWOORDINGEN VAN DE TELASTLEGGING NADER
BEPAALT . BEKLAAGDE HIERVAN
NIET OP DE HOOGTE GESTELD. GEEN WIJZIGING I N DE FElTEN VAN DE
TELASTLEGGING OF I N DE OMSCHRIJVING ERVAN. GEEN SCHENDING VAN
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1° De dagvaa1·ding die de1·wijze is opgesteld
dat ze de beklaagde in de mogelijkheid
stelt het voonve1·p van de telastlegging
voldoende te kennen en aldus zijn vm·decliging te ve1·zeke1·en, voldoet aan de
wet (2). (Art . 182 Sv . )

2° Niet ontvankelijlc is het micldel dat
enlcel lc1·itielc .oejent OJJ de beslissing van
de ee1·ste 1·echte1·, wannee1· de voo1·ziening
~titslttitend ge1·icht is tegen de beslissing
van de 1·echte1· in hoge1· be1·oep (3).
3° 'JtVannee1· cle wet in st?·ajzalcen geen
bijzonde1' bewijsmiddel oplegt, beo01'deelt de jeite1wechte1· soeve1·ein de bewijs wam·de van cle get~tigenissen, mits hij
de bewoo1·dingen e1·van niet mislcent (4).
4° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontb1·elcen
van belang, is het micldel dat slechts tegen
ten ove1·vloecle gegeven g1'0nden van de
best1·eden beslissing is ge1'icht (5) .
5° Hoewel de belclaagde niet op cle hoogte

is gesteld van de nade1·e beJJalingen doo1·
de 1·echtm· ve1·st1·ekt omt1·ent de bewoo1'dingen van de telastlegging, woTden de
1'echten van cle venlediging niet geschonden wannee1· geen wijziging is geb1·acht
in de feiten wam·op de telastlegging
bet1·elcking heejt en cleze niet ancle1·s
w01·den omsclweven (6).
(DAXHELET.)
ARREST

(ve1·taling).

HET H O F ; - Gelet op het b estre den

blz. 849 ); raa clpl. cass., 12 maa rt 1974, sttp l'a,
blz. 768.
(5) Cass., 2 oktober en 31 oktober 1973,
sup1·a, blz. 123 en 256.
(6) Cass. , 18 april 1972 (A1T. cass., 1972,
blz. 781).

-792vonnis, op 29 november 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Nijvel ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging en het ontbreken van een passend antwoord op de conclusie,
doonlat het bestreden vonnis eiser veroordeelt,
te7·wijl, em·ste ondenleel, hij bij conclusie heeft aangevoerd dat de dagvaarding
op de terechtzitting in eerste aanleg van
13 oktober 1972 nietig was, op grand dat
die dagvaarding niet vermeldde ·ap welke
datum het v mu1is tot vervallenverklaring
van het recht om een voertuig te besturen, werd gewezen en evenmin op welke
datum dat vonnis definitief was geworden;
tweecle ondenleel, eiser niet we1~d verzocht om zich te verdedigen op de aangevulde en gewijzigde telastlegging en eiser
zulks niet had aanvaard :
Betreffende het eerste onderdeel :.
Overwegende dat luidens eisers da.gvaarding te zijnen laste werd gelegd,
op 2 april1972 ... te Waterloo« een voertuig, een luchtschip te hebben bestmud
of een rijdier te hebben geleid op de
openbare weg niettegenstaande !evenslange vervallenverklaring vanaf ... (datum niet vermeld) , welk verval tegen hem
op 13 januari 1964 door de Politierechtbank van Brussel werd uitgesproken bij
in kracht van gm-v ijsde gegane vmmis
van .. . (zonder vermelding van enige
datum)»;
Overwegende dat de dagvaarding in
strijd met eisers beweringen melding
1naakt van de dattun van het vmu1.is,
waarbij de v ervallenverklaring van het
recht on1. een voertuig te besttu·en, werd
uitgesproken ;
Overwegende voor het overige dat
artikel 182 van het Wetboek van strafvordering niet vereist dat aile bestanddelen die het misdrijf uitmaken, uitdrukkelijk worden opgegeven; dat het volstaat dat de dagvaarcling derwijze opgesteld is dat zij de beklaagde in de mogelijkheid stelt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kem1.en en aldus de
rechten van de verdediging vrijwaart ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de dagvaarding geen vergissing bevat,
dat er in het dossier een uittreksel voorkomt van het vmmis van 13 januari 1964
van cle politierechtbank waarin wordt
vermeld dat genoemd vonnis op 29 ja-

nuari 1964 in kracht van gewijsde is
gegaan, dat beklaagde kennis had van het
voorwerp van de telastlegging en zich
op geldige wijze heeft kunnen verdedigen; zodat de rechten van de verdediging niet werden geschonden ;
Overwegende dat blijkens die vaststellingen de rechter wettelijk heeft beslist
dat vermelde dagvaarding niet door
nietigheid was aangetast en dat de rechten van de verdediging niet werden geschonclen;
Dat het eerste onderdeel van het middel niet kan worden aangenomen ;
Betreffencle het tweecle onclerdeel :
Overwegende dat dit onclercleel van
het middel, waarbij aileen kritiek worclt
geoefend op de beslissing van de eerste
rechter, niet ontvankelijk is, vermits de
voorziening gericht is tegen de beslissing
van de rechter in hager beroep ;
Over het tvveede middel, hientit afgeleid dat het vmmis de bewijskracht
miskent van de verklaring van de getuige
Emilia Van Royen, door ze af te
wijzen zonder enige andere overweging
clan door te wijzen op de « partijcligh eicl » van die getuige, die uit geen enkel
el8lnent van de zaak kan worden afgeleicl :
Overwegende dat de beoordeling door
de rechter van de bewijskracht van het
getuigenis clat hij weert, geen miskenning
van de bewijskracht ervan insluit;
Dat, daar het middel erop neerkomt
lu·itiek te oefenen op de soevereine beoordeling van de rechter, dit middel niet
ontvankelijk is ;
Over het d8l·de middel, afgeleid uit de
miskenning van de bewijslu·acht van de
alden,
cloo7·dat als antwoord op de conclusie
waarin eiser aanvoerde dat, indien n1en
de. getuige Jean-Marie Gaudry had verzocht om zijn getuigenverklaring uit te
leggen, hij er had kmmen op wijzen dat
cle maaltijd waarop eiser aanwezig was,
om 21 um· aanving, en niet was geeindigd
toen de verbalisanten aankwmnen., en
dat eiser zich van hem niet had verwijderd, wat bewees dat hij zich te 22 ULll'
niet te VVaterloo aan het stuur van een
voertuig kon bevinclen, het vom1.is stelt
dat, indien de gewenste nadere verklaringen met de werkelijkheid zouden overeenstemmen, de getuige deze in aanwezigheid van de verbalisanten zou hebben
afgelegcl :

-793Overwegende dat buiten de in het
middel bekritiseerde redengeving h et
vonnis stelt dat eisers bewering « wordt
tegengesproken zowel door de inlichtingen die aan de verbaliserende rijkswachters werden verstrekt, als door de verkla.ringen van de getuige Van Royen op
de terechtzitting van 4 ' oktober 1973
alsmede tijdens het vooronderzoek » ;
Overwegende dat deze overwegingen,
die vreemd zijn aan het in het middel
aangevoerde getuigenis en die gegeven
zijn luachtens de bevoegdheid van de
rechter om de zaa.k op onaantastbare
wijze te beoordelen, volstaan als wette lijke rechtvaarcliging om voornoemcl
verweer van eiser te verwerpen ;
Dat het middel, dat slechts luitiek
oefent op een ten overvloede gegeven·
redan van het vonnis, niet ontvankelijk
is;
Over het vierde middel, hientit afgeleid,
em·ste onde1·deel, dat de rechtbank de
dagvaarding niet heeft . gewijzigd of
althans niet heeft aangevuld ;
tweede ondm·deel, dat de rechtbank bij
het wijzigen van de telastlegging erin
de ontbrekende bepalingen had moeten
vermelden en in ieder geval beklaagde
had moeten verzoeken om verweer te
voeren omtrent de bewoorclingen van een
telastlegging die werd gewijzigd :

h et vonnis geen uitspraak heeft gedaan
over een ander feit dan h et in de telastlegging omschreven feit en evenmin de
omschrijving ervan heeft gewijzigd, maar
zich ertoe heeft beperkt de wettelijke
bestancldelen van de telastlegging te
vermelden ; dat de rechter clerhalve niet
gehouden was aan eiser het verzoek te
richten waarop in dit onderdeel wordt
gewezen;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel 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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
18 maart 1974. 2e kamer,
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Screvens. Gelijlcluidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Boonen (van de balie te
Nijvel).
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Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat blijkens het antwoord
op het eerste onderdeel van het eerste
middel de rechtbank wettelijk heeft beslist dat de dagvaarcling niet hoefde te
worden gewijzigd, dat zij als dusdanig
niet door nietigheid was aangetast, dat
eiser kennis had van het voorwerp van
de telastlegging en zich op gelclige wijze
heeft kunnen verdecligen ;
Betreffende het tweede onclerdeel :
Overwegende clat, door vast te stellen
dat « het vonnis van 13 januari 1964
van de Politierechtbank te Brussel,
waarbij tegen « eiser » levenslange vervallenverklaring van het recht om een
voertuig te besturen werd uitgesproken .. ,
op 29 januari 1964 in luacht van gewijsde is gegaan » en dat « ter terechtzitting beldaagcle , .. niet heeft geloochend
dat tegen hem definitieve vervallenverklaring van het recht tot sturen was
uitgesproken, clat reeds was beginnen te
lopen van voor de datum der feiten .,,

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN,- 8TRAFZAKEN.0PENBAAR MINISTERIE.- BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING WAARBI.J DE
OVERLEDEN BEKLAAGDE WORDT VER'OORDEELD. 0VERLI.JDEN VAN DE
BEKLAAGDE TI.JDENS DE BEHANDELING
VAN DE ZAAK IN HOGER BEROEP. CASSATIEBEROEP VAN DE PROCUREUR
DES KONINGS,- NIET-ONTVANKEL6KHEID.

N iet ontvanlcelijlc is het cassatiebe1·oep van
de JJ1'0Ctt1'ett1' des Konings tegen de beslissing van de C01'1'ectionele 1·echtbanlc
die, rechtdoende in hoge1· be1·oep, een
belclaagde die tijdens de behandeling van
de zaalc is ove1·leden, op de strajvo?·de1·ing
ve1·oo1·deelt ( l),

(1) Wanneer de correctionele rechtbank in
hoge.r beroep rechtdoende, een beslissing op

-
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(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEl,
T. HENNUY.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op .21 december 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtban.k te Hoei ;
Overwegende dat, blijkens de fotocopie
van de akte, door de ambtenaar van. de
burgerlijke stand van. de gemeente Les
Avins opgemaakt · en door hem eenslu:idend verklaard, Camille Hennuy in die
gemeente op .21 oktober 1973 is overleden;
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt d a t laatstgenoemde is overleden tijdens d e behandeling van de zaak in hoger beroep ;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 20 van de wet van 17 april 1878, het
overlijden van Hennuy t en gevolge
h eeft dat de tegen hem ingestelde strafvordering vervallen is ;
Dat de voorziening d8l·halve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt d e voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staa t.
18 maart 1974. .ze kamer. Baron Richard, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Tf e1'slaggeve1·,
de H . Legros. - Gelijlcluiclencle conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

Voo1·zitte1·,

2"

KAMER . -

19 maart 1974.

VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - UITSTEL VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAFFEN. WET VAN 29 JUNI 1964, ARTIKEL 8.
- RECHTSOOLLEGES KUNNEN DIT UITSTEL GELASTEN BIJ DE VEROORDELING
TOT EEN OF MEER STRAFFEN VAN NIET
l.VIEER DAN DRIE JAAR. - VEROORDELING TOT EEN OF li'!EER STRAFFEN. BEGRIP .

TVannee1· de vonnisgm·echten wegens een
miscl1'ijf of een enlcel stmfbam· feit tot
een hoofclgevangenisst1·af van niet mem·
clan cl1·ie jam· ve1'001'clelen, lcunnen zij,
inclien de ve1·oonleelcle nog geen ve1'001'cleling heeft onde1'gaan tot een c1·iminele
stmf of tot een hoofclgevangenisstmf van
mee1· dan zes maanclen, gelctsten clat,
voo1· een tm·mijn die niet mincle1· clan een
.fam· en niet mee1· clan vijf jaa1· mag
becl1·agen, de tenuitvoe1'legging, hetzij
van het geheel clan wel van een gedeelte
van cleze stmf of van cle ancle1'e st1·af!en
clie zij zouden uitgesp1·olcen hebben,
hetzij van cle gezamenlijlce ve1'0otcleling,
uitgestelcl wonlt; zelfs indien cle beslis sing oolc, wegens een ancle1· miscl1·ijf
of een ancle1· enig strafbctct1' feit, een
hoofclgevangenisst·r af vctn mee1· clan cl1·ie
jaa,- uits111'eelct of een gevangenisstmf die,
samen met die wellce voo1· het em·ste
misdtijf wonlt opgelegcl, mee1· clan d1·ie
jam· beclmagt, lcttnnen cleze ge1·echten
gelasten clat de tenuitvoe1·legging van de
stmffen wegens clit laatste miscl1·ijf
wo1·clt ~titgestelcl (1). (Art. 8 wet van
29 jtmi 1964.)

de strafvordering heeft gewezen, waarbij de
beklaagde die tij dens de behandeling van de
zaak is overleden, wordt veroordeeld, is de
procureur des Konings niet ontvankelijk om
zich in cassatie te voorzien tegen deze beslissing, aangezien deze niet kan worden b etekend
en niet in kracht van gewijsde k an gaan.
Dat de procm·em• des Konings deze beslissing moet doen intrekken door de rechtbank
die ze heeft uitgesproken, raadplege men in
FAUSTIN HELIE, T1•aite cle l'instnwt-ion m·irninelle, d. I, ru·. 1247; GARRAUD, Tntite
cl'inst1·twtion criminelle annote, art. 2, m·s . 7 en
vlg. ; Dall., Rep. cl1·. c1·im. et 1n·oc. pen., v 0 Action pttbliqtte, m·. 117 ; Jttris-classetw cle 1n·oc.
1Jen., v 0 Action pttbliqtte - Extinct·ion (Deci!s et
mnnistie), nrs . 22 en vlg. ; cass. fr., 25 oktober
1821 (S ., 1822, I, 94}, 22 · februari 1890
(Bttll. m·im., nr. 45) en 3 m aart 1949 (ibicl.,

m·. 87 ); raadpl. ook de noot get. CH. C. onder
het vonnis van de correctionele rechtbank te
Brussel van 12 januari 1940, in Rev. cl1·. 1Jen.
et m·im., 1940-1940 , blz. 1191.
(1) Artikel 9 van de wet van 31 mei 1888
bepaalde het volgende : « De gerechtshoven en
rechtbanken, bij h et veroordelen tot een of
tot verschei clene s traffen, mogen, wanneer cle
gevangeniszitting te ondergaan, hetzij als
hoofclstraf betzij als bijkomencle straf hetzij
ten gevolge van samengevoegde hoofclstraffen
en van bijkomende straffen, geen zes maanden
overtreft en de veroorcleelcle nog geen vroegere veroorcleling .. . lweft opgelopen, bi.i
met beweegredenen gestaafcle beslissing hevel en dat de uitvoering van het vonnis of van
het arrest zal opgeschors t worden voor een
tijclsbestek ... "·
Hoewel volgens de wettekst blijkbaar geen

····i
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HET

(PROCUREUR·GENERAAL
HOF VAN BEROEP TE
T. JANSSENS.)

GENT,

ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op h et bestreden

uitstel kon worden verleend wanneer de opgel egde gevangenisstraf meer dan zes maanden
bedroeg, o.a. ten gevolge van de sancenvoeging
van hoofdgevangenisstraf en bijkomende
gevangenisstraf, diende evenwel nit het stelsel dat de wetgever had willen invoeren te
worden afgeleid dat uitstel mogelijk was als
de gevangenisstraf voor een enkel misdrijf of
voor een enkel strafbaar feit geen zes maanden bedroeg (raadpl. de conclru,ie van Procureur-generaal P. Leclercq, toen eerste advocaat-generaal, v66r cass. , 9 februari 1925,
Bull. en PASIC., 1925, I, 129).
Om uitstel te verlenen hinderde het dus
niet dat de veroordeelde door de samenvoeging van straffen wegens verscheidene misdrijven, een tota le gevangenisstraf moest
ondergaan die dit maximum oversch.reed.
Om deze reden uitstel uitsluiten, zoals genoemde conclusie erop wijst, had de mogelijkheid van het toekennen ervan doen afhangen
van het toeval van het samenvoegen van vervolgingen wegens v erscheidene misdrijven.
Ingevolge de wet van 14 november 1947 is
de tekst van artikel 9 van de w et van 31 mei
1888 gewi jzigd als volgt : « Bij h et veroordelen
tot een of meer straffen, wanneer de gevangenisstraf te ondergaan a ls hoofdstraf twee jaar
niet te hoven gaat en de veroordeelde geen
enkele vroegere veroordeling tot een criminele
straf of tot een hoofdgevangenisstr af van meer
dan drie maanden heeft opgelopen, kunnen
de hoven en r echtbanken bij een met redenen
omklede beslissing b evelen dat de t enuitvoerl egging van het vonnis of van h et arrest of van
d e hoofd- of vervangende gevangenisstraffen
die zij bepalen, geschorst wordt voor een
termijn ... ».
Deze nieuwe wettelijke bepaling bevestigt
duidelijk de interpretatie die aan d e dubbelzinnige tekst van artikel 9 van de wet van
1888 moest worden gegeven.
Zij maakte overigens geen gewag van de
v ervangcnde gevangenisstraf; voortaari kon
uitstel worden verleend, wanneer de boofdgevangenisstraf wegens een mis drijf of een
enkel strafbaar feit niet meer b edroeg dan h et
nieuwe maximum dat in deze wettelijke
bepaling werd vastgesteld (twee jaar) .
Ingevolge de wet van 29 juni 1964 is de
wet opnieuw veranderd. Artikel 8 van deze
wet vervangt artikel 9 van d e wet van 1888,
zoals dit werd gewijzigd bij de wet van 14 no-

arrest, op 15 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest verweerder veroordeelt uit hoofcle van de
telastlegging A (als bloeclverwant in
opgaande lijn verscheidene verkrachtingen op een kind boven de leeftij cl van
veertien jaar en beneden die van 16 jaar
vember 1947. Genoemd artikel 8 luidt als
volgt : « Indien d e veroordeelde nog geen veroordeliug heeft ondergaan tot een criminele
of tot een hoofdgevan genisstraf van meer
dan zes maanden, kum1en de vonnisgerechten,
wanneer zii tot een of meer sb·affen van n ·iet
mem· clan cl1·ie ictct?" veroo?·clelen, bij met reden en omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging hetzij van het vonnis of het
arrest hetzij van de hoofdstraffen of 1•ervangencle sli'Ctffen dan wei van een gedeelte ervan
wordt uitgesteld ».
Deze tekst is ongetwijfeld dubb elzinnig,
terwij l die van 1947 clat niet was. Op grond
hiervan lean uitstel slechts worden verl eend,
w anneer de rechter gcen veroordeling uitspreekt hetzij tot een str af hetzij « tot verscheidene straffen » van meer dan drie jaar
(nieuw maximum).
l\fet clit meervoud ZOllden drie interpretaties
mogelijk zijn : uitstel kan worden verleencl :
a) wanneer wegen s een mis clrijf of een enkel
strafbaar feit d e boofdgevangenisstraf en de
vervangende gevangenisstraf niet nceer dan
drie jaar bedragen ;
b) wanneer wegens een misdrijf of een enkel
strafbaar feit de hoofdgevangenisstraf en de
andere straffen (zie hierna) ditzelfde maximum
niet overschrijden;
c) wanneer wegens een of m ecr misdrijven
(of een of meer strafbare fciten) cle r echt er niet
een of meer gevangcnisstraffen uitspreekt die,
eventueel swmen, meer clan clrie jaar bedragen.
De em·ste interp?·elat-ie kan niet worden aangenomen : h et is immers ondenkbaar clat de
wetgever van 1964 weer h et stelsel heeft
willen invoer en dat hij vroeger, nl. in 1947,
uitdrukkelijk hac! afgescha.ft en volgens hetwelk de hoofcl- en vcrvangencle gevangenisstraf
werden samengevoegcl (zie bijkomend verslag
namens de Commissie voor cle Justitie bij de
Kamer van Volksvertegenwoorcligers, zitt.
1946-194,7, Kamer, Geclr. St. 129, blz. 2, en
het versla.g namens clezelfde commissi e,
zitt. 1961-1962, Kamer, Geclr. St. 4 01,
nr. 2, blz. 4).
Hctzelfde geld t voor de clm·de intm·p?·etatie :
d e wetgever van 1964 heeft het stelsel van de
wet van 1947 willen behouden (zie m emorie
van toelichting bij bet wetsontwerp van 1964,
Kamer, zitt. 1956-1957, Gedr. St. 598, nr. 1,
b iz. 9), waarin d e r egeling werd verworpen die
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met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende vijf jaar, en tot ontzetting uit de
rechten vernoemd in artikel 31, 1o, 3o,
4° en 5°, van het Strafwetboek voor een
termijn van vijf jaar, en u.it hoofde
van. de telastlegging 0 (als wettige vader
en n1.et voorbedachten rade, op verscheidene data, opzettelijk verwoncli:ngen . of
slagen aan een kind beneden de valle
leeftijd van 16 jaartehebben toegebracht)
tot een gevangenisstraf van vier maanclen
en tot een gelclboete van 100 frank gebracht op 3.000 frank of een vervangencle
gevangenisstraf van een 1naancl, 1net
tevens verbeurclverklaring van de voorwerpen, eigenclon1. van v'erweercler, die tot
het plegen van dit wanbeclrijf hebben gecli:encl; clat het arres~ verweercler claarenboven vrijspreekt van de telastlegging B
(verscheidene openbare zeclenschennissen
in tegenwoorcli:gheid van een kind beneden de valle leeftijd van 16 jaar);
Over het middel afgeleid uit de schencli:ng van artikel 8, § 1, van de wet van
29 jtmi 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie,
doo1'Clat het arrest, na verweercler veroordeeld te hebben tot hoofdgevangenisstraffen waarvan het totaal meer clan
drie jaar beclraagt, met name tot hoofdgevangenisstraffen van drie j aar en
van vier maanden, gelast dat de tenuitvoerlegging van een jaar van de
gevangenisstraf van drie jaar zal uitgesteld worden voor een duur van vijf jaar:
Overwegende dat de wet van 29 jtmi
1964 de wet van 14 november 1947, die
artikel 9 van de wet van 31 mei 1888 had
kon worden afgeleicl ui~ een le~terlijke interpretatie van artikel 9 van de wet van 31 mei
1888.
Blijft nog de tweede intm·JJ1·etatie over : cleze
moet worden aangenomen in het volgencle
geval : wanneer de rechter wegens een misclrijf of een enkel s~rafbaar feit, verscheiclene
straffen hoofclgevangeniss traf, gelclboete,
verbem·clverklaring ... - oplegt en de hoofclgevangenisstrafmincler clan clrie jaa r beclraagt,
kan hij gelasten clat de tenuitvoerlegging
hetzij van cleze volleclige veroorcleling, hetzij
van de hoofclstraffen of cc vervangencle "
straffen clan wel van een gecleelte ervan
worclt uitgestelcl.
In de zin van artikel 8 van cle wet van 29 jtmi
1964 en van de wet van 14 november 1947
zijn cc vervangencle " straffen cc bijkomencle "
straffen, zoals onder meer• de verbem·clverklaring (raaclpl. 'de memorie van toelicbting

gewijzigd, heeft opgeheven en dat artikel 8 van de eerstvernoemde wet in de
context van de nieuwe wet de opgeheven
bepalingen vervangt ;
Overwegende clat onder vigueur van
artikel 9 van de wet van 31 mei 1888,
zowel v66r als na de wijziging ervan door
de wet van 14 november 1947, de rechter
het uitstel van de tenuitvoerlegging van
de uitgesproken straffen vermocht te
bevelen wanneer de wegens een bepaald
misdrijf uitgesproken vrijheidsberoving
(hoofclgevangenisstraf plus vervangende
gevangenisstraf v66r de wijziging van
194 7, en hoofdgevangenisstraf alleen na
deze wijziging) zes maanclen (regime van
de wet van 1888) oftwee jaar (regime van
de wet van 1888 gewijzigd door die van
1947) niet te boven ging;
Dat de omstandigheicl, dat de rechter
een straf van meer dan zes maanden
(stelsel van de wet van 18 8 8) of van meer
dan twee jaar (stelsel van de wet van
194 7) voor een ander misdrijf of te zamen
voor verscheidene misdrijven uitsprak,
hem die mogelijkheid niet ontnam ;
Overwegende dat noch uit de bepalingen van de wet van 1964 noch · uit de
parlementaire voorbereiding blijkt dat de
wetgever dit wettelijk systeem heeft willen wijzigen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
19 maart 1974. 2 8 kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Chatel. - Gelijlcluidende concl1tsie,
de H . Dmnon, advocaat-generaal.

bij bet wetsontwerp, Kamer, zitt. 1956-1957,
blz. 10). Het ware ongetwijfelcl beter geweest
inclien in de wettekst van 1964 nauwkeurig
was gezegcl , clat uitstel kan worden verleencl

w anneer de hoofdgevangenisst·m f niet meer dan
d1·ie jam· bedmagt, en cl!i:t in clit geval uitstel
kan worden gelast hetzij voor de volleclige
veroorcleling b etzij voor de gevangeniss traf,
gelclboete of andere straffen, clan wel voor
een gecleelte hiervan ... veeleer clan te beslissen
cla~ uitstel kan worden uitgesproken wanneer
cle gevangenisstraffen, gelclboete, verbeurclverklaring ... niet meer clan clrie jaar bedragen
en clat in eli t geval cle recbter kan gel as ten clat
de tenuitvoerlegging h etzij van het vonnis of
het arrest hetzij van de boofclstraffen of cc vervangencle , straffen clan wel van een gecleelte
ervan worclt uitgestelcl.
F .D .
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19 maart 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELING WAARIN HET JIHSDRIJF IN
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET WORDT
<QMSCHREVEN.- GEEN CONCLUSIE . REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Bij ontstentenis van een desbetreffende
conclttsie, motivee?·t de jeitem·echte?' ?'egelmatig de schuldigve?·klm·ing van de
beklaagde doo?' het in de bewoo1·dingen
van de wet zelj omsch?-even misd?·ijf bewezen te ve1·kla1·en, . zeljs indien deze omsch?'ijving altematieve gegevens be vat (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(DE WAAL, VANDAM EN VERWIJST.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening van
eiser Verwijst beperkt is tot de beslissing
waarbij hij tot een gevangenisstraf van
18 maanden uit hoofde van de telastlegging A werd veroordeeld ;
Over het derde middel door derde eiser
afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grondwet, 66 van het
Strafwetboek en 11 van het koninklijk
besluit van 31 december 1930 omtrent
de handel in slaap- en verdovende middelen,
doonlat het arrest eiser veroordeelt om,
a ls dader · of mededader in de zin van
artikel 66 van het Strafwetboek en bij
inbreuk op artikel 11 van voormeld
koninklijk besluit, verdovingsmiddelen
te hebben vervaardigd, in het bezit ge had, verkocht of te lwop te hebben gesteld, afgeleverd of aangeschaft, en het
verweer verwerpt dat door medebeklaagde De vVaal in zijn conclusie werd ontwikkeld, en dat ook tot de vrijspraak van
eiser moest leiden, namelijk dat men niet
kon spreken van het in het bezit zijn
door de beklaagden van de verdovingsmiddelen gezien geen der drie N eder(1) Cass., 12 mei 1967 (A?'?'. cass., 1967,
biz. 1150); raadpl. cass., 10 juni 1968 (ibid.,
1968, blz. 1222) en 23 maart 1971 (ibid., 1971,
blz. 708).

landse beklaagden die verdovingsmiddelen in de wagen van De W aal had gebracht, maar dat, zonder dat een koop
werd afgesloten, de bestuurder der Franse camionnette de valiezen plots heeft
overgeladen in de wagen van De W aal en
deze wagen terzelfdertijd klem werd gereden door een aantal politiewagens, zulks op grond van de beschouwing dat
het zonder belang was te weten door wie
de koffers met verdovingsmiddelen in de
wagen van De 'VVaal werden geplaatst en
of een koopsom in het bezit kwam van
de leveranciers,
te?·wijl door aldus te weigeren zich uit
te spreken over de door De 1V aal ingeroepen omstandigheden, het arrest het
niet mogelijk maakt te weten onder
welke vorm, namelijk vervaardiging, bezit, verkoop, tekoopstelling, afl.evering of
aanschaffing, er in hoofcle van de beklaagden als daclers of mededaders een
inbreuk zou geweest zijn op artikel 11
van voormeld koninklijk besluit van
31 december 1930, hetgeen clan ook
het Hof in de onmogelijkheid stelt na te
gaan of de in hoofde van de beklaagden
bewezen verklaarde handelingen zodanig
misdrijf uitmaken, zodat het arrest niet
gemotiveercl is zoals vereist wordt door
artikel 97 van de Grondwet :
Overwegencle dat het arrest zich niet
beperkt tot de in het middel vervatte
beschouwing, 1naar eveneens aan1nerkt
dat verweerder Verwijst « als druggebruiker de andere twee beklaagden vergezelde om de verdovingsmiddelen te
keuren en zulks heeft gedaan vooraleer
de drie koffers in de Volvowagen werden
geplaatst >> ;
Overwegende dat medebeklaagde De
Waal enkel om een lichtere strafverzocht
en geenszins zijn schulcl loochende ;
Overwegende clat bij ontstentenis van
conclusie desaangaancle, de rechter de
schulcligverklaring regelmatig motiveert
door de in de termen van de wet omschreven telastlegging bewezen te verklaren en
dit ook a l houclt deze telastlegging alternatieve bestanddelen in ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden·
En o~rerwegencle 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 de eisers in de kosten.
19 maart

1974.

-

2e kamer.

-

-

798

Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Dmnon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en J. Vanderveeren (deze laatste van de balie te Brussel).
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19 maart 197 4.

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. - VooRZIE·
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.MEliWRIE TER GRIFFIE VAN HET HOF
VAN CASSATIE NEERGELEGD.- AllmTE·
LIJKE TUSSENKOi\I[ST VAN EEN ADVO·
CAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE NOOD·
ZAKELIJK.

Niet ontvanlcelijlc is de mem01·ie van de
btwge1·lijlce JJa?'tij, eise1·es tot cassatie,
die te1· g1·ifjie van het H of van cassatie is
nee1·gelegd zonde1· de ambtelijke tttssenlcomst van een advocaat bij dit H of ( 1).
(Art. 425 Sv.)
(BONTINCK EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ROYALE BELGE », T . . GHEQUrERE
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE ·
PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « J. VER·
BRACKEN EN ZONEN ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest van het Hof van beroep te Gent,
op 9 oktober 1973 gewezen;
Overwegende dat de eisers, bm·gerlijke
partij en, geen middel aanvoeren waarop
het Hof vermag acht te slaan; dat immers hem memorie ter griffie van het Hof
neergelegd zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij clit H of niet
ontvankelijk is;
Om die 1·edenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers tot de kosten.

(1) Cass., 11 september 1973, sttpm, blz. 32.
(2) Raadpl. cass., 24 december 1973, stt7J1'a,
blz. 477.
(3) Ret koninklijk besluit van 4 april 1895
zoals dat van 3 augustus 1887 over dezelfde

19 maart

1974.
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2e kamer.

V oo1·zitte1·, de H . N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Chatel. - Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·s, de H. Kluyskens en Mevr. FazziDe Clercq (van de balie te Gent).

2• KAMER. -

19 maart 1974.

JEUGDBESCHERl\HNG.- OVERTRE·
DING VAN DE WETTEN EN VERORDE·
NINGEN BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOL·
GINGEN TEGEN l\ITNDERJARIGEN VAN
MEER DAN ZESTIEN EN l\f!NDER DAN
VOLLE ACHTTIEN JAAR. - BEVOEGD·
HElD VAN DE GEiVIEENRECHTELIJKE
GERECHTEN.- WET VAN 8 APRIL 1965
GEWIJZIGD BIJ DIE VAN 9 llffii 1972,
ARTIKEL 36bis. - 0VERTREDING VAN
DE WETTEN EN VERORDENINGEN BE·
TREFFENDE DE POLITIE OVER RET
WEGVERKEER. - BEGRIP.

In de zin van m·tilcel 36bis van de wet van
8 ap1'il 1965 OJJ de jettgdbesche1·ming is
geen oveTtnding van de wetten en vm·.
o1'Cleningen bet?·effende de politie ove1·
het wegve1'7cee1', waa1·van, volgens deze
wettelijlce bepaling, lcennis nemen de
lc?·achtens het gemene 7'echt bevoegde
ge1·echten, zelfs indien zij is gepleegcl
doo1· een minde1ja1·ige die mee1· dan
zestien jaa1· en minde1· dan valle achttien
jaa1· oud is (2}, een misd1·ijf als becloeld
in de bepalingen van het lconinlclijlc
besluit van 4 ap1·il 1895 houdencl ?'eglement op het ve1·voe1· van de 1·eizige1'S do01·
de spoo7·wegen (3). (Impliciete oplossing.)
(PROCUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE S... )
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op de vordering

materie, dat het voorgaande heeft opgeheven,
zijn genomen op grand van de wet van 12 april .
1835 - gei'nterpreteerd bij die van 11 maart
1866 - betrekkelijk de weggelden en de politiereglementen op rle spoorwegen en van de
wet van 6 maart 1818.

-
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van de Procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van h et Hof
van cassatie :
» De ondergetekende procureu r -generaal heeft de eer hierbij u iteen te zetten
dat de Minister van Justitia hem, bij
schrijven van 3 januari 1974, Bestuur
der Wetgeving, nr. 130.836/269/AP/Div.
J .T.fJ.D., uitdrukkelijk heeft gelast bij
het Hof, overeenkomstig artikel 441 van
het Wetboek van strafvordering, het in
kracht van gewijsde gegaan vonnis van
de Politierechtbank te Hasselt van 23 no vember 1972 aan te geven waarbif
onder meer S... Cosime, mijnwerker,
geboren te Nuoro (Italie) op 27 september 1954, en wonende te Zolcler,
Sluisbamcl, 23, veroordeeld wercl tot een
geldboete van 26 frank wegens overtrading van de bepalingen van de artikelen 3
en 12 van het koninklijk besluit van
4 april 1895 houdend reglement op het
vervoer van de reizigers door de spoor·
wegen, feit gepleegd te Zolder op 29 april
1972 .
» Daar S ... Cosime op 29 april 1972
de voile leeftijd van achttien jaar
niet had bereikt, is het aangegeven
vonnis gewezen met schencling van
artikel 36 van de wet van 8 april 1965 op
de jeugdbescherming.
»De ouclers van S ... Cosime schijnen
te Zolder, Sluisbamd 23, w oonachtig
te ' zijn.
» Om die reclenen, vordert de onclergetekencle procureur-generaal clat het het
Hof moge behagen het aangegeven vonnis
te vernietigen in zoverre het S... Cosime
veroordeelt, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigcle beslissing
en de zaak naar de Procureur des
Konings te Hasselt te verwijzen.
» Brussel, 7 januari 1974,
» N amens de Procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
» (get.) Dumon »;
Gelet op artikel 441 van het vVetboek
van strafvordering en · met overneming
van de reclenen van genomnde vorclering,
vernietigt het voornoemde vom1.is, op
23 november 1972 door de Politierech t bank te Hasselt gewezen, in zoverre het
S... veroorcleelt; beveelt dat van d it
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing; verwijst de zaak naar de
Procureur des Konings te Hasselt.

19 maart 1974. 2e kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1', de H . Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijlchtidende conchtsie, de H . Dumon ,
advocaat-generaal.

2°
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19 maart 197 4.

1° SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
- EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.

2°

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. - EEN ENKEL STRAF·
BAAR OPZET.- FEITELIJKE EN SOEVE·
REINE BEOORDELING.

30 STRAF.- GELDBOETE.- 0PDECIE·
MEN. -WET VAN 22 DECEMBER 1969.
- 0NZEKERHEID OMTRENT HET FEIT
OF HET l\'IISDRIJF VOOR OF NA DE
IN,VERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD . NIET WETTELIJK GE·
REOHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN
DEZE \]\TET.

1° en 2° De feiten1·echte1· beo01·deelt soeve1'ein of ve1·scheidene feiten, wegens de
eenheid van opzet, een enlcel st1·afbaa1'
feit opleve1·en (1) . (Art. 65 S.W.)

3° Niet wettelijlc gerechtvam·digd is de toepassing op een geldboete van de ve1·hoging met 290 deciemen, ingevoe1·d bij de
wet van 22 decembe1· 1969, wannee1· de
vaststellingen van de beslissing in het
onzelce1·e laten of het misd1·ijf gepleegd
is v661· of na 10 jamta1·i 1970, dag
wam·op deze wet in we1·lcing is get1·eden (2).
(DE SOMVIELE, VAN REVEL
EN WATTENBERGH.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 februari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

(1) .Cass., 8 januari 1974, supm, blz. 510.
(2) Cass., 27 november 1973, sttpm, b lz. 354.

-800Over het eerste middel, door eerste
eiser afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel non bis in idem,
doonlat, ten overstaan van de in conclusie door eerste eiser ingeroepen exceptie non bis in iclem, stellende dat de feiten
die de grondslag van de vervolgingen
uitmaken een en hetzelfde mis&ijf uitmaken met de feiten waarvoor hij bij
voorgaande arresten van dezelfde kamer
van het hof van beroep van 19 januari
1972 respectievelijk 24 april 1972 veroordeelcl werd, het arrest ten onrechte
antwoorclt clat « cle tweecle beklaagcle,
De Somviele, in zijn conclusies voor cle
eerste rechter welke hij voor het Hof hernomen heeft, tevergeefs aanvoert clat,
wat hem betreft, de strafvordering bij
toepassing van de rechtsregel non bis in
idem onontvankelijk is ; clat immers de
onderhavige strafvervolging betrekking
heeft op feiten die niet te Roeselare of
Aarsele, maar te Kortrijk werden gepleegd, en wel tijdens een periode zich
uitstrekkende zowel v66r als na de gelijkaardige feiten waarvoor hij bij arrest van
24 april 1972 van het Hof van beroep te
Gent wercl veroorcleelcl, terwijl hij thans
ook terechtstaat voor het verkopen,
verspreiclen, in voorraacl hebben en invoeren van nog andere publicaties met afbeeldingen strijdig met de goede zeden,
als daar zijn « Homofiele Houdingen "
(E.P.P.T. Amsterdam); clat hij aldus
niet kan geacht worden als reeds veroordeeld geweest zijnde wegens eenheid van
opzet uit hoofde van de telastleggingen
die het voorwerp uitmaken van de onclerwerpelijke strafvervolging ,,
tenvijl de eenheicl van misdrijf integendeel bestaat voor al de strafbare handelingen welke het uitvloeisel zijn van een
en hetzelfde misdaclig opzet onafgezien
van de tijcl en de plaats waarop ze mate 1'ialite1' werden gestelcl ; de overwegingen
dat de verspreicling van de litigieuze als
strijclig met de goecle zeden beschouwde
publicaties ook op andere tijclstippen en
in andere localiteiten geschiedde, of een
andere titel betrof clan die vvaarop de
voorgaande veroordelingen betrekking
hadclen, dan ook niet steekhoudend zijn
vermits er slechts een enkel opzet aanwezig is geweest dat zijn uitdrukking
heeft gevonden in de verspreicling van
diverse publicaties op diverse plaatsen in
een samenhangencle periocle die alle tijdstippen bestrijkt waarop de drie strafvervolgingen betrekking hebben ; nu
eiser voor het aldus gestelde misch-ijf
reeds door de aangehaalde en in kracht

van gewijsde gegane arresten van 19 januari en 24 april 1972 werd veroordeeld.
hij terecht de exceptie non bis in idem,
kan inroepen, zodat het arrest clit verweer niet passend beantwoordt :
Overwegende enerzij cls dat uit de door
eiser in hager beroep hernomen conclusie
niet blijkt clat hij heeft aangevoerd clat
de feiten waarvoor hij werd vervolgd met
een zelfcle opzet werclen gepleegd als
feiten die reeds het voorwerp hebben u.:itgemaakt van vervolgingen beeincligd door·
een arrest van het hof van beroep van
19 januari 1972;
Overwegende an.derzijds dat wat de
aangevoercle eenheicl van opzet betreft
met feiten clie reeds bestraft werden door
een arrest van 24 april 1972, het bestaan
van een enkel opzet, waaruit de verscheidene feiten voortvloeien, die in htm materiele uitvoering onclerscheiclen misdrijven
opleveren, door de r echter in feite en clerhalve op soevereine wijze wordt beoordeelcl ; clat het arrest door te beschouwen,
op grond van de in het midclel aangehaalcle omstancligheden, eigen aan de
zaak, dat er geen eenheid van opzet is,
zijn beslissing wettelijk verantwoordt en
tevens eisers conclusie passend beantwoorclt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede micldel, door de eisers
afgeleicl uit de schencling van de artikelen 383 van het Strafwetboek en 97 van
de Grondwet,
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 1 van de wet
van 5 maart 1952, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 22 december 1969:
Overwegende dat het arrest tegen eerste eiser de telastleggingen A, 1 en 3,
en B, 1 en 3, bewezen verklaart en tegen
derde eiser de telastleggingen A, 3,
en B, 3 ; dat al deze telastleggingen ge pleegd werden tussen 1 november 1969
en 6 oktober 1971, dat eerste eiser deswege veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf en tot een geldboete van
200 frank, derde eiser tot een geldboete
van 100 frank; dat beide geldboeten
verhoogd werden met 290 deciemen en
aldus respectievelijk gebracht worden
op 6.000 en 3.000 frank;
Overwegende dat de wet van 22 december 1969 tot verhoging van de geldboeten met 290 deciemen, op 10 januari
1970 in werking is getreden; dat de bij

-
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-801die wet voorgeschreven verhoging van
de geldboeten n'iet toepasselijk is op
geldboeten uitgesproken wegens rnisdrijven gepleegd v66r die inwerkingtreding ;
d at h et arrest niet n auwkeurig de datum
aangeeft waarop de feiten gepleegd zijn,
zoclat h et de toepassing niet rechtvaarcligt van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952, zoals gewijzigcl bij het enig
artikel van d e wet van 22 clecernber 1969,
en de in het middel aangehaalcle wetsbepaling schenclt ;
En overwegencle voor het overige dat
d e substantiele of op straffe van nietig h eicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en clat de beslissing over·eenkomstig de wet is;
Om die r edenen, vernietigt het bestreclen arrest in zoverre het de tegen de
eerste en d e clercle eiser uitgesproken
geldboeten van respectievelijk 200 en
100 frank met 290 cleciemen verhoogt;
verwerpt de voorzieningen voor het ove rige ; beveelt clat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt tweecle eiseres in een clercle, de
eerste en derde eisers iecler in een zesde
van d e kosten, en laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
na.a r h et Hof van beroep te Brussel, clat
slechts uitspraak zal doen over de toepassing van de deciemen op de gelclboeten uitgesproken tegen de eerste en de
clerde eiser.
2e kamer. 19 maart 1974. Voo1·zitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Dumon, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Bultinck (van de balie te
Gent).
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INKOMSTENBELASTINGEN. - WETBOEK VAN DE I NKO~iSTENBE LA STI NGEN .
VENNOOTSCHAPSBELASTING.- BEREKENING VAN DE BELASTING.- BIJ ZONDERE AANS LAGEN . ARTIKEL 131,
2o.- GEDEELTELIJKE VERDELING VAN
RET MAATSCHAPPELIJK VERliWGEN VAN
EEN PERSONENVENNOOTSCHAP . - B E DRAG VAN DE VROEGER GERESERVEERDE WINSTEN.- !N AANMERKING
TE NEMEN BEDRAG.
CASSATIE,

1974. -
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In geval van gedeeltelijlce venleling van het
maatschappelijlc ve1·mogen van een coopemtieve vennootscha11 ten gevolge van
ove1'lijden, ontslag of uitslttiting van een
vennoot, wellce vennootschap niet gelcozen
heeft voo1· de aanslag van ham· winsten in
de JleJ·sonenbelasting, wo1·dt voo1· de toepassing van aJ·tilcel 131 , 2°, van het vVetboelc van de inlcomstenbelastingen als
becl·rag van de V1'0ege1· geJ·ese1·vee1·de
winsten in aanme1·lcing genomen het
gedeelte dat evem·edig is met de 1·echten
die de ttitt1·edende vennoot in het maatschappelijlc ve1·mogen bezit (1).
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP «THE ANT•
WERP GRAINWORK CY ll, T. BELGISCHE
STAAT, li'IINISTER VAN F I NANCIEN.}
ARREST .

HET HOF;- Gelet op het bestreden
a rrest, op 8 januari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het m iddel afgeleicl uit de schencling van de a rtikelen 97 van de Gronclwet ,
119, 120 en 131 van h et VVetboek van de
inkomsten belastingen ,
dooTdat het arrest beslist clat de interpretatie die eiseres aan de tekst van
artikel 131 , 2°, van het ·vvetboek van de
inkomstenbelastingen geeft, geen ste1.m
vinclt in die tekst zelf; clat ten deze wel
moet worden voor ogen gehouclen clat
h et gaat om de belasting van de vennootschap en niet om clie van de vennoot ;
clat de thesis van eiseres clan ook niet
kan worden aangenomen waar zij aan
voormelcle tekst een uitbreiding wil
geven · door het theoretisch aandeel te
gaan opzoeken van iecler vennoot in de
bestaande reserves, ter gelegenheid van
de inkoop van cleelbewijzen door de
vennootschap die worclt belast op de
inkoopprijs, zoals in de artikelen 120 en
119 van h et Wetboek van de inkomstenbelastingen })epaalcl ; dat integencleel de
administratie terecht laat gelclen clat het
tarief van 30 t .h. toegepast op de tijclens
de exploitatie aangelegcle en ter gelegenh eid van de verdeling van het maatschap pelijk vermogen uitgekeercle reserves,
geacht worclt overeen te stennnen met de
personenbelasting waaraan cleze uitgekeercle reserves in hoofcle van de aancleelhouder zouclen zijn onderworpen inclien
ze normaal in de loop van het bestaan
van de vennootschap waren ·uitgekeercl;
(1) Raadpl. cass., 25 januari 1973 (A1·r.

cass., 197il, blz. 536).

-802dat anderzijds het tarief van 15 t.h.,
toegepast op het gedee1te van h et uitgekeerd Inaatschappe1ijk vermogen clat
overeenstemt met de t.lit de 1ikwidatie
ze1f voortvloeiende winsten, bepaa1cl
werd om cleze winsten op deze1fde voet
te behandelen a1s d e stopzettingsmeerwaarclen in hoofde van de fysische
personen, die eveneens tegen maxi1n1.un
15 t .h. worden be1ast; clat dienvo1gens,
overeenkomstig cleze gegronde stelling
van de administratie, n1. geva1 van ge clee1telijke verde1ing van het maatschapp eli.jk vermogen van een personenvennootschap wegens het uittreden van vennoten, er geen likwi.datiewinsten voorhanden zijn zodat er geen gronden b e staan om het speciaa1 tarief van 15 t.h.
toe te passen,
te1·wijl in artike1 131, 2°, als vroeger
!J:ereserveerde wil1.sten bedoeld worden,
il1 geval van gedeelte1ijke v erde1ing
van het maatschappe1ijk vermogen van
de vennootschap, die we1ke proportioneel
zijn aan het aandeel van de uittredende
vennoot, n u de bij voormelcle wetsbepaling becloelde belastingen die vervan gen welke vroeger ten laste van de vennoot geheven werden, en men uit de uittredende vennoot, in geval van gedee1telijke verdeling, op dezelfde vvijze h eeft
willen behandelen a ls hij zou behandeld
geweest zijn indien hij vennoot was
geb1even tot bij de algemene verdeling
Overwegende dat eiser es in haar conclusie voorhield dat het b eclrag dat aan
een uittreclende vennoot worclt uitgekeerd, omvat a) zijn mbreng il1 de vennootschap onder de vorm van werkelijk
gestort kapitaal, b) zijn aandeel in de il1
de boekhoucling 1.utgedrukte reserves en
c) zijn aandeel in de 1atente meerwaarden;
Overwegende dat eiseres in haar aangifte, na berekening van bet vrijgestelde
gedeelte, clit wil zeggen bet gerevaloriseerd werke1ijk gestort maatschappelijk
kapitaal, bet b e1astbaar overschot had
gesplitst in twee bedragen, waarvan bet
eerste volgens haar niet meer beclroeg
clan de vroeger gereserveerde vvinsten,
belastbaar tegen 30 t.h., en bet tweede
integendeel de vroeger ger eserveerde
winsten te boven ging, dat zij tegen
15 t.h. belastbaar achtte;
Overwegende clat de administratie en
b et arrest de bedoe1de belastbare overschotten ill h1.m geheel tegen 30 t.h.
belastten omdat ze mincler bedroegen clan
de totale som van de in de vennootschap
bestaande vroeger gereserveerde winsten ;
Overwegende dat de ve1moot, die zich
uit een cooperatieve vennootschap terug-

trekt, de teruggave van zijn inbreng
bekomt, vermeerderd met de aangroei
ervan en 1net zijn aandeel in de reserves
en de winsten ;
Overwegende dat naar luid van artikel 131, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, de aanslagvoet
voor de berekening van de bijzondere
aanslag, bedoeld il1 artikel 120 van het
Wetboek, is vastgesteld op 30 t.h. wat
h et gedeelte van de belastbare grondslag
betreft dat niet meer bedraagt clan het
bedrag van de vroeger gereserveercle
winsten en op 15 t.h. wat het overige
gedeelte betreft ; dat deze wetsbepaling
door « het beclrag van de vroeger gereserveerde winsten » slechts het gedeelte
bedoelt dat evenreclig is met de rechten
die de uittreclencle ve1moot in het maatschappelijk vermogen bezit ;
Dat het micldel gegrond is;
Om die r edenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt clat van clit arrest
meldil1g za.l worden gemaakt op de kant
van d e vernietigde b eslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten ; verwijst de
zaak naar bet Hof van beroep te Gent.
20 maart 1974. 3e kamer.
V oo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee. - Gelijlcluidencle conclttsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Baeck en Claeys
Bouuaert (deze laatste van de balie te
Gent.)
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VOORZIENING

20 maart 1974.
IN

CASSATIE.

VORM . DIRECTE GEll'i:EENTEBELASTINGEN. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING. - BEWIJS VAN
DEZE BETEKENING NIET REGELli'I:ATIG
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Niet ontvanlcelijk is cle cassatievoo1·ziening
tegen een beslttit van cle bestenclige cleputatie vitn een p1•ovinciemacl wam·bij
beslist wo?'Clt ove1· een 1·eclarnatie tegen
een aanslag in een cli1·ecte gemeentebelasting, wq,nnee1· ttit cle 1·egelmatig aan
het Hoj ove1·gelegcle stttlclcen niet blijlct
clat cle ve1·klm·ing van voo1·ziening binnen

1

-803de bij a1·tikel 4 van de wet van 22 jantta?'i 1849 gestelde tm·mijn betekend
we1·d aan de pa1·tij tegen wie de voo?·ziening is ge1·icht (1) . (Art. 1 en 2 wet van
22 juni 1865; art. 16 wet van 22 jtmi
1877; art. 420bis Sv.)
(VIJVERllfAN, T. STAD BRUGGE.}
Met de n otitie overeenstemmend
arrest.
20 maa.rt 1974.
3e kamer. TToo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - TTeTslaggeve1·,
de H . Versee.- Gelijlclttidende conchtsie,
de H. Lenaerts, a.dvocaat-generaal.

3" KAllfER. -

20 maart 1974.

1o GEMEENTELIJKE EN PROVIN-

CIALE BELASTINGEN. - DIRECTE
BELASTINGEN. BEZWAAR. BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PRO·
VINCIERAAD. WEIGERING INZAGE
TE VERLENEN VAN ST1JKKEN WAAROP
DE BESLISSING STEUNT.- SCHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDI·
GING.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. GEii'LEENTELIJKE EN PRO·
VINCIALE BELASTINGEN. DIRECTE
BELASTINGEN. BEZWAAR. BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PRO·
VINCIERAAD. '\iVEIGERING INZAGE
TE VERLENEN VAN STUKKEN WAAROP
DE BESLISSING STEUNT. - SCHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1° en 2° De bestendige deputatie van een
p1·ovincie1·aad, clie uitsp1·aak doet ove1·
een bezwaa?' tegen een di1·ecte ge?i~eente
belasting, schendt de ?'echten van de
ve1·decliging doo1· de belastingplichtige
inzage te weigm·en van sttdcken van het
dossie?' waa1·uit zij ajleidt dat de doo1·
hem aangevoe1·de g1·ie.f niet geg1·ond is (2).
(Algemeen b eginsel van de rechten van
d e verdediging.)
(1) Cass., 12 oktober 1973, sttp1·a, blz. 176.
(2) Raaclpl. cass., 7 april 1970 (An·. cass.,

1970, biz. 719) met noten 1 en 2 op .blz. 720.

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « GOFA "• T. STAD
NIEUWPOORT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
b eslissi.ng, op 14 d ecember 1972 gewezen
door de bestendige deputatie van de
Provincieraad van West-Vla.anderen;
Over h et middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97, 107 en 129 van
d e Grondwet, 102 van de gemeentewet,
2 1 van de wet van 30 d ecember 1887,
eventueel 1 tot 4 van het koninklijk besluit van 12 november 1849, 1 van de
wet van 22 j tmi 1865 betreffende de
b evoegdheid van d e bestenclige deputatie
om te beslissen over b ezwar en inzake
d irecte gemeenteb elastingen en 8 van de
wet van 5 juli 1871 tot wijziging van de
belastingwetten, en van het algem een
rechtsbeginsel van de rechten van de
verdediging,
doonlat, na beschouwd te h ebben dat,
nu geen koninklijk b esluit ter uitvoering
van. artikel 21 van de wet van 30 december 1887 werd genomen om d e v orm te
bepalen waarin d e vaststelling van het
feit en d e dag van d e bekendmaking
van de verordeningen moet gebeuren,
dit feit door a lle middelen van recht
kan worden bewezen, de beslissing
verklaart « dat uit de stukken waarop
ons college vermag acht te slaan. blijkt
d at de goedkeuri.ng van de regle menten werd bekendgemaakt op 22 oktober 1965; dat dit eveneens blijkt uit het
gemeentelijk advies dat dienaangaande
verwijst naar het boek der bekendmakingen nrs. 43 1, 432 en 433; dat d erhalve, bij
gebrek aan bewijs van bet tegendeel , het
middel van reclamante n iet kan aangenmnen worden "• en verder « dat de procedure in de betrokken materia aan de
belastingplicht ige niet het recht verleent
inzage te nemen van alle elementen van
het administratief dossier ; dat ten deze
niet kan aangenomen word en dat de
rechten van d e verdediging warden geschonden "•
tenvijl, walmeer h et hof waarvoor de
beslissing van de bestenclige deputatie
bestreden wordt, van d e betwistingen in
feite geen kennis kan nemen en wmmeer
door d e wet geen bijzondere bewijsvoering is voorgeschreven, de belastingplichtige in d e mogelijkheid moet worden
gesteld om de door de tegenpartij voorgebrachte bewijzen omtrent het feit en
d e datum van de bekendmaking van de

-804 gemeentelijke belastingelementen te b e twisten en er zijn bewijsvoering in feite
tegenover te stellen, wat impliceert dat
<< de stukken waarop het college vermag
a cht te slaan » a lsmede het ingeroep en
gemeentelijk advies aan d e belasting plichtige worden m edegedeeld vermits
hij anders niet kan weten of en w elk
bewijs werd geleverd en of en welk
<< b ewijs • van h et
tegendeel » hij moet
leveren, en zulks, ook als geen enk el
wettelijk voorschrift deze procedure r egelt, door het algemeen r echtsbeginsel
van d e r echten van d e v erdecliging
vereist blijft :
Overwegende d a t eiseres in haar b ezwaarschrift on~ler meer liet gelden dat zij
geen k ennis had v an h et v ervullen v an. d e
formaliteiten voorgeschreven door a rti kel 102 van de gemeentewet, wat betreft
de b ekendmaking van de verhaalb elasting op het leggen van riolen, wegbedekki.ng en trottoirs waarvoor zij aangeslagen wercl;
Overwegende clat cle beslissing op deze
grief antwoordt met de in het middel
overgenon~en r eden en ;
Overwegende dat de beslissi.ng, door
aa.n eiseres inzage te weigeren van de
stukken van het a dministr atief dossier
waaruit moet b lijken dat de aangevoerde grief niet gegrond is, h et aan eiseres niet mogelijk maakt d e bewijswaarde
en cle draagwijdte van die stukken na te
gaan en h et t egenbewijs ervan eventueel
te leveren ;
D at zij aldus de rechten van d e verdecligi.ng krenkt ;
D at h et midclel gegr ond is ;
Om die r edenen, vernietigt de bestre den beslissin.g in zoverre h et bezwaarschrift van eiseres wordt afgewezen;
beveelt clat va.n clit a rrest melding zal
word en gemaakt op de kant van de ged eeltelij k vernietigde beslissing ; veroorcleelt verweerster in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de b estenclige deputatie van d e Provincieraad van
Oost-Vlaanderen.
20 maart 1974. 3e kamer. VooTZitte?' en V e1·slaggeve1·, de H. Wauters, raadsheer waarnem end voorzitter.
Gelijlchticlencle conclusie, de H . L enaerts, a dvocaat-gen er aal. Pleite1·,
de H. i D elafontain e (van de balie te
Kortrij c)
Op clezelfde d ag werd eenzelfde arrest
gewezen in zake Caron tegen dezelfde

yerweerster, op de voorziening ingest elcl
tegen een beslissin g van clezelfde besten clige deputatie.

1e

KAMER . -

21 maart 1974.

BERUSTING. BURGERLIJKE ZAKEN.
STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN
RECHTERLIJKE BESLISSING.- BEGRIP. ·

Een stilzwijgende bentsting in een ?'echte?'lijlce beslissing lean, in bu1·gm·lijlce zalcen,
wo1·den afgeleid ~tit hanclelingen of
f eiten waantit een zelce1·e of ond~tbbel
zinnige instemming met de beslissing
blijlct (1).
(STOICESCU, T. TREYS, CORTOOS,
VANDERVINNEN, EN T UNG KYANG HSY.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op het b estreden
vmmis, op 20 oktober 1972 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door de verweerders TheysCortoos tegen het cassatieberoep opgeworpen en hieruit afgeleid dat eiser in
h et b estreden vonnis h eeft b erust :
Overwegende dat het vonnis vaststelt d at d e tussen eiser en d e verweerders Theys-Cortoos op 27 oktober
1965 gesloten huurovereenkomst op 1 oktober 1972 is ontbonden ten laste van de
b eide partijen, beslist clat Mevrouw Vandervinnen b org bleef voor d e bij cle overeenkomst b ep aalcle verbintenissen van
eiser in geval van overdracht van d e huur
en vaststelt dat deze overdracht niet
h eeft plaatsgehad ;
Overwegende dat uit de regelmatig a an
het Hof voorgelegde stukken blijkt :
dat de verweerders Theys-Cortoos, bij
exploot van 13 d ecemb er 1972, dit v mmis
aan eiser hebben betekend ;
dat d eze verweerders op 18 d ecember
1972 tegen eiser en zijn borg een nieuwe
(1) Cass., 11 december 1959 (.A1'1'. cass.,
1970, biz. 358) en 1 maart 1974, supm,
biz. 723; raadpl. cass., 20 april 1972 (·ibid.,
1972, biz. 785).
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rechtsvordering hebben ingesteld strekkende onder meer tot vergoeding van de
door de huurders veroorzaakte schade
en tot betaling van een vergoeding
wegens onbeschikbaarheid van het panel
tijdens de h erstelling;
dat de vrederechter van h et derde
kanton -te Schaarbeek, bij vonnis van
5 januari 19.73, waarin wordt vastgesteld
dat de partijen om deze onderzoeksmaatregel hebben verzocht, een deslnmdige aanstelt om het bestaan van een
dergelijke schade na te gaan en de kosten
alsmede d e duur van de herstellingen te
ra1nen ·
dat ~iser en zijn borg, in de hoedanigheid van afgaande huurders, tijdens het
deskuncligenonderzoek, op 2 februari
1973 zich ertoe verbonden aan de vervveerders Theys-Cortoos, bij wege van
dading en ter eindafrekening, het bedrag
van. 42.258 frank te betalen met inbegrip van de vergoeding wegens onbeschikbaarheid van het p anel ;
Overwegende dat deze verbintenis door
eiser in voormelde hoedanigheid en zonder
enig voorbehoud aangegaan om een einde
te maken aan de procedure die a ls de
voortzetting wordt beschouwd van die
welke tot het bestreden v01mis heeft
geleid, erop wijst dat hij zich stellig en
ondubbelzinnig bij clit vonnis aansluit;
Dat de cassatievoorziening dus niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat de eis tot verbindendverklaring van het arrest, wegens de
verwerping van de cassatievoorziening,
zijn belang verliest ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot/ verbindendverldaring
van het . arrest; veroordeelt eiser in de
kosten.
21 maart 1974. 1e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Ligot. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Dumon, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Faures.

ENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE
EN NooRD-IERLAND,
TE
LONDEN ONDERTEKEND OP 27 MAART
1953 EN GOEDGEKEURD BIJ DE WET VAN
7 JANUARI 1954.- HANDELSVENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT, DIE TE
. LONDEN IS GEVESTIGD. INNING
DOOR DEZE VENNOOTSCHAP VAN HUURGELDEN VAN HAAR IN BELGIE GELEGEN
ONROERENDE GOEDEREN. - VENNOOTSCHAP DIE IN BELGIE GEEN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJVIGHEID UITOEFENT, ONDER J\'lEER
DOOR J\ITDDEL VAN EEN VASTE INRICHTING. - HUURGELDEN NIET ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING.
- INKOMSTEN VAN DEZE ONROERENDE
GOEDEREN ONDERWORPEN AAN DE
GRONDBELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT
ONROERENDE GOEDEREN. - HANDELS_VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS RECHT
DIE IN LONDEN IS GEVESTIGD. INNING DOOR DEZE VENNOOTSCHAP VAN
HUURGELDEN VAN HAAR IN BELGIE
GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN. VENNOOTSCHAP . DIE IN BELGIE GEEN
ENKELE NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF
LANDBOUWBEDRIJVIGHEID UITOEFENT,
ONDER J\iEER DOOR MIDDEL VAN EEN
VASTE INRICHTING. HUURGELDEN
NIET ONDERWORPEN AAN DE BEDRIJFSBELASTING. - INKOMSTEN VAN DEZE
ONROERENDE GOEDEREN NIET AAN DE
GRONDBELASTING ONDERWORPEN.

3° CASSATIE. - TAAK VAN HET HoF.
- DIRECTE BELASTINGEN.- BESTREDEN BESLISSING DIE HAAR BESCIDKKENDE GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR
HET CASSATIEBEROEP GEKRITISEERDE
REDEN.- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
OJ\f EEN RECHTSGROND AAN TE VULLEN
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT GERECHTVAARDIGD,

1° en 2° Onde1· de we1·lcing van de gecoordineenle wetten bet1·ejfende de inlcomstenbelastingen en het Ve1·dmg tttssen
Belgie en het Ve1·enigd Koninlc1·ijlc van
G-root-B1·ittannie en N oo1·d-I e1·land, te
Landen op 27 maa1·t 1953 onde1·telcend
en goedgelcetwd bij de wet van 7 janua~·i
1954 (1), wm·en aan de bed1·ijjsbelasting
niet onde1·tvo1·pen de htttwgelden van

1e KAMER.- 21 maart 1974.
1o INKOMSTENBELASTINGEN.- INTERNATIONALE VERDRAGEN. VERDRAG TUSSEN BELGIE EN HET VER-

(1) Het verdrag van 27 maart 1953, goedgekeurd bij de wet van 7 januari 1954, is vervangen bij het verclra.g clat te Lonclen is .onder-

-806de ve1·h1wing van een in Belgie gelegen
on1·om·end goed, dat eigendom was van
een handelsvennootschap naa?' Engels
1·echt, « ve1·blijvencl in het Ve1·enigd
Konink1·ijlc "' die in Belgie geen enlcele
nijve1·heids-, hctndels- 'of lanclbowvbed?·ijvigheid uito~fende, ondm· mee1· doo1·
middel van een daa1· gevestigcle vaste
in1·ichting ; de inlcomsten van een de?'gelijlc om·oe1·encl goed wa1·en aan cle g1'0ndbelasting onde?'WO?'J)en (l) (2). (Hwrboven genoemd verdrag, art. III, en
gecoorclineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen, artt. 2, 4 en ll.)
3o W annem· de best?·eclen beslissing hcta1'
beschilclcende gedeelte op een clam· het
cassatiebe1·oep geb·itiseenle 1·eden steunt,
mag het Hof een 1'echtsg1·ond aanmtllen
waanloo1· het beschilclcende gecleelte van
deze beslissing wonlt geTechtvacwcligd (3).

(BELGISCHE STAAT, :i\UNISTER VAN FINANOIEN, T. VENNOOTSCHAP NAAR ENGELS
RECHT « Il\iPERIAL CONTINENTAL GAS
ASSOCIATION ll,)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 april 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen. II, l, i, III, l,
XVI van de overeenkomst tussen Belgie
en het Verenigd Konin.luijk van Groot Brittannie en Noord-Ierland ter voorkoming van dubbele belasting en van ver-

tekend op 29 augustus 1967 en goedgekem·cl
bij cle wet van 27 februari 1970 (raadpl. evenwei de bepalingen van de paragrafen 4, 5 en 6
van artikel XXIX van clit eerste verclrag).
(1) Zoals in het onderhavige arrest gezegd
wordt, had het arrest van het hof van be1·oep
beslist, zonder dienaangaande te worden
bekritiseerd, dat de verweerster in Belgie
geen vaste inrichting had.
Over het begrip vaste inrichting in Belgie
raadplege men cass., 16 januari (twee arresten)
en 12 maart 1968 (A?'?' , cass., 1968, blz. 676 en
926).
(2) Het bestreden arrest had · vastgestelcl
dat de verwerende vennootschap in Belgie
geen inkolllSten hacl ontvangen zoals bedoelcl
in de artikelen 25, § 1, en 27, § 1, van de
gecoi:irclineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, dat zij enkel de huurgelden

mijding van belasting inzake inkoinstenbelastingen, op 27 maart 1953 te Landen
ondertekend en goedgekeurd bij de wet
van 7 januari l\154, en 31, § l, a, van de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoorclineerd bij het besluit van
de Regent van 15 januari 1948,
doo?'dctt het arrest beslist dat de hum·gelden die verweerster in Belgie had
ontvangen en die voortkomen uit ha.ar
toebehorende onroerende goederen, welke
zij aan de Belgische naamloze vennootschap " Electrogaz " verhucu·t, geen bedrijfsinkonl.sten zijn die in Belgie aan de
beclrijfsbelasting zijn onderworpen op
grand dat : hoewel krachtens artikel XVI,
1, van de Overeenkomst tussen Belgie en
het V erenigd Koninkrijk, ter voorkoming
van dubbele belasting, de Belgische administratie de inkomsten zoals de litigieuze hum·gelden, die in Belgie hem
oorsprong vinden, met toepassing van de
Belgische belastingwet mag taxeren,
zulks slechts geldt « behoudens uitcl.ruk-.
kelijke an.dersluicl.ende bepaling " van
genoemde overeenkomst ; dat volgens het
arrest deze " uitdru.ldmlijke andersluidencle bepaling" voorkomt in artikel II, 1,
i, van de overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat de hulll'gelden
niet kmu1en begrepen worden onder de
bedrijfsi.nkomsten, en in artikel III, l,
volgens hetwelk de bedrijfsbelasting
enkel van toepassing is op de nijverheids- of handels-vvinsten van de enkele
nijverheicl.s- of handelsbedrijvigheid uitgeoefend door middel van een vaste
inrichting in Belgie, hetgeen hier niet het
geval is,
tenvijl artikel II, 1, i, van de overeenkomst enkel bepaalt dat de uitdrukkingen
" nijverheids- en handelswinsten " geen
van baar om·oerende goederen ontving en dat
zij in ons land geen enkele handels-, nijverheids- of landbouwbecll'ijvigheid uitoefende,.
onder meer door middel van een daar gelegen
vaste inrichting, zodat geen toepassing leon
worden gemaa.k t van de regel dat een handelsvennootschap die een rechtspersoon is welke
uitsluitend is opgericht voor de uitoefening van
een winstgevende bezigheid ... becll'ijfsinkomsten ontvangt, dat wil zeggen dat alles wat.
zij buiten haar maatschappelijk kapitaal
ontvangt, na aftrekking van haar lasten,
becll'ijfsinkomsten zijn (raadpl. onder meel'
cass., 13 juni 1967, A1T. cass ., 1967, blz. 1256).
(3) Cass., 22 april 1967 (AT?', cass., 1967,
blz. 1022); raadpl. cass., 16 november 1971
(ibid., 1972, blz. 265) en 28 november 1973,
7tt)J?'a, blz. 357.
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juist het belastingstelsel r egelt dat van
toepassing is op " de nij verh eids - en handelswinsten » van een onderneming van
het V erenigd Koninkrijk die in Belgie een
nijverheids- of handelsbedrijvigheid uitoefent door middel van een vaste inrichting; dat uit de samenvoeging van d e b eid e teksten blijkt dat artikel III, 1, van de
overeenkomst niet in aanmerking kan ko men voor d e regeling van h et op de litigieuze huurgelden toe te passen aanslagstelsel : dat deze beide artikelen in de zin
van artikel XVI van de overeenkomst
geen " uitdrukkelijke andersluidende b epalingen » zijn tot vaststellin.g van een bijzonder aanslagstelsel voor deze huw·gelden, do ch dat daarentegen artikel II, l, i,
door te bepalen dat de uitdrukkingen
"nij verheids- en handelswinsten » geen
huurgelden omvatten, precies tot do el
heeft deze te onttrekken aan de bijzondere regeling van artikel III, teneinde
ze te onderwerpen aan de algemene regeling van artikel XVI, dit wil zeggen aan
de taxatie volgens de n ationa le wetgeving
van Belgie, in welk land d e inkomsten
zijn ontstaan. ; deswege, zoals zulks
in het eerste d eel van het arrest wordt
erkend, de litigieuze huurgelden wel in de
bedrijfsbelasting belastbaar zij n, op basis
van artikel 31, § 1, a, van de gecoiirdi neerde wetten betreffende de inkomstenb elastingen :

sing van de b epalingen van de gecoi:irdi neerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat h et a rrest beslist,
zonder deswege te worden bestreden, dat
verweerster in Belgie geen vaste inrichting h eeft, in d e zin van artikel III, 1,
van. de overeenkomst van 7 januari 1953,
goedgekeurd bij de handeling van de
wetgevencle macht van 27 maart 1953
en van artikel 27, § 4, van de gecoi:irdin eerde wetten betreffencle de inkomstenbelas~ingen ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat verweerster in Belgie geen inkomsten
had zoals b edoeld in d e artikeln 25, § 1, en
27, § 1, van voormelde gecoi:irdineerde
wetten, en · dat zij er overigens, geen
enkele handels-, nijverheids- oflandbouwbedrijvigheid uitoefende ;
Overwegende dat, d erhalve, de inkomsten uit onroerende goederen waarvan de
vennootschap in Belgie eigenares was,
overeenkomstig artikel 2 van meermaals
vermelde gecoi:irdineerde wetten, aan de
grondbelasting, doch niet aan de b edrijfsb elasting waren onderworpen ;
Overwegende dat h et Hof deze rechtsgrond waardoor het bestreden arrest
wettelijk wordt gerechtvaardigd, mag
aanvullen, zodat het middel, wegens h et
ontbreken van belang, niet ontvankelijk
is;

Overwegende dat het b estreden arrest
vaststelt dat de administratie aan de
bedrijfsbelasting h eeft onderworpen de
huurgelden die de vennootschap naar
Engels recht, verweerster, wier zetel in
Londen is gevestigd, trok uit haar in
Belgie gelegen onroerende goederen, die
zij aan de naamloze vennootschap
« E lectrogaz » verhuw·cle;
Overwegende dat het arrest beslist dat
inclien deze taxatie blij kt verantwoord te
zijn met toepassing van artikel 31, § 1,
littera a, van d e gecoiirdineercle wetten,
d e in h et middel vermelde bepalingen van
d e overeenkomst tussen Belgie en h et
Verenigd Ko'n inkrijk van Groot-Brittannie en Noord-I erland, op 27 maart 1953
te Lonclen onclertekencl en goeclgekeurd
bij de handeling van d e wetgevende
macht van 7 januari 1954, zich ertegen
verzetten dat die huurgelden in d e bedrijfsbelasting kunnen aangeslagen worden;
Overwegende clat he~ middel aanvoert
dat h et hof van b eroep onwettelijk beslist
dat de bepalingen van genoemde overeenkomst zich verzetten tegen de aanslag in de bedrijfsbelasting m et toep as-

Om d ie redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten .
1° kamer.
21 maart 1974.
Voo1·zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
R idder de Sch aetzen. Gelijlchticlende
conchtsie, de H. Dumon, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Fally en
van Bastelaer (deze laatste van de balie
te Brussel).
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1° HUUR VAN GOEDEREN . -

HANDELSHUUR. WEIGERING VAN DE
VERHUURDER
DE
HUUR
TE
HERNIEUWEN. HUURDER DIE RECHT
HEEFT OP EEN VERGOEDING WEGENS
UITZETTING. ARTIKEL 27 VERVAT IN
DE WET VAN 30 APRIL 195L -RECHT
VAN DE HUURDER RET GEHUURDE GOED
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IN GEBRUIK TE HOUDEN, ZONDER ENIGE
HUUR VERSCHULDIGD TE ZIJN, ZOLANG
HIJ DE VERGOEDING WEGENS UITZETTING NIET HEEFT ONTVANGEN.
2° HUUR VAN GOEDEREN. - HANDELSHUUR. WEIGERING VAN DE
VERHUURDER DE HUUROVEREENKOlVIST
TE HERNIEUWEN. HUURDER DIE
RECHT HEEFT OP EEN VERGOEDING
WEGENS UITZETTING. - ARTIKEL 27
VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 1951.
RECHT VAN DE HUURDER RET
GEHUUR.DE GOED IN GEBRUIK TE HOUDEN, ZONDER ENIGE HUUR VERSCHULDIGD TE ZIJN, ZOLANG HIJ DE VERGOEDING WEGENS UITZETTING NIET HEEFT
ONTVANGEN. - BEGRIP.
1° Zolang cle afgaancle hmwclm· de ve?·goecling wegens ttitzetting waa?'Op h1:j 1·echt
heeft of liet gecleelte van clie ve1·goecling
clat niet entstig betwist wonlt, niet heeft
ontvangen, lean hij het gelmtwcle hanclelsgoecl in gebntilc houclen totclat cle ve?·goecling geheel betaalcl is, zoncle1· enirte httm·
ve?·sclndcligcl te zijn. (Artikel 27 vervat
in de wet van 30 april 1951.)
2° De afgaancle lnmnle1· heeft, met toepassing van a1·tileel 27 ve1·vat in de
ivet van 30 ap1·il 1951, het 1·echt om . het
hanclelsgoecl waa?·ove?' een hanclelsove?·eenlcomst is gesloten, in geb?"ttilc te
houclen zoncle1· enige httH?' ve?·sclmlcligcl
te zijn, zolang hij niet in het bezit is van
cle ve1·goecling wegens ttitzetting waa1·op
hij ?'echt heeft clan wel van het gecleelte
e1·van clat niet m·nstig betwist wo?·clt, op
voo1·waanle nochtans clat hij de ve?'JJlichting vcm de eigenaa1· om hem cleze
ve1·goeczing te betalen, inzoncle1·heicl cloo1·
zich te beToepen OJJ een 1·echt OJJ een
niettwe lmtw, niet betwist (1); cle htttwcle?'
clie een gecling heeft aangesJJannen tot
toeleenning van clit 1·echt lean cle1·halve clat
go eel niet in ge bntilc houclen, zoncler
enige htttw ve?·schttlcligcl te zijn, clwn van
het ogenblilc clat aan clit gecling clefinitief een eincle is gelcomen, oncle?' mee1·
doo?' het an· est van het H of van cassatie
tot venve?'JJing van zijn cassatiebe1·oep
tegen het vonnis wam·b~j zijn vonlering
niet geg1·oncl woTclt ve1·lelaa?·cl (2). (Arti-

(1) Over het feit dat de h andelshuurhernieuwing een nieuwe htnu· doet ontstaan, raadplege
men cass., 22 februari 1968 (An·. cass., 1968,
blz. 838).
(2) De eiseres had betoogd dat, daar de
verhum•der niet regehnatig de huurhernieu-

kel 27 vervat in de wet van 30 april
1951.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP ilmT BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « SERGEANT EN
VAN LAER-SPORVIL "• T. COOPERATIEVE
VENNOOTSCHAP « COOP-DEPOTS (coDEP) "• BEYENS E., J., G., CL., HAUTRIVE,
NASSEA.UX EN DEiiUNE.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 jl.mi 1972 in hager beroep
gewezen door d e Rechtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de schen cling van de artikelen 97 van. de Grandwet, 1319 en 1320 van het Bmgerlijk
W etboek, 2 7 vervat in de wet van 30 april
1951 op d e handelshum·overeenkomsten,
23, 24, 25, 26 en 28 van het Gerechtelijk
Wet~oek,

cloonlat, hoewel het vaststaat dat eiseres
aan wie de h ernieuwing van een op
14 februari 1969 verstrijkende handelshuur werd geweigerd pas op 27 maart
1970 betaling heeft ontvangen van het
niet ernstig betvv:iste gedeelte van de
vergoecling wegens uitzett:ing waarop
zij r echt h ad, h et vonnis haar niettem:in
veroordeelt tot betalmg van de huur of
van de vergoeding wegens gebnlik en tot
terugbetal:ing van de onroerende voorheffing voor de periode van 15 februari
1969 tot 7 januari 1970, en deze beslissing hierop grondt dat : << ... de r echten
en verplicht:ingen van de partijen onbeslist bleven door de procedl.u·e in hager
beroep (dat wil zeggen de procedure tot
hernieuwing van de hum· welke aan eiseres werd ontzegd) voor d e rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi, welk
prejucliciee1 gecling pas op 15 maart 1969
werd afgesloten, terwijl de huur op
14 februari 1969 verstreek, vervolgens
door de voorziening van Sporvil van
7 juli 1969; ... pas door het arrest van het
Hofvan 8 januari 1970 (3) waarbij de voorziening werd verworpen het vonnis van
15 maart 1969 in kracht van gewijsde
ging en de niet-hernieuwing van de hul.IT
en het recht op vergoeding van de huurwing had geweigerd, h em rechtens een rueuwehutu· was toegestaan onder de voorwaarden.
die zij had voorgesteld (raadpl. het tussen
dezelfde partijen gewezen arrest van 8 januari
1970, A?'?'. cass., 1971, biz. 420) .
(3) Waarvan sprake in cle vorige noot.
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gedurende heel deze pro.cedure die Spo~·
vil had aangesparu1en, ZIJ, wegens gebrmk
zonder titel of recht van het goed,
gehouden is tot betaling aan Co~lep van
een vergoecling wegens gebrmk che gehJk
is aan de huur en lasten ; .. . ten vroegste
vanaf 8 ja.nuari 1970, Sporvil, tegen v.rie
een rechtsvordering tot ontru:inling was
ingesteld, het goed in gebruik kon houden
zonder huur te betalen ; ... dit recht IS
geeincligd op 28 maart 1970, dit is de
dag na die van de betaling door Codep
aa.n Sporvil van de 540.000 frank als
vermeld in het vonnis van 24 maart 1970;
... Sporvil vanaf die dag tot 23 j<-mi 1970,
op welke datum zij vertrokken IS, het
goed opnieuw zonder titel of recht !Sebruikte en zij aan Codep een vergoedi.ng
verschulcligd is wegens verrijking zonder
oorzaak die gelijkstaat met de huur "'
tenvijl, ee1·ste oncle;·deel, deze gronden
elkaar tegenspreken en onver.~mgbaar
zijn met bet retentierecht dat biJ artikel
27 vervat in de wet van 30 apnl 1951 1s
ingesteld, daar het niet denkbaar is dat
de afo·aande huurder het goed na het
verstri'jken van de huur blijft gebruiken,
eerst onrechtmatig, wat impliceert dat
hij het moest verlaten, ver-:olgens krachtens het retentierecht, wat 1mphceert dat
hij er kon in blijven (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 27 vervat in de wet van 30 april 1951);
tweecle oncle1·deel, deze gronden elkaar
ook teo·enspreken, onverenigbaar zijn n1et
het ge~ag van het vonnis van 2~ maart
1970 en, in elk geval, de beWlJSkracht
miskeru1en van dit vonnis waarnaar h et
bestreden vom1is verwijst en waarbij de
Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
de opzegging di<:J venveerster aan eiseres
had gedaan v oor 14 maa.rt 1969 &'elchg
heeft verklaard en heeft gezegd dat e1seres
het goed moest verlaten uiterlijk de dag na
die waarop verweerster haar de so1n van
540.000 frank zou hebben gestort, clit is
het niet ernstig betwiste bedrag van de
vergoeding wegens uitzetting. dat aan
eiseres is verschulcligd, wat nnphceert
dat deze laatste na het verstrijken van
de hu<-rr het goed regelmatig en ononderbroken in gebruik kon houden t~t
28 maart 1970 (schencling .van de artlkelen 97 van de Grondwet, 23, 24, 25, 26
van h et Gerechtelijk Wetboek, 1319 en
1320 van het J?urgerlijk Wetboek);
de1'de onde1·deel, naar luid van artikel 28
van het Gerechtelijk W etboek, iedere
beslissing in kracht van gewijsde gaat
zodra zij niet meer voor verzet of hager

beroep vatbaar is en bijgevolg het vmmis
van 15 maart 1969 niet na het arrest van
het Hof van 8 januari 1970 in kracht van
gewijsde is gegaan, doch zorn·a het werd
uitgesproken (schendi.ng van artikel 28
van het Gerechtelijk Wetboek);
vienle onclenleel, volgens artikel 27
vervat in de wet van 30 april 1951,
zola.ng de afgaande huurder de vergoeding
wegens uitzetting waarop hij recht heeft,
of het gedeelte van die vergoedi.ng dat
niet ernstig betwist wordt, niet heeft
ontvangen, hij het go'e d in gebruik kan
houden totdat de vergoedi.ng geheel betaald is, zonder enige hutrr verschulcli.gd
te zijn en, bijgevolg, eiseres, aangezien
zij pas op 27 maart 1970 betaling heeft
ontvangen van het niet ernstig bet'l'lrist
gedeelte van de vergoecling wegens uitzetting, na het verstrijken van de huur
het goed niet onrechtmatig heeft gebruikt tot 8 januari 1970, te meer daar
niet blijkt dat aan eiseres een aanbod tot
betaling van het niet ernstig betwist
gedeelte · van. de vergoeding we gens ui tzetting zou geclaan zijn voordat het haar
werkelijk op 27 maart 1970 werd gestort
(schending van artikel 27 vervat in de
wet van 30 april 1951) :
Overwegende dat het middel het b estreden vonnis enkel aanvalt voor zover
het eiseres veroordeelt tot betaling van
de huur of de vergoecling wegens gebruik
en tot terugbetaling van de onroerende
voorheffmg clie overeenstemmen Inet de
gebruiksperiode van 15 februari 1969 tot
7 januari 1970, dat wil zeggen de penode
tussen het verstrijken, op 14 februari
1969, van de handelshuur waarvan de
vernieuwing aan eiseres werd geweigerd
en 8 januari 1970, clit is de datum van·het
arrest van het Hof tot verwerping van
de voorziening van eiseres tegen een
vmmis van 15 maart 1969 waarbij haar
vordering tot het verlu·ijgen van de h uurhernieuwing niet gegroncl wordt verklaard;
Overwegende dat, naar luid van artikel 27 vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten,
zolang de afgaande huurder de vergoe ding wegens uitzetting waarop hij recht
heeft of het gedeelte van die vergoeding
dat niet ernstig betwist wordt, niet heeft
ontvangen, hij het goed in gebruik kan
houden totdat de vergoeding geheel betaald is, zonder enige hum· verschuldigd
te zijn;
Overwegencle dat uit cleze bepaling
client te worden afgeleicl dat het in gebruik houclen van het goecl door de huurder, na het verstrijken van de huur
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waarvan de hernieuwu1.g hem is geweigerd, zonder dat hij « enige vergoeding
verschulcligd is "• afhankelijk is van het
bestaan te zijnen aanzien van een recht
op een vergoecling wegens uitzetting
waarop hij aanspraak maakt en dat niet
ernstig wordt betwist ; dat hieruit volgt
dat de toepassing van deze bepaling
is uitgesloten wam1.eer het beginsel zelf
van het recht op zulk een vergoecling door
de hum·der ernstig wordt betwist ;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen waarop het bestreden vonnis steunt
de rechtbank het bestaan van zulk een
ernstige betwisting, clie de toepassing van
voormeld artikel 27 verhindert, heeft
kum1.en afleiden uit het feit dat, na het
verstrijken van de huur, gedurende
voormelde periode tussen 14 februari
1969 en 8 januari 1970, eiseres een gecling
heeft aangespam1.en 01n haar recht te
doen toekem1.en dat zij op d e 'hernieuwing van de huur beweerde te hebben,
welke aanspraak de noodzakelijke uitsluiting is van die van een recht op een
vergoeding wegens uitzetting ten laste
van de verhuurder of van zijn rechthebbenden;
Dat aldus het vonnis heeft lnumen
overwegen dat de op die wijze opgeworpen betwisting is blijven bestaan tot het
arrest van het Hof del. 8 januari 1970
tot verwerping van de voorziening van
eiseres tegen het vonnis waarbi.i haar
rechtsvordering tot huurhernieuwing niet
gegrond was verklaard;
Dat het vonnis derhalve wettelijk
beslist, zoncler de in het eerste, tweede
en viercle ondercleel van het middel aangevoerde verwijten te verclienen, -clat
eiseres eerst vanaf 8 januari 1970
« het goed il< gebruik kon houden zonder
huur te betalen >> en dat dit recht een
f;lincle heeft genomeii door de betaling,
op 27 maart 1970, van het niet ernstig
betwiste gedeelte van de vergoecling
wegens uitzetting dat is vastgesteld bij
het v01mis van 24 maart 1970 waarbij
de door de verwerende vem1.ootschap aan
eiseres gegeven opzegging geldig werd
verklaard ;
Dat de bestreden beslissing derhalve
wettelijk is verantwoord, zodat het derde
onderdeel van het Inidclel, dat een ten
overvloede gegeven overweging van het
vonnis belu·itiseert, niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
·
En overwegende dat, ten gevolge van
de verwerping van de voorziening, de
vorderingen tot verbindendverklaring
van het arrest alle belang verliezen ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
1e kamer.
21 maart 1974. Voo1·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlchticlende
conclttsie, de H. Duman, advocaatgeneraal. Pleite1·s, de HH. Fally,
Bayart en De Bruyn.
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22 maart 1974.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - GEEN VERPLICHTING VOOR
DE RECHTER DE REDENEN VAN ZIJN
BEWEEGREDENEN OP TE GEVEN.
2° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. J\IIIDDEL AFGELEID
UIT DE lVIISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN BRIEF. - BRIEl<' NIET
OVERGELEGD . - TEKST VAN DE BRIEF
BLIJKT NOCH UIT DE BESTREDEN
BESLISSING NOCH UIT EEN PROOESSTUK.
- NIET ONTVANKELIJK J\HDDEL.
1° De 1·echte1· is niet ve1·plicht de 1·eclenen
van zijn beweeg1·edenen op te geven (1).
(Art. 97 Grondwet.)
2° Niet ontvanlcelijlc is het middel afgeleid
ttit de mislcenning van de bewijslcmcht
van een b1·iej, wannee1· deze niet bij de
voo1·ziening is gevoegcl en noch de bestTeden beslissing noch enig ande1·
JJ1'0cesstulc cle bewoo1·dingen ervan ove1'nemen (2).
(NATIONALE l\'lAATSCHAPPIJ VAN BEL·
GISCHE SPOORWEGEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP :i\illT BEPERKTE AANSPRA·
KELIJKHEID « J. JENNEN, GLAS- EN
SCIDLDERSBEDRIJF >>.)
:Met de notities overeenstemmend
arrest.
(1) Verg. cass., 2 maart 1953 (A1'1'. cass.,
1953, blz. 445) en 26 mei 1959 (ibicl., 1959,
blz. 777).
(2) Raadpl. cass., 17 februari en 31 mei
1972 (A1·r. cass., 1972, blz. 563 en 922),
19 januari 1973 (ibicl ., 1973, blz. 513) en
8 februari 1974, sttpm, b lz. 624.

-81122 maart 1974.- 1e kamer.- Tfoo?'·
zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. T1e1·slaggeve1·, de H. J\IIeeus. - Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - PleiteTs, de HH. Van
Ryn en Bayart.

1e KAi'IIER. -

22 maart 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. PERSONEN
TEGEN WIE EEN CASSATIEBEROEP KAN
WORDEN INGESTELD.- GEEN GEDING
VOOR DE FEITENRECHTER TUSSEN ElSER
EN VERWEERDER. VEROORDELING
VAN ElSER TOT DE KOSTEN VAN HET
HOGER BEROEP DOOR EEN ANDERE
PARTIJ TEGEN VERWEERDER INGE ,
STELD. 0NTVANKELIJKE . VOORZIE·
NING.

Ontvanlcelijlc is de voo1·ziening ge1·icht tegen
een ve1·wee1·de?' met wie eise1· geen geding
had aangegaan, wannee1· de best1·eden
beslissing eise1· ve?'oO?·deelt tot de lcosten
van het hoge1· be1·oep dat tegen clie ve?'·
wee1·de·r is ingesteld doo1· een ande?'e
pa1·tij dan die tegen wie het hoge1·
be1·oe1J van eiseT was gm·icht (1).
(BELIEN, T. OHRISTIAEN EN VAN PAMEL.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over de door verweerder tegen de voorziening opgeworpen grond van nietontvankelijkheid, in zoverre zij tegen
hem is gericht, hieruit afgeleid dat
eiser en hijzelf voor het hof van beroep
niet tegen elkaar geconcludeerd h ebben :
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet zowel over het hoger beroep tegen
het vonnis van 16 maart 1971 van de
Rechtbank van eerste aanleg te Oude(1) Raadpl. cass., 1 december 1932 (Bull.
en PAsrc., 1933, I, 36), 10 oktober 1935
(ibid., 1935, I, 361) en 10 januari 1974, supm,
biz. 520 ; vgl. cass., 5 april 1971 (An·. cass.,
1971, biz. 740).

naarde, dat door eiser tegen verweerster
was gericht, als over het hoger beroep
tegen hetzelfde vonnis, dat door verweerster tegen verweerder was gericht;
dat het arrest eiser veroordeelt in de kosten van beide hogere beroepen en derhalve te zijnen laste een veroordeling
jegens verweerder uitspreekt;
Dat de voorziening tegen verweerder
gericht ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissiilg ; houdt
de kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
1aak n aar het Hof van beroep te Brussel.

22 maart 1974. - 1e kamer.- Tfoo?··
zitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Tfe?·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. Houtekier en van Heeke.

2e KAJ\'lER. -

25 maart 1974.

1° WEGVERKEER. - PERSOON DIE IN
STAAT VAN DRONKENSCHAP OP EEN
OPENBARE PLAATS EEN VOERT~G BESTUURT." "\iVET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 35.- BEWIJS.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEI'l'ELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS
GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. -REGELJ\1ATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° De ?'echte?' die lcennis neemt van een
ove?'t?'eding van a1·tilcel 35 van de wet
bet?·effende de politie ove1· het wegve1·lcee1'
mag de staat van d1·onlcenschap ajleiden
ttit alle gegevens die hem tot zijn overtuiging kunnen b1·engen (2).
(2) Cass., 5 oktober 1970 (An·. cass.,
1971, biz. 114); 25 september 1972 (ibid.,
1973, biz. 95); raadpl. cass., 23 m ei 1966
(ib id., 1966, I, 1203).

-8122° Regelmatig gernotivee1·d is de beslissing
die de feit elijke gegevens waamp zij is
geg1·oncl, nauwkettTig ve1·meldt en aldtts
antwoo1·dt op de conclttsie waw·in ancle1·e
of hieTmee st1·ijdige gegevens wo1·clen
ttiteengezet (1). (Art. 97 Grondwet.)
(THONET . )
ARREST

(veTtaling).

HET HOF;- Gelet op het b estreden
vonnis, op 4 oktober 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Over het middel afgeleid uit de sch en ding van de artikelen 35 van de wet
b etreffend e de politie over het wegverkeer (gecoorclineerd op 16 maart 1968)
en 97 van de Grondwet,
clom·clat, orn. eiser te veroordelen wegens
overtrading van voornoemd ·artikel 35,
het vonnis erop wijst « dat verbalisant ...
onder ede voor de eer ste rechter heeft
verklaard dat beklaagde merkelijk wan kelde en dat zijn adem fel naar alcohol
rook ; dat Thonet ldaarblijkelijk in staat
van clronkenschap verkeerde ; dat het
a lcoholgeh alte van zijn bloed positief
was " en beslist " dat uit a l die gegevens,
uit de omstandigheden van het ongeval
a lsmede uit de gedraging van de b eklaagde n a het ongeval blijkt dat beldaagde op
het ogenblik dat hij bestum·de, in staat
van dronkenschap was,,
tenvijl, ee1·ste onclenleel, geen enkel van
d e door de rechtbank bewezen geachte
gegevens, inzonderheid h et rieken naar
alcohol en de positieve 1..1.itslag van het
onderzoek n aar alcohol, b ewijst dat Thon et verkeerde in staat van clronkenschap,
waaronder wordt verstaan de sta.at van
een persoon die niet meer de aanhoudende beheersing over zijn daden bezit,
zonder noodzakelijk de b ewustheid ervan
te hebben verloren ;
tweecle oncle1·cleel, het vom1is geen antwoord geeft op de conclusie waarin eiser
aanvoerde dat, toen de vaststellingen
omtrent het ongeval werden gedaan, er
geen ldinisch en evenmin een technisch
onderzoek werd verricht :
Overwegende dat inzake dronkenscha p
geen bijzondere. wijze van b ewijslevering

bij de . wet wordt voorgeschreven, zodat
de rechter, bij wie een vervolging wegens
overtrading van artikel 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
aanhangig wordt gemaakt, uit alle gegevens op grond waarvan hij tot zijn
overtuiging kan komen, mag afleiden clat
beldaagde, toen hij een voertuig in een
openbare plaats bestuurde, in ·staat van
clronkenschap verkeerde ;
Overwegende dat de rechter op grond
van de in h et middel vermelde vaststellingen wettelijk heeft kmmen beslissen
dat eiser in staat van clronkenschap
verkeerde, toen hij zijn voertuig in een
openbare plaats bestuurde ;
Overwegende dat eiser bij conclusie
aanvoerde dat bij ontstentenis van enig
klinisch of teclmisch onderzoek na b et
ongeval de enkele « vrij onclu.idelijke
inclru.k die de verbalisanten h ebben geh ad,
welke laatsten, er zij aan h erinnerd, laat
in d e avond werden verwittigd en onvrijwillig maar noodzakelijk een ongtmstig vooroordeel hadden ,, niet genoegzaam is ten bmvijze van dronken sch ap;
Overwegende dat, door de gegevens op
te geven, waarop het zijn beslissing
grondt, het vormis een passend antwoord
geeft op d e conclusie van eiser, die ter
betwisting dat hij in staat van dronkenschap verkeerde, andere feitelijke gegevens aanvoerde;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
En ovenvegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefcl en
d a t de beslissing overeenkomstig d e wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 maart 1974. 2 8 kamer. V oo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
d e H. Closoi1. - Gelijkltticlencle conchtsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Urbain (van de balie te
Bergen).

2e

KAMER. -

25 maart 1974.

VOORZIENING . IN
(1) Cass., 12 februari 1974, supm, blz. 636;
vgl. cass., 13 februari 1974, supm, blz. 648.

CASSATIE.

TERMIJN. STRAFZAREN . LIJKE RECHTSVORDERING. -

BURGERSCHADE

813DIE ONDERSCHEIDEN ELEMENTEN Ol\1VAT. -ARREST DAT, ZONDER INZAKE
BEVOEGDHEID TE BESLISSEN, DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER SOMMIGE
GEDEELTEN
VAN
DE
SCHADE,
DE
UITSPRAAK AANHOUDT li1.B.T. EEN ANDER GEDEELTE EN DAARTOE DE ZAAK
VOOR ONBEPAALDE TIJD VERDAAGT.0NMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP NIET
ONTVANKELIJK.

Niet ontvanlcelijk is het cassatiebe1·oe1J
dat v661· de eindbeslissing is ingesteld
tegen een a1Test dat, zonde1· inzalce
bevoegdheid te beslissen, definitief uitsp1·aalc doet ove1· sommige gedeelten van
de doo1· de btwgedijlce pm·tij aangevoenle
schade, de ttitspmalc aanhottdt m.b.t.
een ande1· gedeelte en daa1·toe de zaalc
voo1· onbepaalde tijd ve1·daagt (1).
(Art. 416 Sv.)
(VANDEN DRIESSCHE , T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « COLRUYT » EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeen stemmencl
arrest.
maart 1974. 2e kamer.
Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Closon. - Gelijlclttidende conclttsie,
d e H. Detournay, advocaat-generaal.
25

Voo1·zitte~·,

2e
l
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KAMER.-

25 maart .1974.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. KIND BENEDEN DE
LEEFTIJD VAN VIJFTIEN J AAR ONDER
EDE GEHOORD DOOR DE POLITIERECHTB ANK. VEROORDELEND VONNIS, IN
HOGER BEROEP GEWEZEN DOOR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK,
HETWELK
DIT
GETUIGENIS
NIET
WEERT.
NIETIGHEID.

(1) Raaclpl. cass., 29 januari 1968 (A1'1', cass.,
1968, biz. 712); 22 juni 1970 (ibid., 1970,
blz. 989). - Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, zeifs inclien het beperkt is tot het
beschikkende gedeeite van d e beslissing dat
over sonnnige gedeeiten van cle schacle clefinitief uitspraak cloet : cass., 10 maart 1969
(Arr. cass., 1969, biz. 643); 30 mei 1972 (ibid.,

2°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKT CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE. CASSATIE
VAN
DE
BESLISSING
OP
DE
STRAFVORDERING. CASSATIE DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TEGEN DE BEKLAAGDE.- ZELFS INDIEN
CASSATIE VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING AMBTSHALVE WORDT
UITGESPROKEN.

go

VOORZIENING IN CASSATIE . VoRM. STRAFZAKEN. CASSA'l'IEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
EXPLOOT VAN BETEKENING TER
GRIFFIE VAN HET HOF NEERGELEGD
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERl\UJN,
GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis VAN HET
V'ifETBOEK VAN STRAFVORDERING. NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. CASSATIEBEROEP VAN DE
VEROORDEELDE BEKLAAGDE.- AJVIBTSHALVE OPGEWORPEN l\'!IDDEL DAT LEIDT
TOT CASSATIE l\1ET VERWIJZING. TOT STAVING VAN DE V OORZIENING
VOORGEDRAGEN
1\'IIDDELEN
WELKE
GEEN CASSATIE ZONDER V'ERWIJZING
KUNNEN l\1EEBRENGEN. MIDDELEN
DIE GEEN OND ERZ OEK VAN HET HOF
BEHOEVEN.

1° W annem· de politie·rechtbank een kind
beneden de leejtijd van vijftien jam·
ondm· ede heeft gehoord, is doo1· nietigheid aangetast het vonnis van de cmTectionele 1·echtbank dat, in hoge1· beroep
1'echtdoencle, de belclaagde ve1·oo1·deelt,
zonde1· het onwettelijlc ajgenomen getttigenis te we1·en (2). (Art. 79 Sv.)

2° De cassatie, op het niet bepe1·kte cassatiebe?'oep van de belclaagde, van cle
veroordelende beslissing op de st1·afvonle1·ing brengt de cassatie mede van
de eindbeslissing op de tegen hem ingestelde bu1·ge1'lijlce 1·echtsvonle1·ing die
het gevolg is van de ee1·ste, zelfs indien
de cassatie van de beslissing op de
st1·ajvo1·de1·ing ambtshalve wo1·dt ttitgesp?·olcen (g),
go Niet ontvanlcelijlc is het cassatiebe1·oep
van de btwge1'lijlce pm·tij wie1· exploot
1972, blz. 919); 10 april 1973 (ibid., 1973,
biz. 800).
(2) Oass., 26 oktober 1964 (Bttll, en PAsrc.,
1965, I, 207); raaclpl. cass., 5 maart 1974,
sttpJ•a, biz. 739.
(3) Oass., 12 maart 1974, su.pm, biz. 767.

-814van betekening aan cle venvee1·cle1· tm·
g1·iffie van het Hof is nee1·gelegcl na het
ve1·st1·ij lcen van cle te?"mijn, gestelcl bij
aTtilcel 420bis, licl 2, van het W etboek van
stmjvO?·de1·ing (1).
4° HTannee1· op het cassatiebe1·oep van de
ve1'0oTCleelde belclaagde een miclclel, dat
leiclt tot cassatie met venvijzing, ambtshalve tvoTdt opgewO?·pen, behoeft het Hof
niet voo1·aj de miclclelen te oncle1·zoelcen
to,elke de eise1· tot staving van zijn voo?'z~en~ng heeft voo1·ged1·agen en die geen
cassatie zoncle1· venvijzing lctmnen meeb?·engen (2).
(LAi\1BERT, T. llL EN A. GARGET.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vom'lis, op 5 november 1973 in boger
beroep gewezen door de Correction ele
R echtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderino·
die tegen eiser is ingesteld :
"'
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van artikel 79 van h et
W etboek van strafvordering :
Overwegende d at a rtikel 79 van h et
Wetboek van strafvordering, luiclens
hetwelk kincleren beneden de leeftijd van
vijftien jaar slechts mogen worden o·ehoorcl bij wijze van eenvoudi ge verhlaring en zoncler eeclaflegging, een substantiele rechtsvorm invoert;
Overwegencle dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 8 februari 1973
van de politierechtbank vaststelt dat de
getuigen, onder wie :dch d e dertienjarige
Alexander Blanche bevond, alvorens hm'l
verklaring te doen, de eed hebben afgelegcl " de waarheid te zeggen en niets clan
de waarheicl " en hieraan h ebben to egevoegd " zo helpe mij God " ;
Dat aldus de verklaring van dat kind
alsmede de daarop gegronde beslissing
van d e politierechtbank nietig is ;
Overwegende dat het bestreclen vmmis,
dat zlCh b eroept op de door de eerste
rechter afgenomen getuigenissen en het
beroepen vom1is bevestigt zoncler de
onregelmatig afgenomen verklaring van
(1) Oass., 4 september 1973, supm, blz. 8.
(2) Oass., 2 oktober 1973 en 21 januari 1974,
sup1·a, blz. 115 en 558.

het debat uit te sluiten, de nietigheid van
die procedure heeft overgenomen en clerhalve zelf nietig is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordermg die door verweerder tegen eiser
is ingestelcl :
Overwe~encle dat de vernietiging van
de beshssmg op de strafvordering de
vermet1gmg meebrengt van de eindbeslissing op de civielrechtelijke vorderina,
welke laatste beslissing h et gevolg is v~'l
de eer ste ;

III. In zoverre de voorziening gericht is
beslissing op de civielrechtelijke
vordermg clie door e1ser tegen de verweerders is ingestelcl :
tegen~le

Overwegende dat uit de stukken,
het Hof vermag acht te slaan,
n1et bliJkt dat d e voorziening betekencl
werd aan de partijen t egen wie zij is gericht;
Overwegende dat het Hof geen acht
vermag te slaan op het exploot van b etekening dat ter griffie van het Hof op
12 februan 1974 werd ontvangen, dit is
na het verstrijken van de bij artikel 420bis, lid 2, van h et Wetboek van
~trafvordering voorgeschreven termijn
mgaand e op 23 november 1973, op welke
datmn de zaak op de algemene rol wercl
gebracht;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is;
'~~aarop..

Om clie r ed enen, zoncler acht te slaan
op de middelen clie werden voorgeclragen
tot stavmg van de voorziening, welke
nnddelen geen cassatie zonder verwijzing
zouden lnuu"ten meebrengen, vernietigt
het b estreclen vonnis, voor zover het
uitspraak cloet op de strafvordering en
op de c~vielrechtelijke vord ering die tegen
mser ZIJn m gestelcl ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van clit
arrest m elding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijke vernietio·de
beslissing ; veroorcleelt eiser in de h~lft
van de kosten en laat de andere helft
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank t e Bergen, zitting houdende
in hager beroep.

ze kamer.
25 maart 1974.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·,
de H. Screvens. - Gelijlcluidende conclttsie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

f:- ·~-------~
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- Pleite1·s, de HH. Chaudron en Coulonvaux (van de balie te Charleroi. )

rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) t egen de verweerder Doglioni :

2e KAMER. - 25 maart 1974.
10 HOGER BEROEP~- STRAFZAKEN.
EENSTE~nnGHEID . WIJZIGING
DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VAN EEN VRIJSPREKEND VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK. - EENSTEl\fMIGHEID VEREIST.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD O~f ZICH IN
CASSATIE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
- NmT-ONTVANKELIJKHEID .

1o

Om een do01· de politie1·echtbanlc
v1·ijgesp1·olcen belclaagde in hoge1· bemep
te veToo?·delen, moet de co1'1'ectionele
1·echtbanlc ttitspmalc doen met eenpa1·ige
stemmen van haa1· leden (1). (Art. 2ll bis
Sv.)

2° Het openbaa1· ministe1'ie is in de 1·egel
niet bevoegd om zich in cassatie te voo?'zien tegen een beslissing op de bu1·ge1·lijlce 1'echtsvo1·de1·ing (2) . (Artt. 177 en
216 Sv. )
(PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. FARINELLA, DOGI.IONI EN .CORTHOUTS.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 oktober 1973 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Recbtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de st.rafvordering
die is ingesteld :

a) tegen eiser Farinella :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigh eid voorgeschreven

(1) Cass., 2 oktober 1972 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 125).
(2) Cass., 5 november 1973, Stt1J1'a, biz. 265.

Over het middel afgeleid uit de scbending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering,
dooTdat bet bestreden vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Luik, rechtdoende in boger beroep , verweerders
vrijspraak door de Politierechtbank te
Luik wijzigt zonder vast te stellen dat
de veroordelin.g die het uitspreekt, m et
eenparige stemmen werd gewezen
Overwegende d at de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep,
verweerder veroordeelt wegens overtreding van artikel 27 van het wegverkeersreglement, waarvan genoemde verweerder door de eerste r echter werd vrijgesproken;
Overwegende dat bet vonnis niet
vaststelt dat die veroordeling werd
uitgesproken met eenparige stemmen
van de leden van de rechtbank; dat het
aldus d e in. het middel vermelde wetsbepaling b eeft geschonden ;
Dat clit middel gegrond is ;

II . In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelij ke
vorderingen die zijn ingesteld door de
verweerders Doglioni en Corthouts
Overwegende dat bet openbaar ministerie niet bevoegd is om tegen die
beslissing cassatieberoep in t e stellen ;
Om die redenen, v e.rnietigt bet bestreden vonnis, voor zover b et uitspraak
doet op de strafvordering die tegen de
verweerder Doglioni is ingesteld en hem
veroordeelt in d e kosten van die r echtsvordering ; verwerpt de voorzieni11g voor
bet overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op cle kant
van de ged eeltelijk vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting boudende in boger beroep.
25 maart 1974. 2e kamer.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon. - Gel~jlchtidende conclttsie,
d e H. Detmu·nay, a dvocaat-gen eraal.

8162"

K.AlVIER. -

25 maart 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNcLusm.- BEWERING IN DE VORM VAN
EEN LOUTERE ONDERSTELLING.- GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER HIER·
OP TE ANTWOORDEN.

De ?'echte'r is niet ve1·plicht te antwoo1·den
op een bewe1·ing welke in cle conclusie
is aangevoe1'Cl in cle vonn van een lottte1·e
onde1·stelling (1). (Art. 97 Grondwet.)
(SECHIDIS, T. GHISLAIN
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 31 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

l. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissil1.gen op de rechtsvorderil1.gen die zijn ingesteld door de verweerders Gialamas en de Lanclsbond
van neutrale mutualiteitsverbonden, burgerlijke partijen :

Overwegende dat eiser afstand h eeft
gedaan van zijn voorziening ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissil1.g op de strafvordering
die tegen eiser is ingesteld :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
r echtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
3. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld door de verweersters Ghislain, Verstraeten en de
naamloze vennootschap Zurich, burgerlijke partijen :
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat, r echtdoende over de materiele
schade die voor de weduwe van de ge(1) Cass., 27 maart en 16 mei 1972 (A7'1'.

cass., 1972, biz. 713 en 860) aJsmede cle arrest~n in noot 5, biz. 713, onder het eerste
arrest vermeid; 10 oktober 1972 (ibid., 1973,
biz. 149); vgl. cass., 25 januar.i 1974, supm,
biz. 582.

troffene voortvloeit uit het verlies van
de beroepsinkomsten van haar echtgenoot ten belope van 275.000 frank per
jaar, het arrest beslist dat gelet op de
meerderjarigheid van de enige dochter
van de getroffene het juister is de persoonlijke onderhoudskosten van genoemde getroffene, die de eerste r echter op
35 procent had geraamd, op 40 procent
vast te stellen, en dat aldus het gekapitaliseerde bedrag van de door de
getroffene verloren beroepsil1komsten
1.728.39 1 frank bedraagt,
tenvijl eiser il1. zij"n conclusie voor het
hof van beroep heeft aangevoerd, niet
alleen « dat gelet op de aanwezigheid
in het gezil1. van een enkel kind, hetwelk
meerderjarig is en ... voldoende verdiende
om il1. zijn bestaan te voorzien en niet ten
laste van de overledene was, veeleer
35 procent als onderhoudskosten voor de
getroffene moest worden afgetrokken »,
maar ook « dat in !outer materieel opzicht .. . het verlies door de bm·gerlijke
partij geleden bovendien gedeeltelijk
gecompenseerd wordt door het feit dat
zij , ten dele bevrijd van haar huishoudelijk werk, zich voortaan zal ktmnen
wijden aan andere eventueel wUl.stgevende bezigheden en dat het derhalve billijk
is d aarom 50 procent af te trekken »,'
en tenvijl het arrest zonder enige rechtvaardiging slechts de eerste van de twee
bij conclusie aangevoerde omstandigheden il1. overweging neemt en de tweede
verwerpt en dus niet als wettelijk met
redenen omldeed kan worden geacht,
voor zover het de gedeeltelijke beroepsinkomsten van de getroffene, die bij de
vaststelling van de materiele schade
wegens inkomstenderving door de echtgenote geleden in mindering clienen te
worden gebracht, op 40 procent raamt
en weigert clit op 50 procent vast te stellen, zoals eiser zulks op grand van de
ene zowel als de andere van de aangevoerde omstancligheden vordercle :
Overwegende dat de rechters in hager
beroep niet gehouden waren een antwoord
te geven op de tweede omstandigheicl die
in de in het middel overgenomen conclusie werd voorgedragen, welke bewering
slechts in de vorm van een loutere onderstelling werd aangevoerd ;
·
Dat h et middel naar recht faalt ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, voor zover zij gericht
is tegen d e beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die zijn ingesteld
door de verweerders Gialamas en de
Landsbond van nentrale mutualiteitsver-
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ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEI DENE lliiSDRIJVEN. - MID DEL
DAT SLECHTS
OP EEN VAN DE:l:E
MISDRJJVEN BETREKKING ·HEEFT. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR EEN ANDER JVIISDRIJ F . NIET
ONTVAN KELIJ K MIDDEL .

bonden ; verwerpt d e voorziening voor
11et overige ; veroordeel t eise r in de
kosten.

25 maar t 1974. 2e kamer.
V oo1·zitte1·, Baron R i chard, raadsh eer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeveT,
·de H . Leg ros. Gelijlchtidende concl~tsie ,
·de H. D etournay, advocaa t-generaa l. Pleite1·s, d e HH. De Bruyn en F a m ·es .

2°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
BEVESTIGING DOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP, OP GROND VAN EIGEN
REDENEN, VAN DE BESLISSING VAN DE
E ERSTE RECHTER. DRAAGWIJDTE.

3° BEVVIJS .
2e

KAMER. -

25 maart 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE . BEsLrssrNGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGE STELD .
STRAFZAKEN . BESLISSING VAN DE
COMJ\HSSIE TOT BESCHERJ\HNG VAN DE
J'<IAATSCHAPPIJ WELKE DE INRICHTING
AANWIJST WAARIN DE INTERNERI NG
ZAL PLAATSVINDEN. CASSATIEBE·
. ROEP NIET ONTV ANKELIJK.

Geen cassatiebe1·oep staat open tegen de
beslissing van de commissie tot bescheTming van de maatschapJJij, wellce te1·
~titvoe1·in g van een ?'echte?'lijlce beslissing
tot inteT1w1·ing de im·ichting aanwijst
waa1·in cleze inten~e?'in g zal plaatsvinden (1) . (Art. 608 G.W.; ar t. 14 wet
tot bescherming van d e maatschappij.)

(DELAIR.)
Met de notitie overeen s t emm e nd
a r r est .

25 maart 1974.
V oo1·zitte1·, Baron

2e k a m e r.
Richard,
raadsheer
waarnemend voorzitter . Ve1·slaggevm·,
d e H . L egros. Gelijlcluidende conclusie,
de H. D etmu·nay, advocaat-generaal.

ze
1°

KAMER. -

25 maart 1974.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN

- BEWIJS DOOR GE S CHRIFT .
B E WIJSKRACHT VAN DE AKTEN. S1'RAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE
D AT DE B E STRED EN BESLI SSING DE
BEWIJSKRACHT l\H SKE N T VAN DE PRO·
CESSEN-\'ERBAAL. 'WELKE DE VERKLARINGEN BEVATTEN VAN DE B EKLAAGD E
EN VAN DE KLAGER. BESLISSING
WELKE GEEN STEUN VINDT I N DEZE
AKTEN. M IDDEL DAT FEITEJ.qKE
GRONDSLAG 1\HST .

1° ltVannee1· we gens ve1·scheidene misd1·ijven een enlcele stmj is ~titgesp mlc en ,
is niet ontvanlcelijlc, we gens het on tb?'elcen
van belang, de eis tot ve1·nietiging van
de beslissing op de st1'(ifvo1'Cle1·ing,
wellce geg1·ond is op een middel dat
slechts op bepaalde misd1·~jven bet?·elclcing heejt, tenvijl de ~titgespmlcen stmf
wettelijlc ge1·echtvaa1·digd blijft doo1· een
andennisd1·ijj (2). (Artt. 4ll e n 414 Sv.)

2° D e 1·echte1' in hoge1· be1·oep die de eigen
1·edenen ve1·meldt wam·o1J hij ste~mt om de
beslissing van de ee1·ste Techte1· te beves tigen , neemt het beschilclcende gedeelte,
maa1· niet de 1·edenen van die beslissing
oveT (3). (Implic i e t e opl ossing.)
3° F eitelijlce gTondslag mist het middel ten
betoge dat de best1·eden beslissing de
bewijslcmcht mislcent van de JJ?'ocessen vm·baal welke de ve?·lcla1·ingen bevatten
van de belclaagde en van de lclage1·,
wannee1· de beslissing geen ste~m vindt in
deze akten (4) .
(POUPIER, T. LEJEUNE.)
ARREST
RET HOF ; -

(1 ) Cass., 21 januarl. 1974, supm, blz. 563.
(2) Cass., 12 februari 1974, sttpm, blz. 643.
(3) Cass. , 20 maart 1972 (...11'1'. cass., 1972 ,
b lz. 687) ; vgl. cass., 14 september 1973, sttp1·a,
blz. 44.

(vm·taling) .
Gel e t op h et bes trede n

( 4) Raadpl. cass., 27 maart 1972 ( An·.
cass ., 1972, b lz. 712) ; vgl. cass ., 14 april 1972
(ibid., 1972, blz. 765); 11 janu ari 1973
(ibid., 1973, blz. 486).

-818vonnis, op 19 oktober 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Lnik;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 153, 154, 189 van het V'iTetboek
van strafvordering, 7-2, 21- 1, lid 2, 110,
lid 1, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, en 97 van. de Grondwet,
cloo1·dat, om gtmstig te beschikken op
de rechtsvorderingen vail de vervolgende
partij en van de burgerlijke partij,
het vmmis de schulcl van eiser
hierop grondt " dat Poupier ·wist clat er
een witte str eep was en niettegenstaande
clit een inhaalmaneuver heeft verricht;
dat de eerste rechter dus de feiten van de
zaak juist heeft beoordeeld », dat het
hierbij clus impliciet venvijst naar de
processen-verbaal clie de eerste rechter
vermeldt en die volgens diens vaststellingen overeenstemmend zijn, te weten
het proces -verbaal van bet verhoor van
verweerder (proces-verbaal nr. 3146
van 9 oktober 1972 van de rijkswacht te
Fleron), waarin wordt vastgesteld d at
" de rijbaan door een doorlopencle witte
streep is afgebakend », alsmede het
proces-verbaal van. de eiser (procesverbaal nr. 642/72 van 27 november 1972 van de politie te Tilff), waarin
op het volgencle wordt gewezen : « de
feiten hebben zich voorgeclaan zoals
klager ze beschrijft. Ret moet echter
worden opgemerkt dat ... de witte doorlopencle streep op dat ogenblik weinig
zichtbaar was; zij werd trouwens daarna
opnieuw gewit »,
tenvijl 1° eiser in zijn verklaring aan
die van de verweerder een essentiele
beperkin.g aan.brengt, met name dat de
afbakening van de rijbaan weinig zichtbaar was, en, door de beoorcleling over te
nemen van de eerste rechter, volgens w ie
« de bekla.agde verkla.ard h ad (procesverbaa.l nr. 642/72) da.t het ongeva.l
zich heeft voorgedaa.n zoals kla.ger het
heeft beschreven », het bestreden vonnis
de bewijskracht miskent van voornoemde processen-verbaa.l nr. 3146 van
9 oktober 1972 en nr. 642/72 van 27 november 1972 (schending van de artikelen 1319 en 1320 van h et Burgerlijk
Wetboek); 2° de verklaring van de
beldaagde, da.t d e doorlopende witte

streep weinig zichtbaar was en trou-wens daarna opnieuw wercl gewit,.
geen erkem1ing ervan is dat hij op het
ogenblik der feiten wist dat zij bestond;
de redengeving va.n het vonnis clerhalve
de bewijslua.cht van voornoemd procesverbaal nr. 642/72 van 27 november 1972
miskent (sehencling van de artilmlen 1319
en 1320 van het Burgerlijk vVetboek) en
onvolcloende duidelijk is (schending van
artil{el 97 van de Gronclwet); 3° het vonnis in het onzekere la.at of het hierin
gestelde fe1t dat beklaagde wist dat er
een ·wi tte streep was, stetmt op een
wettelijk bewijs clan wel op persoonlijke
kennis, vvam·toe de rechter is gekoinen
buiten het proces (schencl:ing van de
artilwlen 1315 vm1. het Burgerlijk Wetboek, 153, 154, 189 van het vVetboek van
strafvordering en 97 van de Grondwet);
4° het proces-verbaal nr. 711 va.n 20 december 1972 van de velchvachter van de
gemeente Tilff vermeldt « dat de op het
wegdek aangebrachte tekens laat na d e
winter 1971-1972 weer opgeschilderd werden en dat de verldaring va.n Joseph
Poupier waarschijnlijk is >> ; wanneer
de beldaagde een r echtvaarcligingsgrond
aanvoert, zoals het feit dat de witte
streep op de rijbaan weinig zichtbaar
was en clat h et gemeentebestuur ertoe
verplicht is geweest ze na de feiten waarop de zaak betrekking heeft weer op te
schilcleren en wmmeer zijn betoog niet
van elk element is ontclaan, waardoor het
geloofwaardig ·worclt gemaakt, het openbaar ministerie of de burgerlijke partij de
onjuistheid er van n1oet bewij zen ; geen
enkel gegeven van het dossier erop wijst
clat de witte streep voldoencle zichtbaar
was toen de feiten zich hebben voorgedaan en, door eiser te veroordelen
wegens overtrecling van de artikelen 7-2
en 110, lid 1, vm1 h et koninklijk besluit
van 14 maart 1968, welk feit wercl verward met het feit clat de daarmee samenhangende overtrecling van artiliel 21, 1,
lid 2, van hetzelfcle koninklijk besluit
oplevert, zonder clat hiervan voor de
r echtbank het bewijs werd geleverd,
het vmmis die wettelijke voorschriften
alsmede de artikelen 154, 189 van het
vVetboek van strafvordering en !l7 van
de Grondwet schendt ; door aan de
burgerlijke partij de vergoeding toe te
kennen die ze op grand van clit feit
vorderde, het vonnis bovendien de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
W etboek schendt :
Overwegende dat eiser werd veroordeeld tot een enkele straf vm1 25 frank
geldboete wegens overtrecling van de
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artikelen 7-2 en ll 0, lid 1, van bet
wegverkeersreglement enerzijds en van
artikel 21-1, lid 2, van betzelfde reglement anderzijds;
Overwegende dat de uitgesproken
straf wettelijk gerecbtvaardigd is door
bet tweede van die misdrijven, zodat het
m iddel, dat slecbts betrekking heeft op
het eerste, niet ontvankelijk is wegens bet
{)ntbreken van belang ;
En overwegende da t voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigbeid
voorgeschreven rechtsvormen werden na_geleefd en dat de beslissing overeenlwrnstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
:is tegen de beslissing op d e civielrechtelijke vordering die tegen eiser is ingesteld :

V oo1·zitte?", Baron Richar d, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?",
de H. Screvens. Gelijlchtide?ide conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. Pleitm·, de H. Dassesse.

2e

Om die r edenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 maart

1974. -

2e kamer.

26 maart 1974.

1o BEvVIJs. -

STRAFZAKEN. GEGEVENs VAN HET DOSSIER. BEWIJSKRACHT. BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.

2° BEVVIJS.

BEvVIJS DOOR GESCHRIFT.
BEW"IJSKRACHT VAN DE AKTEN.
STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT DE BESTREDEN BESLISSING
DE
BE~JSKRACHT
VAN
BEPAALDE
STUKKEN VAN HET DOSSIER SCHENDT.
BESLISSING DIE NIET OP DEZE
STUKKEN STEUNT. MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST .

Betreffende voornoemcl middel :
Overwegende dat b et vonnis de b eslissing van de eerste rechter bevestigt op
grand van zijn eigen redengeving, valgens welke eiser « wist dat er een witte
streep was en desniettegenstaan.cle een
inhaalmaneuver h eeft verricht » en uit
die overweging afieidt dat « de eerste
rechter dus de feiten van de zaak juist
heeft beoordeeld en een juiste toepassing
l1eeft gemaakt van. de wet » ;
Overwegende dat derhalve, in strijcl
met wat het middel onderstelt, het vonnis noch naa.r h et proces-verbaal van. het
door de eerste rechter vermelde vooronderzoek, noch naar enig ander procesverbaal verwijst en derhalve de bewijs1uacht van die akten niet schendt;
Overwegende dat bij ontstentenis van
-conclusie de rechter de gegevens niet
11oefde te vermelden, waaruit hij bij
feitelijke en derhalve soevereine beoordeling afieidde dat eiser wist dat er een
witte streep was en dat hij bierover had
gereden;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop bet Hof vermag a.cht te slaan,
blijkt dat eiser voor de feitenrechter
heeft aangevoerd dat bet feit dat die
streep weinig zichtbaar was een rechtvaardigingsgrond opleverde ; clat het
middel in dat opzicht nieuw en derbalve
n iet ontvankelijk is ;
Dat bet voor het overige niet kan
worden aangenomen ;

KAMER. -

3°

WEGVERKEER. OVERTREDING
VAN ARTIKEL 10, LID 3, VAN HET
WEGVERKEERSREGLElVIENT. 0VERTREDING
DIE
NIET
NOODZAKELIJK
1\ITSBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN
OF DE STAAT VAN DRONKENSCHAP
INSLUIT.

1° De jeiten1·echte·r beoonleelt soevm·ein de
bewijsb·acht van de gegevens van het
dossie1· wellce hem zijn voo1·gelegd (1).

2° Feitelijlce g1·ondslag mist het middel ten
betoge dat de best1·eden beslissing de
bewijsb·acht mislcent van bepaalde stttlclcen van het dossie1·, wannee1· de beslissing niet op deze sttdclcen stetmt (2).
3° De ongeschilctheid om te sttwen, bedoeld
bij a1·tilcel 10, licl 3, van het wegve1·lcee1·s1·eglement, sluit niet noodzalcelijlc misbntilc van alcoholische d1·anlcen of de
staat van dmnlcenschap in, wam·van
spmlce in a1·tilcel 35 van de wet bet1·ej-

(1) R aadpl. cass., 13 november 1972 en
22 mei 1973 (An·. cass., 1973, b lz. 252 en
926); 4 maart 1974, sup1·a, blz. 729 .
(2) Cass., 27 maart 1972 (An·. cass., 1972,
blz. 712) ; raadpl. cass., 8 oktober 1973 en
25 maart 1974, sup1·a, blz. 152 en 817.

-820fende de politie over het wegve1·kee1· en
in m·tilcel 1, § 1, van de besltbitwet van
14 novembm·1939 bet1·effende de beteugeling van de d1·onlcenscha1J ( 1).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE OUDENAARDE, T. PATHO.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
vonnis, op 12 oktober 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Oudenaarde ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de a rtikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek, betreffende
de bewijslrracht van de akten,
ee1·ste ondenleel, doo1·dcbt de correctionele
r echtbank, door vast te stellen d a t d e
telastleggin.g D, namelijk op een open bare
plaats een voertuig b estm·en met een
alkoho1hemie van. ten minste, 1,5 gram
per liter, bewezen gebleven is, de geloofwaarcligheid van het deslnmclig verslag
-nr. 1037 in dato 26 februari 1973 van
dokter P. Machtelinckx erkent, en niettemin de vermelcling die er rechtstreeks
verband mede houdt n egeert, te weten
dat volgens de wetenschappelijke bevindingen van Douris aUe normale personen
met een a lkoholhemie van 2,96 gram
per duizend in een uitgesproken staat
van dronkenschap verkeren, daarbij in
h et midden latende of de rechtbank deze
wetenschappelijke bevinclingen van Douris voor onjuist of oncontroleerbaar
houdt, ofwel aanneemt dat de beklaagde
op een andere wijze reageert dan. de
normale personen, hoewel de verbalisanten hem als dusdanig b estempelden, en
derhalve, door de hierboven vermelde
clraagwijdte aan het desktmclig ver slag
toe te kennen, van clit verslag een uitleg
geeft en een toepassing maakt, clie met de
termen ervan onver enigbaar zijn; dat
de verrnelcling nopens d e wetenschapp elijke gegevens van Douris r echtstreeks verband hield met de andere
gegevens van h et deslnmclig verslag en
er een zelfde bewijswaarde aan client
gehecht te worden;
tweede ondm·deel, doo1·dat d e correction ele rechtbank, door vast te stellen dat
de telastlegging A, namelijk de ontsten(1) Vgl. cass., 21 oktober 1968 (Ar1· . cass.,
1969, biz. 204).

tenis van de vereiste lichaamsgeschikt heid bij het besturen van een voertuig
op de openbare weg, bewezen gebleven is,
de geloofwaarcligheid van de v ermeldingen van de verbalisanten erkent, naJ:lle·
lijk dat de beklaagde een normaal gestel
had maar niet meer normaal reageerde,
te weten een slappe gang had en een blik
die een weinig verwilderd was, gedm·ende
drie uren in verzekerde b ewaring cliende '
gehouden te worden, door een gebum·
naar huis cliende gevoerd en hem de
autosleutels clienden ontnomen te worden, en niettemin de door de verbalisanten aangeduide oorzaak van deze afwij.
kingen verwerpt, namelijk het misbruik
van alkohol door de beklaagde, overigens
beaamd bij zijn verklaring dat hij
5 of 6 aperitieven en 3 of 4 clruppels
jenever verbruikt had,
tenvijl de erke1ming van de geloofwaardigheid van de aanhaling van symptomen ,
bij de b eklaagde tevens tot de erkenning
van de geloofwaarcligheid van de aanhaling van htm oon:aak noopt, behoudens
tegenstrijclige bevindjng door de rechtbank:
Overwegende clat de rechter in boger
beroep verweerder vrij spreekt wegens
d e telastleggingen E en F om de r eden
« dat er een twijfel bestaat welke ten
goede komt van de beldaagde » ; dat hij
aldus de bewijswaarde van de feitelijke
elementen van h et dossier soeverein
beoordeelt ;
Overwegencle immers dat het bestreden vonnis noch de venneldingen van.
het proces-verbaal, noch clie van het desktmclig verslag aanhaalt, en van deze
alden geen verldaring geeft ; clat het
clan ook -de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist ;
Over het tweede midclel, afgeleid uit
de schencling van artikel 97 van de
Grondwet b etreffencle de motiveringsplicht, tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid in de motivering geldend als ontstentenis van motivering,
ee1·ste onde1·deel, doonlat de correctionele
r echtbank enerzijds voor b ewezen verklaart dat de beklaagde, hoewel een
normale persoon, d erhalve niet behept
met mentale, n eurotische of somatische
pathologische afwijkingen, lichamelijk
niet meer de geschiktheid h a d om een
voertuig te besturen, daar nit de gegevens
van h et onderzoek gebleken was dat hij
ingevolge het clrankverbruik niet meer de
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bestendige controle over zijn daden had,
en anderzijds voor niet bewezen acht dat ·
hij in staat van clronkenschap een voertuig op eeri openbare plaats zou gestuurd
hebben, derhalve niet voor bewezen aanziet dat hij ingevolge verbruik van alkoholhoudende cl+anken niet meer de bestendige controle over zijn daden had,
tm·wijl deze beslissingen op een tegenstrijdigheid in de motivering wijzeri,
waardQor de controle van. het Hof onmogelijk gemaakt wordt en h et Hof niet in
staat is te oordelen of een juiste toepassing van de strafwet gemaakt werd ;
tweede onde1·deel, do01·dat de correctionele rechtbank enerzijds voor bewezen
verklaart dat de beklaagde met een
alkoholgehalte in het bloed van, ten Ininste I,5 gram per liter een voertuig bestn"LU'de, op grond van de bevindingen
van de deskundige d at, met correctie
wegens tijdverloop , de alkoholhemie
2,96 gram per liter bedroeg, welk gehalte
. op een uitgesproken staat van dronkenschap bij a ile normale personen wijst,
en anderzijds voor niet bewezen acht dat
hij in staat van dronkenschap een voertuig op een openbare plaats zou gestuurd
h ebben,
. te1·wijl deze beslissingen op een tegenstrijdigheid in de motivering wijzen,
waardoor de controle van het Hof
onmogelijk gemaakt wordt en h et Hof
niet in staat is te oordelen of een juiste
toepa.ssi.ng van de strafwet gemaakt
werd;
de1·de ondm·deel, doonlat de correctionele rechtbank het vonnis van de politier echtbank bij hetwelk de beldaagcle onder
m eer uit hoofde:van clronken stm·en van
een voertuig op een openbare plaats
veroordeeld werd teniet doet, na kennis
genomen te hebben van de door de beklaagde op I 2 oktober I973 neergelegde
conclusie waarin hij zich beroept op de
rechtspraak van het Hof in verband met
d e « kem~elijke staat van dronkenschap »,
de correctionele rechtbank in het midden
latend of de staat van dronkenschap
slechts strafbaar is w=eer deze tot een
kennelijke staat van dronkenschap gevorderd is,
tenvijl de wetgever elke staat van clronkenschap beteugelt, wanneer deze op een
openbare plaats voorkomt, en slechts
uitzonderlijk (de artikelen 4 en 6 van de
besluitwet van I4 november I939) als
voorwaarde stelt dat d e staat van clronkenschap zo ver gevorderd zou zijn dat
hij op het eerste gezicht en voor iedereen
zonneklaar waarneembaar zou zijn ;

vie1·de onde1·deel, doo1·dat de twijfel, die
de correctionele rechtbank als motief
voor haar beslissing voorhou dt, in het
midden laat of de door de verbalisanten
aangebrachte gegevens en symptomen
niet aan de werkelijld~eid beantwoordden, ingevolge onopzettelijke verkeerde
waarneming of onopzettelijke verdichting van feiten, ofwel met de werkelijkheid overeenstemmen, maar niet symptomatisch zijn voor een staat van
dronkenschap,
tenvijl deze dubbelzinnigheid de controle door het Hof onmogelijk maakt en
het Hofniet in staat stelt nopens een juiste toepassing van de strafwet te oordelen :
W at h et eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat, in strijd met de
aanvoeri.ng van het middel, het vonnis
niet verklaart dat verweerder, hoewel
een normale persoon, lichamelijk niet
meer de geschiktheid had om een voertuig te bestm·en, daar nit de gegevens van
het onderzoek gebleken was dat hij
ingevolge het clrankverbruik niet meer de
bestendige controle over zijn daden had ;
Overwegende dat de ongeschiktheid
om te besturen, bedoeld bij artikel IO,
lid 3, van het algemeen wegverkeersreglement, niet noodzakelijk het misbruik
van alcoholische clranken of de staat
van·clronkenschap insluit, waarvan sprake
in artikel 35 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer en in artikel I, § I, van de b esluitwet van I4 november I939 betreffende de beteugeling
van de dronkenschap ;
Dat er dienvolgens geen strijdigheid
schuilt, enerzijds, in de veroordeling van
verweerder wegens inbreuk op bovengemeld artikel IO, lid 3, van het algemeen
wegverkeersreglement en, anderzijds, zijn
vrijspraak wegens inbreuk op bovengemelde artikelen 35 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en op
artikel I, § I, van de b esluitwet van
I4 november I939;
Wat h et tweede en het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, op grond van een soevereine
beoordeling van de elementen van het
dossier, waaronder het verslag van de
deslnmdige en de ' vaststellingen van d e
verbalisanten, beslist dat de telastlegging D ten genoege van recht bewezen
gebleven is en dat, wat de telastleggingen
E en F betreft, er twijfel bestaat welke
ten goede komt aan de beklaagde ;
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noch door strijdigheid noch door dubbelzinnigheid is aangetast ;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende clat, nu de rechter verweercler vrijspreekt wegens de telastleggingen E en F, hij op de conclusie van
verweerder met betrekking tot deze
telastleggingen niet verder diende in te
gaan;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorrnen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
26 maart 1974. 2e kalner.
Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters,
raaclsheer waarn8lnend voorzitter.
Gelijlclttidende conclttsie, de H. P. l\'Iahaux, eerste advocaat-generaal.

arrest, op 17 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Overwegencle dat geen gelijlcluidend
afschrift Vall. de verlclaring van voorziening gevoegd is bij de ex ploten van betek.ening van de voorziening, die door de
e1sers, burgerlijke partijen, in origineel
wer~en oyergelegd en regelmatig in het
doss1er ZlJll opgenomen ; dat de voorziening · derhalve, bij toepassing van artikel 418 Vall. het vVetboek van strafvor dering, niet ontvankelijk is ;
. 01n die redenen, verwerpt de voorziemng; veroordeelt de eisers in de kosten.
26 maart 1974. 2e kamer.
Voo1·zitte1', de H . Wauters, raadsheer
waarn8lnend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Naulaerts . GeUjkluidende conclttsie, de H. P. l\'Iahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e

KAlVlER. -

VOORZIENING

2e

KAlVIER. -

VOORZIENING

26 maart 1974.

IN

CASSATIE.

VORlVI. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE
PARTIJ,
EISERES.
GEEN
GELIJKLUIDEND AFSCHRIFT VAN DE
VERKL>\.RING VAN YOORZIENING BIJ
HET OORSPRO N KELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. NIET·ONT·
VANKELIJKHEID .

Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening van
een ·bwrge'l'li,jlce JJa7·tij, wannee1· geen
gelijlclttidend ajsclwift van de ve1·lcla1'ing
van voo1'ziening bij het oo1·sp1'0nlcelijk
exploot van betekening van dit 7'echtsmiddel is gevoegd (1). (Art. 418 Sv.)
(KENENS EN LENSKENS,
T. SMEETS EN NELIS.)

26 maart 1974.

IN

CASSATIE.

TERJ\1IJN.- STRAFZAKEN. BURGER·
LIJKE RECHTSVORDERING. SCHADE
DIE ONDERSCHEIDEN BESTANDDELEN
Oll'l:VAT. ARRES'l' DAT DEFINITIEF
UlTSPRAAK DOET OVER EEN VAN DEZE
BESTANDDELEN, VOOR HET OVERIGE
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT EN EEN ONDERZOEKSli'[AATREGEL
BKVEELT. GEEN BEVOEGDHEIDS·
GESCHIL. VOORZIENING VOOR DE
EINDBESLISSING.
N IET -ONTVANKE.
LIJKHEID.

Niet ontvankelijlc is de voo1·ziening v661· de
eindbeslissing ingesteld tegen een a7'1'est
dat, zoncle1· ove1· een bevoegdheidsgeschil
ttitspmalc te doen, dejinitiej uitspmalc
doet ovm· een bestanclcleel vctn de schade,
voo1· de andm·e bestanddelen een voo7'·
lopige ve1·goeding toelcent en een onde?·zoeksmaat7·egel beveelt (2). (Art. 416 Sv.)
(Sil\fON,

T.

GROETAERS

EN

L'HOSTE.)

ARREST .
ARREST.

HET HOF; RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

Gelet op het bestreclen

(1) Cass., 29 januari 1974, sttpm, blz. 586.

(2) Cass., 10 april 1973 (.A1'1'. cass., 1973,
blz. 800); raadpl. cass., 25 maart 1974, sttpm,
blz. 812.
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a rrest, op ll oktober 1973 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening uitsluitend gericht is tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen ;
I . Wat de bmgerlijke partijen Groetaers Andree, q.q., en L'Hoste Claudine
b etreft :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
II. "\Vat de bmgerlijke partij Groetaers
in eigen naam betreft :
Overwegende dat het arrest definitief
uitspraak doet over bepaalde elementen
van de door deze burgerlijke partij
aangevoerde schade, terwijl het voor
andere elementen van de schade zich
ertoe beperkt een voorlopige vergoecling
toe te kennen en een onderzoeksmaatregel te bevelen ; dat het geen eindbeslissing is, in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering, en ook
geen uitspra,ak doet over een geschil
omtrent de bevoegdheid ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorzie~
nirtg ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1974. 2e kamer. VooTzitte?', de H. vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?·,
de H. V ersee. - Gelijlclttidende conclusie,
de H. P. Mahaux, eerste advocaatgeneraal.

2e

KAli-IER. -

26 maart 1974.

1° GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - HOGER
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AI,LEEN. BEVESTIGING VAN DE
BEROEPEN. BESLISSING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE
KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP.
- 0NWETTELIJKHEID.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - VONNIS VERNIETIGD
IN ZOVERRE HET DE BEKLAAGDE ONWETTELIJK VEROORDEELD HEEFT IN
DE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP VAN
DE STRAFVORDERING. - KOSTEN DIE
TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN
BLIJVEN. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZJNG.

1°

~Wannee1·, op het hoge1· be1·oep van het
openbaa?' ministe1·ie alleen, de ?'echte?" in
hoge1· beToep de beslissing van cle ee1·ste
?'echte?· bevestigt, mogen de lcosten van
het hoge?' be1·oep niet, zelfs niet gedeeltelijlc, ten laste van de belclaagde w01·den
gebmcht (1). (Art. 3, lid 1 wet van
1 juni 1849. )

2° Wannee?' een vonnis enlcel ve1·nietigd
wordt wegens onwettelijlcheid van de
ve?'OO?'deling van de belclaagde in de
lcosten van het hoge1· be?"Oep tegen de
st?·afvoTde?·ing, omdat deze ten laste van
de Staat moesten blijven, geschiedt de
vemietiging zonde1· ve1·wijzing (2).
(GEIRNAERT.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van artikel 3, lid 1,
van de wet van 1 j1.mi 1849 op de herziening van het tarief in strafzaken :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat alleen het openbaar ministerie
hager beroep heeft i.l1.gesteld tegen de
beslissing van de correctionele rechtbank
op de strafvordering die tegen eiser en
een medebeklaagde werd ingesteld ;
Overwegende dat het hof van beroep,
na voormelde medebeklaagde te hebben
vrijgesproken, de kosten van diens dagvaarding voor dit hof ten laste van de
Staat laat;
Overwegende dat het arrest echter,
ofschoon het de beslissing van de eerste
rechter ten opzichte van eiser bevestigt,
hem niettemin veroordeelt « in de overblijvende kosten van beroep gevallen aa.n
de zijde van het openbaar mi.l1.isterie " ;
Dat het arrest aldus de in het midclel
vermelde wetsbepaling schendt ;
En overwegende voor het overige dat
de substantii:ile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre den arrest in zoverre het eiser in een
(1) Cass. , 13 maart 1972 (A1'1'. cass., 1972,
b iz. 657).
(2) Cass., 4 en 18 juni 1973 (A?'I'. cass. , 1973,
biz. 964 en 1018).
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deel van de kosten van hoger beroep op
de strafvordering gevallen, veroordeelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt d at van dit arrest m elding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk v ernietigde beslissing ; veroOI·deelt eiser in. d e helft van de kosten
en laat de andere helft ten laste van de
Staat; zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

KEL 28.- TERREINEN DIE NIET OPEN ·
BAAR ZIJN DOCH VOOR EEN ZEKER
AANTAL PERSONEN TOEGANKELIJK ZIJN.
BEGRIP.

1o Een vom·tuig best~t1'en of een 1·ijclie1'
geleiden in staat .van cl1·onlcenschap is
een miscl1'ijf, als z~tllcs geschieclt niet
alleen op cle openbm·e weg, cloch oolc op
ellce ancle1·e -openba1·e JJlaats (1). (Artt. 28
en 35 wet v an 16 rnaart 1968 betreffende de politie over h et wegverkeer.)

26 maart 1974. 2e kamer.
Voo1·zitte1·, de H . Wauters, .raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
2° De weige1'ing cle ademtest te laten ve1·de H. Chatel. - Gelijlchtidencle conclusie, ·
1'ichten of zoncle1· wettige 1·eclen een bloecld e H. P. Mahau..'{, eer ste advocaat-genemonste1' te laten nemen, is een miscl1'ijf
raal.
niet alleen wannee1· hij clie weigeTt een
voeTt~ti g OJJ cle openba1·e weg bestuunle,
cloch oolc wannee·r hij clit op een ancleTe
openbcwe. JJlaats best~mnle . (Artt . 28
en 34-3° wet b etreffencle de politie
over het wegverkeer.)
2e KAlVIER . - 26 maart 1974.
3° De wetgeve1· heeft aan cle ~titclnt.kking
« OJJenbw·e JJlaats », vm·vat in w·tikel 28
10 WEGVERKEER. - BESTUREN VAN
van cle wet bet1·effencle cle politie ove1·
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKENhet wegvm·kee1·, en cle1'halve aan cle
SCHAP .
0PENBARE
PLAATS.
woo1·clen " niet openba1·e te?Teinen
BEGRI P.
cz.ie voo1· een zelce1· aantal JJe?·sonen
toegankelijlc zijn » in deze ~titclntlcking,
20 WEGVERKEER. BESTUURDER
cle ntime betelcenis willen geven wellce
VAN EEN VOERTUIG DIE WEIGERT DE
zij heeft in w·tilcel 2 van cle wet van
ADElVITEST TE LATEN VERRICHTEN OF,
1 j~tli 1956 bet1·ejfende cle ve1·plichte
ZONDER WETTIGE RED EN, WEIGERT EEN
aansp1'Ctlcelij lcheidsve1'zelce1'ing inzalce
BLOEDi\'IONSTER TE LATEN NElVIEN . moto1'1'ijtuigen (2) .
BESTUURDER DIE HET VOERTUIG OP
EEN OPENBARE PLAATS HEEFT BESTUURD . BEGRIP .

3°

WEGVERKEER.
WET
vAN
16 l\'LA.ART 1968 BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ARTIKEL 28. 0PENBARE PLAATS.
BETEKENIS VAN DEZE WOORDEN .

40

WEGVERKEER.
WET
VAN
l\i.AA.RT
1968 BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER, ART!-

16

(1) Raadpl. cass., 20 september 1965 (Bttll.
en PAsiC., 1966, I, 89); vgl. cass., 13 december 1971 (A?'1' , cuss., 1972, blz. 359).
(2) Raadpl. bet verslag van d e Senaatscommissie voor de justitie b etreffende h et
antwerp dat d e wet van 11 juli 1957 is geworden (Gem:. St. 1055-1955, nr. 226, blz. G); zie
oak de memorie v an toelichting en de verslagen van de commissie voor de justi tie van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers betreffende de wet van 1 juli 1956 (Gedr. St. 19541955, nr. 351-1, blz. 3, 1955-1956, nr. 351-4,
blz. 3, en 1953-1954, nr. 379, blz. G, art. 2,

40 Niet OJJenba?·e te?Teinen cloch clie toegan-

lcelijlc zijn voo1· een zeke1· aantal pe1'sonen, in cle zin vctn a1'tilcel 28 van
cle wet bet1·effencle de JJolitie ove1·
het wegvm·lcee1·, zijn ten·einen met
een g1·oot aantal wegen clie bestenclig
toegankelijlc zijn voo1· het JJe1·soneel,
leveTancim·s en bezoelce1·s, zelfs inclien cleze
te1'1'einen afgesloten zijn en e1· vom· cle
toegang een toegangskam·t of, voo1· sommige, een ande1·e toelating ve1·eist is (3).

§ 1) alsmede h et v erslag van de Beneluxcommissie waarnaar deze verslagen verwijzen
(G edr. St. 1955-1956, nr. 351-4, b lz. 25 ,
en 1953-1954, m. 379, blz. 6, art. 2 , § 1 ).
Over de draagwijdte van de woorden
« rijden op de openbare weg " in artikel 2, § 1,
van cleze wet, raadpl. cass., 27 februari 1969
(An·. cuss., 1969, blz. 670) ; 22 januari 1970
(ibid., 1970, blz. 451l) en noot 2; 24 juni 1971
(ibicl., 1971, blz. 1077) en 18 febt·uari 1972
(ibid., 1972 , blz. 565).
(3) Raadpl. cass. , 22 januari 1974, supm,
blz. 564.
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825 (TYSEBAERT. )
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op d e strafvordering
uit hoofde van de telast1eggin.g F ingesteld :
Overwegende d a t eiser van voornoemd e tela.stlegging werd vrijgesproken ;
Dat de voorziening m itsdien bij gemis
aan belang niet ontvan.ke1ijk is ;
II. In zoverre d e voorziening gericht is
t egen de b eslissing op de str afv ordering
uit hoofde van d e telastleggingen D
(dronkenschap aan het stuur) en E
(weigering een bloeclmonster te laten
n emen) ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van. de artikelen 28, 34 en 38, § l ,
van d e wet b etreffende de politie over
h et wegverkeer en 97 van d e Grondwet,
doonlat het arrest beslist dat de feiten
die tot de vervolging en de veroordeling
v an. eiser aanleicling gaven, zich op een
openbare plaats in de zin van hogervermeld artikel 28 voordeden,
te1·wijl de wegenis waarop eiser met zijn
voertuig r eed geen d ee1 uitmaakt van
h et publiek d omein , maar zich b evindt,
zoals hij in conclusie v oorhield, op het
p rive grondgebied van de naamloze
vennootsch ap « Sidma r ,, waartoe m en
slechts toegang krijgt mits uitdrukkelijke
vergmming van b edoelde v ennootschap,
en terwi.jl het b egrip « t erreinen " in
artikel 28 gebezigd trouwens op gronden
zonder bebouwing of afsluitin g doelt en
niet op een geiirbaniseerde, met private
wegenis doortrokken, m et gebouwen
geordende afgesloten ruimte, zoals h et ten
d eze h et geval is :
Overwegende dat eiser zich in conclusie
b eroep en had op de verldaring van een
getuige volgens welke al de wegen binnen
d e omheining eigendom zijn van de
naam1oze vennootschap « Sidmar " en
slechts met toegangskaarten door het
p ersoneel , de b ezoekers en alle andere personen d ie om een of andere reden op h et
domein moeten zijn, gebruikt worden ;
d at eiser hieruit afgeleid had d a t de hem
t en laste gelegde feiten niet gepleegd
werden in een openbare p laats zoals
b edoe1d door artikel 28 van de gecoordi-

n eerde wetten betreffende d e p olitie over
het wegverkeer ;
Overwegende dat voornoemde wetsb epaling de woorden « openbare plaats "
onder meer d efini eert als « de niet
openbare terreinen die voor een zeker
aantal personen toegankelijk' zijn " ;
Overwegende d at de wetgever aldus
aan het begrip « openbare plaats " dezelfde ruime betek enis heeft willen geven
die terug te vinden is in artikel 2 van
de wet v an l juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzek ering
inzake motorrij tuigen ;
Overwegende dat het arrest aanstipt
« dat h et domein van Siclmar van die
aard is dat er t ermen zijn om vast te
stellen dat in feite een groat aantal
p erson en en onder m eer p erson eel, leve r anciers en b ezoek er s, op bestendige
wijze tot het domein en de uitgestr ekte
wegenis toegelaten worden ; d a t d e
b eklaagde dan ook een voertuig b estuurde op een openbare plaats zoals v oorzien
in artikel 28 »;
Overwegende da t de rechter aldus zijn
b eslissing wettelijk verantwoordt en t e ven s eisers conclusie passend b eantwoordt;
D a t h et middel niet kan aangenomen
worden;
En over wegende dat d e 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.
26 maart 1974.
2e k amer.
Voo1·zitte1·, d e H. vVauters, raadsh eer
waarnemencl voorzitter. - VeTslaggeve1· ,
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conclttsie,
de H. P. Mah aux, eerste advocaatgen eraal. - Pleitm·, d e H . Martens (van
de balie te Gent).

2e KAMER. -

26 maart 1974.

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE COl\iMISSIE TOT BESCHERl\HNG VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE WORDT GEvVEIGERD . REDENGEVING .

~:-
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2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (yYET TOT). - VERBETERING VAN DE GEESTESTOESTAND EN
VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN
VOOR DE RECLASSERING. - SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE COll'lJVITSSIE
TOT BESCHERiVITNG VAN DE MAATSCHAPPIJ.

1° Bij geb?·elc aan een conchtsie is ?'egelmatig met 1-eclenen omlcleed, de beslissing
van de commissie tot besche?·ming van de
maatschaJJpij waa1·bij de inv?'ijheidstelling van de ge~nte?·neenle wonlt
geweigenl, omdat zijn geestestoestctncl
niet voldoende ve1·betenl is en de voo?·waanlen voo?' zijn ?'eclassei'ing niet
ve?'vttld zijn (1). (Art. 97 Grond·wet;
art. 1, lid 1 ·wet tot bescherming van
de maatschappij.)
2° De commissie tot besche?·ming van de
maatschapJJij beoonleelt soeve1·ein in
feite of de geestestoestand van de ge~n
te?'neenle volcloende ve?·betenl is en of cle
voo1·waanlen voo?' zijn ?'eclasse?·ing ve?·vuld zijn (2). (Art. 18 wet tot bescherming van de n1.aatschappij.)
(MILH.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 29 januari 1974 gewezen
door de Commissie tot bescherming van
de maatschappij bij de psychiatrische
afcleling van de gevangenis te Gent;
Over het midclel afgeleicl uit de schending van artikel 97 van de Gronclwet
en van de rechten van de verdecliging,
doonlat eiser op de zitting van
29 januari 1974 van de Commissie tot
bescherming van de maatschappij, bij
monde van zijn raadsman, zijn invrijheidstelling op proef heeft gevraagd,
stecmend op twee stukken die hij neerlegde : 1° attest van de familie Gadeyne,
Molenstraat, 65, te Ledeberg, bij wie hij
steeds heeft verbleven en gewoond en
die he1n wenst terug te nemen, en 2°
attest van garage Maes, waar hij als zeer
goede werkkracht te werk gesteld was
en die hem eveneens opnieuw wenst te
werk te stellen, stukken waaruit duidelijk
bleek dat zijn sociale reclassering volledig
(1) Cass., 25 september 1973, supm, biz. 90.
(2) Cass., 18 september 1973, supm, blz. 50.

in orcle was, en de raadsman van eiser
bovenclien heeft verklaard clat bij een
invrijheiclstelling op proef eiser zich vrijwillig vercler door een p,sychiater wilcle
laten verzorgen bij ,;vijze van ambulante
behandeling,
te1·wijl de commissie tot bescherming
van de maatschappij hierop niet heeft
geantwoorcl, geen enkele motivering heeft
aangehaalcl om die internering te behouden en geen rekening heeft gehouclen met
voornoemde ter zitting neergelegde stul~
ken;
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser voor de commissie tot
bescherming van de maatschappij een
conclusie heeft genomen ;
Overwegende dat, bij_ontstentenis van
een conclusie, de commissie tot bescherming van de maatschappij haar beslissing
tot behoud van de internering regelmatig
motiveert door te bescho-uwen, zoals ten
deze, dat de geestestoestancl van de
gei:nterneerde niet voldoende verbeterd is
en de voorwaarden voor zijn reclassering
niet vervuld zijn ;
Overwegende dat de commissie soeverein in feite beoorcleelt, aan de hand van
de regelmatig bij de 'debatten voorgedragen stuldmn, of de voorwaarclen voor de
invrijheidstelling van de gei:nterneerde
vervuld zijn ;
Dat het Hof niet bevoegcl is om te
onclerzoeken of de rechter al clan niet
de feiten oorcleellnmclig heeft beoorcleeld;
Dat het micldel niet kan aangenomen
worden·
En o~rerwegencle dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre- ·
ven rechtsvormen werclen nageleefcl en
clat de beslissing overeenkomstig de
wet 1s;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 maart 1974. 2• kamer.
V oo?·zitte?·, de H. Wauters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Meeus . - Gelijlclttidende concl~tsie,
de H. P. Mahaux, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleite?', de H. De Buclt (Yan
de balie te Gent).
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BEROEPSZIEKTEN.
WET VAN
24 DECEJ\'l.BER 1963. - DRAAGWIJDTE
VAN ARTIKEL 70, § 1, VOOR ZIJN
OPHEFFING.

De wet van 24 decembe1· 1963 !weft doo1·
de invoeging in a1·tikel 70 , § 1, van de
woo1·den " onve1·minde1·d de 1·echten voo?·tvloeiend nit de toepassing van de wet van
24 jnli 1927 >>, ~tit de in dit m·tikel bepaalde afwijking de peTsonen ~titgesloten
.die, v661·1 janna1·i 1964, op welke datnm
de nienwe wet in we1·king is getTeclen,
vooTdelen genoten welke kmchtens cle
wet van 24 j~tli 1927 wa1·en toegekend.
(Art. 70, § 1, wet van 24 december
1963, opgeheven bij de wet van 24 december 1968.)
(FONDS

VOOR DE
BEROEPSZIEKTEN,
T. STELCHAl\11\>IER.)
ARREST (ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op h et b estreden
arrest, op 19 oktober 1972 door het Arb eidshof te Luik gewezen;
Over h et m iddel afgeleid uit de schending van de artikelen 15 van de wet van
24 juli 1927 betreffende scha,deloosstelling inzake beroepsziekten, 29, 30, 70,
§ 1, 76 van d e wet van 24 d ecember 1963
betreffende de schadeloosstelling voor
en de voorkoming van beroepsziekten,
29 en 34 van d e wet van 24 d ecemb er 1968
tot "l'lrijziging van voornoemde wet van.
24 d ecember 1963,
doo1·dat het arrest, na te h ebben vastgesteld, of zonder te hebben betwist,
dat d e echtgenoot van vervveerster op
8 maart 1958 d e door de wetgeving op de
beroepsziekten beh eerste nij verheid of
beroep verliet, dat hij op 2 maart 1969
overleed aan de gevolgen van d e beroepsziekte waarvoor eiser hem een blij vende
ongeschiktheid van 100 procent had
toegekend en dat v erweerster op 4 m aart
1969 haar verzoek inzake een weduwenvergoeding indiende, eiser veroordeelt om
aan verweerster d e overeenkomstig de
wet van. 24 december 1963 verschuldigde
vergoedingen te b etalen en afwijzend
beschikt op h et middel waarin eiser deed
gelden dat h et verzoek van ver weerster,
krachtens artikel 15 van voormelde wet
van 24 juli 1927, niet ontvankelijk was,

daar het niet was ingediend binnen de
termijn van tien jaar na de d ag van h et
verlaten van de beheerste nijverheid of
beroep, op grond dat artikel 76 van voormelde wet van 24 d ecember 1963 die
wet van 24 juli 1927 had opgeheven
en dat genoemde wet ·van 24 december
1963 n iet meer voorzag in enige termijn
om het verzoek tot schadeloosstelling van
verweerster in te dienen,
tenvijl uit b et geheel van de hierboven
aangevoerde wettelijke bepalingen voortvloeit dat het verzoek van verweerster
onderworpen bleef aan de regel van
artikel 15 van voormelde wet van 24 juli
1927 , en clit verzoek derhalve n iet ontvankelijk was :
Overwegende dat het middel steunt op
de b epalingen die van. artikel 29 van de
wet van 24 d ecember 1963 betreffende
de schadeloosstelling voor en d e voorkomi.:n g van beroepsziekten afweken en
voorkwamen in artikel 70, § 1, van dezelfde wet voord at het bij d e wet van
24 d ecember 1968 werd opgeh even;
Overwegende dat ui.:t de opzet van. voornoemde wet blijkt dat, door d e invoeging
van d e woorden "onverminderd de recht en voortvloeiend uit de toepassing van
de wet van 24 juli 1927 >>in genoemd artikel 70, § 1, de wetgever van d e in dit ·
artikel b epaalde afwijk:i.ng onder meer
d e personen h eeft willen uitsluiten die,
v66r 1 januari 1964, op welke datum de
n ieuwe wet in werk:i.ng is getreden, voordelen genoten welke krachtens de oude
wet w aren toegekend ;
Overwegencle d at h et arrest vaststelt
dat mjlen de echtgenoot van verweerster, v66r 1 januari 1964, in voormelde
zin in het genot was van rechten voortvloeiend uit de toepassing van de wet
van 24 juli 1927 ;
Dat derhalve de afmjk:i.ng a ls bedoeld
in voornoemd artikel 70, § 1, in h et onclerh avige geval n iet van toepassing is ;
Dat h et middel n aar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser in d e kosten.
27 maart 1974. 3• kamer.
V oo1·zitte1·, de H . Busin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelij kl~dclencle concl~tsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. P leite1·, de H. Bayart.

8283•

KAMER. -

27 maart 1974.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. SAMENSTEL·
LING VAN RET RECHTSCOLLEGE. RECHTER WETTIG
VERHINDERD
DE
UITSPRAAK BIJ TE WONEN VAN HET
VONNIS WAAROVER HIJ MEDE HEEFT
BERAADSLAAGD. VERVANGING. ARTIKEL 779, LID 2, VAN HET GERECH·
TELIJK i'VETBOEK.- BEPALING DIE DE
TOEPASSING ERVAN NIET UITSLUIT OP
HET GEVAL DAT TWEE RECHTERS VERHINDERD ZIJN.

A ·rtilcel 779, licl 2, van het Ge1·echtelijlc
T•Vetboelc, lc?-achtens hetwellc cle voo1·zitter
van het ge1·echt een 1·echte1· mag aanwijzen teneincle op het ogenblilc van cle
ttitspmalc van het vonnis een 1·echte1' te
ve1·vangen, clie wettig ve1·hinclenl is cleze
ttitspmalc bij te wonen en clie ove1· het
vonnis mecle heeft bemaclslaagcl ove?'eenlcornstig Ct1'tilcel 778, slttit cle toepassing van cleze 1·egel niet 1tit OJJ het geval
clat twee 1·echte1·s ver-hinclenl zijn ( 1).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « GAUFRERIE
CHAlVIPAGNE », T. BAYARD.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1973 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het miclclel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 779 van het
Gerechtelijk vVetboek en 97 van de
Gronclwet,
cloonlat het arbeiclshof het vonnis van
de arbeidsrechtbank bevestigt waarbij
eiseres wercl veroordeelcl om aan verweerster een vergoeding ten beclrage van
twee jaar loon te betalen en dat, zoals
uit de vermelclingen van het vonnis blijkt,
is uitgesproken in aanwezigheid van twee
rechters in_ sociale· zaken die, lu·achtens
een beschikking van de voorzitter van de
rechtbank waarin wordt vastgesteld dat
zij wettig verhinderd waren, de rechters
in sociale zaken vervingen die mede over
het vonnis hadden beraadslaagcl,
tenvijl als van openbare orcle moet
(1} Raaclpl. cass., 10 april 1973 (A?T. cass.,
1973, blz. 795) en 10 clecembre 1973, sttpm,
blz. 408.

worden beschouwcl de regel volgens welke
een vonnis, op straffe van nietigheicl,
enkel kan worden gewezen door de rechters die alle zittingen over de . zaak hebben bijgewoond en aan de beraadslaging
hebben deelgenomen, en hoewel de voorzitter van het gerecht, luachtens artikel 779, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, een andere rechter kan aanwijzen om de rechter te vervangen die
wettig verhinderd is de uitspraak bij te
wonen, uit cle bewoorclingen van deze
wettelijke bepaling, evenals uit het feit
dat ze een afwijking is van voormelde
regel,_ volgt dat cleze vervangingsmogelijkheicl slechts ten aanzien van een rechter kan worden uitgeoefencl,
waaruit volgt dat in elk geval door een
volstrekte nietigheid is aangetast het
vom1is gewezen door ch·ie rechters van
wie er slechts een aan de beraaclslaging
heeft deelgenomen en clat het arrest, door
zulk een vonnis te bevestigen, deze nietigheid heeft overgenomen en cle!·halve zelf
aan nietigheicl lijdt :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis del. 10 oktobei· 1972 van de
Arbeidsrechtbank te Namen bevestigt;
Overwegende dat dit vom1is vaststelt
dat de rechters in sociale zaken Balan
en Delvigne aan de beraaclslaging hebben
cleelgenomen, doch clat twee andere rechters in sociale zaken, Gilmart en Lelong,
ze op het ogenblik van de uitspraak hebben verva11gen ten gevolge van een
beschikking van de voorzitter van de
rechtbank gegeven krachtens artikel 779,
lid 2, van het Gerechtelijk vVetboek;
Overwegende chi.t luidens lid 1 van
dit artikel het vom1is enkel kan worden
gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters ,en dezen alle zittingen over de
zaak moeten bijgewooncl hebben, een en
ander op straffe van nietigheid ;
Overwegende da-t, wanneer een rechter
wettig verhinderd is de uitspraak bij
te wonen van een vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagcl, de voorzitter
van het gerecht, krachtens het tweede lid
van hetzelfcle artikel 779, evenwel een
andere rechter kan aanwijzen om hem
op het ogenblik van de uitspraak te vervangen;
Overwegencle clat de bewoorclingen van
deze bepaling de toepassing ervan niet
uitsluiten in het geval clat twee rechters
verhinclercl zijn ;
·
Dat het miclclel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt eiseres in cle kosten.
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7°

OPENBAAR MINISTERIE. GERECHT WAARBIJ EEN VORDERING TOT
BETWISTING VAN DE ERKENNING VAN
EEN NATUURLIJK KIND AANHANGIG IS.
WIJZE VAN TUSSENKOl\iST.

8°

OPENBAAR MINISTERIE. BURGERLIJKE
ZAKEN.
VORDERING
Al\'IBTSHALVE INGESTELD IN DE GEVALLEN WELKE NIET BIJ DE WET ZIJN
BEPAALD. GRENZEN.

9°

OPENBAAR MINISTERIE. ERKEND NATUURLIJK KIND. LEUGENACHTIGE ERKENNING. BETWISTING
VAN DE ERKENNING DOOR DE ERKENNER. 0PENBAAR 1\UNISTERIE DAT
ZICH AMBTSHALVE PARTIJ STELT IN DE
ZAAK DOOR ER BIJ WEGE VAN RECHTSVORDERING TUSSEN TE KOJ\IEN.
0NTVANKELIJKHEID. VOORWAARDE.

1°

TVannee·r ve1·scheidene pm·tijen zich
tegen een en dezelfde beslissing in
cassatie hebben voo1·zien, voegt het Hoj de
voo1·zieningen ambtshalve samen ( 1).

Voorzitte1·, de H. Busin, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijlcl~tidende concl~tsie,
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal.
Pleiter, de H. Faures.

1e KAMER.

1°

28 maart 1974.

CASSATIE. RECHTSPLEGING.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZIENING
DOOR VERSCHEIDENE PARTIJEN INGESTELD TEGEN EEN EN DEZELFDE BESLISSING. SAl\'IENVOEGING VAN DE VOORZIENINGEN.

2°

3°

40

NATUURLIJK KIND. ERKENNING VAN EEN NATUURLIJK KIND. BEGRIP.
AFSTAl\IIMING.
NATUURLIJKE
AFSTAJ\'1:1\'IING.- ERKENNING.- WETTELIJKE TITEL.
NATUURLIJK KIND. ERKENNING.- BETWISTING VAN DE ERKENNING. PERSONEN DIE DE WET
1\'I:ACHTIGT 01\'I OP TE TREDEN.

£0

AFSTAlVIMING.
NATUURLIJKE
AFSTAl\'Il\'liNG.
MATERIE DIE
OPENBARE ORDE RAAKT.

6°

I>E

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MEDEDELING
VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR
1\UNISTERIE. VORDERING TOT BETWISTING VAN DE ERKENNING VAN EEN
NATUURLIJK KIND. MEDEDELING
OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

(Art. 1083

G.W.)

2° en 3° De v1·ije wilsttiting van degene

clie een natttuTlijlc kind e1·lcent, welke
ve1·moed wo1·dt de ~titd?'ttlcking van de
waaTlwid te zijn, is, vanaf het ogenblik
dat de verlclm·ing in cle wettelijlce vo1·rnen
wonlt gedaan, de wettelijlce titel van de
natwwlijke ajstamrning met alle gevolgen clie de wet aan deze bet1·elclcing van
ajstamming toekent (2) . (Art. 334 B.W.)
4o De vonle1·ing tot betwisting van de

e1·kenning van een nattt~wlijlc kind doo1·
cle vacle1· of clo01· cle moedeT lean wo1·den
ingesteld doo1· iede1· die daa1·bij belang
heejt, met inbeg1·ip van de e1'lcenner,
zelfs als hij wist clat ze lettgenachtig
was (3). (Art. 764, 1° G.W.)

(1) Cass., 1 februari 1974, sup1·a, blz. 597.
(2) Raaclpl. J. DABIN, « De la nature jtuiclique cle la reconnaissance cle l' enfant nature]
clans le Code Napoleon ,, Etttdes de d1·oit civil,
Brussel, 1947, blz. 15 en 16; JVL GEVERS, « Le
statut jm·iclique cle !'enfant nature] "• T1·avaux

de la 1J1'emi81·e joto•nee d' etudes ju.r idiques
Jean Dabin, 1965, blz. 57 en volg.; RIGAUX,
Les personnes, d. I, nr. 2750, bl7.. 670 tot 672;
DEKKERS, D1·oit civil belge, blz. 268 tot 270;
1. SAVATIER, "Les legitimations cle complaisance "• D.H., 1950, cbronique III, blz. 3 en
inz. blz. 11 ; GEBLER, Le cl?'oit jmn9ais cle la
filiation et la vhite, Parijs, 1970, blz. 275 en

277.
(3) Raaclpl. DE PAGE, d. I, ms. 1146 en
J 147; Vrnu.JEAN, Chronique cle jurisprudence

« Personnes "• Rev. C?·it. ju1·. belye, 1971,
blz. 282, m•. 76; RIGAUX, op. cU., d. I, blz. 671;
DEKKERS, .OJJ. cit., blz. 270; RENARD, Droit
civil, blz. 337; ' :i\iAssoN, "Les personnes "•
chronique 1973, J.T., 1973, blz. 307; Rep.
pmt. d1·. belge, v 0 P atm·nite et filiation, cl. IX,
blz . 363 ; b eroep Brussel, 15 oktober 1968,
PASIC., 1969, II, blz. 5; GEBLER, op. cit.,
blz. 278 tot 284 ; CARBONNIER, D1·oit civil,
d. I, blz. 525; PLANIOL en RIPERT, D1'Dit
civil ti·an9ais, blz. 711, nr. 8 •1 5; MARTY
en RAYNAUD, D1•oit civil, cl. I, m·. 387,
blz. 433 ; cass. fr., 2 juli 1912 (Dall., 1913, I,
83) ; Parijs, 7 november 1958 en 28 mei 1959

(Dall., 1960, I, 10).
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5° De natutwlijlce e1·lcenning . heejt bet?·elc lcing OJJ cle staat van de pe1·sonen en
de1·halve op de openba1·e 01·de (1).
6° De vo1·de1·ing tot betwisting van de
e1·lcenning van een natttu1'lijlc lcincl,
wam·van sp1·alce in m·tilcel 339 van het
Btw·ge1'lijlc Wetboelc, moet OJJ stmffe
van nietigheicl van het vonnis aan het
openbam· ministe1·ie wonlen medegedeeld (2) . (Art. 764, 1° G.W.)
7° l1Vannee1· bij een ge1·echt een vo1·deTing
tot betwisting van de e1·lcenning van een
nattttwlijlc kind aanhangig is, lcomt het
OJJenbam· ministm·ie, volgens de wet
zelj, bij wege van advies tttssen, zon cle1·
zich in de zaalc pa1·tij te stellen. Deze.
1·egel ve1'Zet e1· zich echtm· niet tegen dat
het OJJenbam· ministe1·ie, wegens de
vm·eisten vctn cle OJJenba?·e onle, zich
mnbtshalve in de zaalc pm·tij lean stellen
en e1· bij wege van 1·echtsvonle1·ing in
tttssen lcomen (3). (Art. 339 B.W.;
artt. 764, 1°, 138, lid 2, en 767 G.W.)
8° In btw·ge1'lijlce zalcen heejt het O]Jenbaa1·
ministe1·ie, zeljs in de ande1·e gevallen
dan die bij de wet bepaalcl, het ·recht
ambtshalve op te t1·eden, doch zijn V01'deTing moet dan e1·toe st1·elclcen een toestancl
te cloen eincl~gen waanloo1· de openbm·e
onle in gevaa1· wonlt gebmcht en die
cle1·halve moet OJJhouden (4). (Art. 138,
lid 2 G.W.)
9° Het openbaa1· ministe1'ie is slechts
ontvanlcelijlc om zich mnbtshalve pa1·tij
te stellen in de 1·eeds aanhangige zaalc
oveT een betwisting vctn de lettgenachtige
e1·lcenning van een nattttt1'lijlc lcind clo01·
de e1·lcenne1· zelj, wannee1· blijlct dat zijn
(1) DE PAGE , cl. I, h lz. 1202, .nr. 1147.
(2) Raaclpl. het verslag van cle Koninklijk
Commissaris voor de gerechtelijke hervorming, Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-1964,
ru·. 130, blz. 202 en 203.
(3) De volgende aut eurs zijn van oordeel
d at het openbaar ministerie de erkenning
van een natuurlijk kind moet kunnen betwiskn, d.z. RIGAUX, op . cit., d. I, blz. 671,
lll'. 2750 ; GEVERS, O]J . cit., blz. 131 ; VIEUJEAN,
op. cit., blz. 283 ; Rep. pmt. d1·. belge, v 0 Paternile et filiation, cl. IX, b lz. 3133, D.l', 117 ;
DEMEUR, substituut-procm·em·-generaal bij het
Hof van beroep te B1·ussel, overwegingen onder
.beroep Brussel, 18 april1905 , PASIC., 1905, II,
161; SAVATIER, D.H., 1950, cbronique III,
blz. 12; PLANIOL en RIPERT, op. cit., blz. 713;
GEBLER, op . cit., blz. 280.
Volgens de volgende auteurs m ag bij de
erkenning niet betwisten, d .z. DE P.A.GE,

ttts'senlcomst eTtoe st1·elct een toestancl te
ve?'lwlpen die een gevaa1· opleve1·t voo1·
de belangen van de openba1·e o1·cle die
het moet ve1·decligen, onde1· mee1• inzalce
jeugdbesche1·ming (5). (Art. 138, lid 2
G.W.)
(W.A.UTHY, T. COLLET, PHILIPPON EN DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN BEROEP TE LUIK; DE PROCUREUR GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP·
TE LUIK, T. COLLET EN PHILIPPON .)
ARREST (vm·taling) .

HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 17 januari 1973 door b et Hof
van beroep te Luik gewezen (6);
Overwegende d at de onder de nummers 5019 en 4991 van de rol ingeschreven voorzieningen tegen hetzelfde arrest
zijn gericht en d a t ze, bijgevolg, samengevoegd clienen te worden ;
I. \iV at de voorzieni.J.1.g van W authy
betreft :

Over het middel afgeleid nit de schendi.J.'lg van de artikelen 6 en 339 van het
Bmgerlijk vVetboek, well~ a rtikel 339
gewijzigd is bij artikel 7 van de wet van
10 februari 1958,
doordat h et arrest beslist dat eisers
rechtsvordering tot b etwisting van de
erkenni.J.1g van een natuurlijk kind die hij
bij authentieke alde heeft gedaan niet
kan 'worden toegestaan, op grand namelijk « dat hij (eiser), zonder enig gebrek
i.J.1. de toestemm:ing aan te voeren, de
oprechtheid betwist van zijn erkem1i.J.1g
waarvan hij b eweert dat ze wetens een
d . I, blz. 1201, m·. 1146, DEKKERS, op . cU.,
blz. 2139; nr. 390, en cass. fr., 17 december
1913 (Dall ., 1914, I, 261 ; Siny, 1!H4, I, 153).
(4) en (5) Cass., 3 moi 1958 (Bull. en
PASIC., 1958, I, 968).
Over de ontvankelijkbeid van het cassatieb eroep van het openbaar ministerie, raadpl.
cass., 28 novemb er 1972 (A1'1', cass., 1973,
blz. 310).
Zoncler ter zake iet s nieuws in to voeren,
beeft h e t Gerechtelijk Wetboek in a rtikel138,
licl 2, d e rechtspraak bevestigt volgens welke
h et recht van bet openbaar ministerie om op
te trcclen, beperkt is tot de gevallen waarin
" de openbare orcle in f,;evaal? worclt gebracbt
door een toestand clie moet verholpen worden» : zie A. llfEEttS, Ann. de d1·., L euven,
1968, blz. 385.
(6) PASIC., 1973, II, 82.
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-831leugen is geweest ... " ; « dat bij ontstentenis van een gebrek in de toestemming de
rechtsvordering tot betwisting van de
erkenning van een natuurlijk kind noch
-door de erkenner noch door het openbaar
ministerie kan worden ingesteld ,, dat
artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek
« tegenover elkaar stelt, enerzijds, de
vader of de moeder die de erkenning
heeft gedaan en, anderzijds, de dm·den
die er belang bij hebben ze te betwisten,
en alclus beWljst dat de betwisti.J.1.g tegen
hen en met door hen kan worden opgeworpen ,, dat deze uitlegging client afgeleid te worden uit de voorbereidende
werkzaamheden van het Burgerlijk Wethoek, dat het ondenkbaar is « dat de
wetgever de betwisting door de vader of
door de moeder heeft kunnen toelaten
in geval van een leugenachtige erkenning ,, dat de vergelijki.J.1.g van de artikelen 184 en 339 van het Burgerlijk
Wetboek veelzeggend is, dat «de openbare orde er helemaal geen belang bij
heeft dat de echte staat - de natuurlijke
staat - van een ·kind wordt geeerbiedigd ,, « dat de enige staat die ze beschermt en waarvan ze wil da.t hij niet
wordt vervalst de staat is waarin de wet
zelf heeft voorzien, onder voorbehoud
van de feitelijke betwisti.J.1.gen die ze
toelaat ,, « dat in het onderhavige geval
.de staat van het kind steeds i.J.1 overeenstemming is geweest met de wet en dat
de erkenni.J.1g, ook al was ze leugenachtig,
hem met heeft vervalst in strijd met de
wet,,,
tenvijl, naar luid van artikel 339 van
het Burgerlijk vVetboek, elke erkenning
van een natuurlijk kind door de vader of
door de moeder betwist kan worden door
ieder die daarbij belang heeft ; het arrest,
door de erkenner slechts toe te staan
deze te betwisten in geval van een gebrek
i.J.1 de toestemming, in artikel 339 van het
13urgerlijk W etboek een onderscheid
invoert die er niet in voorkomt (schencfu.lg v~ genoemd artikel 339, gewijzigd
blJ art1kel 7 van de wet van 1 0 februari
1958),
en te1·wijl, vermits de staat van het kind
de openbare orde raakt, niemand hem
mag vervalsen en, aangezien artikel 339
van het Bmgerlijk Wetboek hierop gegrond is dat de erkem1ing, die de bekentenis van h et vaderschap of van het moederschap is, slechts gevolg heeft indien ze met de waarheid strookt, deze
bepaling wordt miskend wanneer aan de
erkenner, die het best de waarheid kan
kennen, het recht wordt ontzegd om de
-erkenning als leugenachtig te bestrijden

(schending van de artikelen 6 en 339 van
het Bmgerlijk Wetboek, welk artikel 339
gewijzigd is bij artikel 7 van de wet van
10 februari 1958) :
Overwegende dat, in het stelsel van het
Burgerlijk W etboek inzake de erkenning
van een natuurlijk kind, de vrije wilsUltmg van de erke1mer, vanaf het ogenbhk dat ze m de wettelijke vormen
wordt verklaard, de afstammi.J.1g bewijst ;
Dat deze verklaring, die vermoed
wordt de uitdrukking van Cle waarheid
te zijn, de wettelijke titel van de natuurlijke afstamming vormt met alle gevolgen
die de wet aan deze betrekking van afstammi.J.lg toekent ;
Dat daarentegen, naar luid van artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek, elke
erkennmg door de vader of door de
moeder kan worden betwist door ieder
die daarbij belang heeft ;
Overwegende dat deze be~)aling algemeen 1s en van toepassmg 1s zowel op
de&ene clie de erkennmg heeft gedaan, ook
al 1s ze leugenachtig, als op elke andere
belanghebbende ;
Dat i1:nmers de natuurlijke afstamming
betreklnng heeft op de staat van de
personen en, bijgevolg, op de openbare
orde;
Da_t het met h et maatschappelijk belang m overeenstemming is dat de erken ni.J.lg met de waarheid strookt en dat de
erkem1.er wordt toegelaten te bewijzen
dat de staa.t van de personen is vervalst
door zijn leugenachtige verklaring ;
Dat het middel gegrond is ;

II. Wat de voorziening van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Luik betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendmg van de artikelen 138 van het
Gerechtelijk vVetboek en 339 van het
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het arrest, na te hebben aangenomen dat de openbare orde er helemaal ge!jn belang bij had dat de echte
staat, dit is de natuurlijke staat van een
kind, wordt geeerbiedigd, beslist dat de
e~·kenning van het kind T ... door Wauthy,
die beweert dat ze leugenachtig is geweest, de openbare orcle niet in gevaar
heeft gebracht door een toestand die
v:rholpen diende te worden, en dat,
chentengevolge, het openbaar ministerie
niet ontvankelijk was in zijn tussenkmnst,
tenvijl, eerste onde1·deel, de staat van
openbare orde is ; de openbare orde er
rechtstreeks belang bij heeft clat de staat
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van een kind niet wordt vastgesteld op
grond van een leugenachtige verklaring
die een wetsontduiking vormt en de
openbare orde in gevaar brengt door een
toestand die client verholpen te worden,
wat de tussenkomst van. het openbaar
ministerie rechtvaardigt (schending van
artikel 138 van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onde1·deel, elke erkenning door de
vader betwist kan worden door ieder die
daarbij belang heeft, en het openbaar
ministerie begrepen is onder diegenen die
er belan.g bij hebben een erkem1in.g te
betwisten die blijkbaar leugenachtig is
(schending van artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de rechtsvordering
tot betwisting van de erkem1ing van een
natuurlijk kind, waarvan sprake in
artikel 339 van het Burgerlijk Wetboek,
een vordering betreffende de staat van
person en is in de zin van artikel 7 64, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek; dat,
lu·achtens deze bepa1ing, die rechtsvordering, op straffe van nietigheid, aan het
openbaar ministerie wordt meegedeeld;
Dat nit de vergelijk:ing van voornoemde bepalingen en die van de artikelen 138,
lid 2, en 767 van het Gerechtelijk
'Yetboek blijkt dat, wanneer genoerncle
rechtsvordering bij het gerecht van
eerste aanleg of van hoger beroep aanhangig is, het openbaar ministerie valgens de wet zelf ·bij wege van advies
tussenkomt, zonder zich in de zaak partij
te stellen;
Dat deze regel zich er echter niet tegen
verzet dat het openbaar ministerie,
wegens de vereisten van de openbare
orde, ervan kan afwijken en zich in de
reeds aanhangige zaak ambtshalve partij
kan stellen door erin tussen te komen bij
wege van rechtsvordering zoals ook in
voormeld artikel 138, lid 2, wordt be paald; dat de vereisten van de open bare
orde die, in de zin van deze bepaling,
zulk een tussenkomst ln=en rechtvaardigen, impliceren clat de openbare orde
in gevaar wordt gebracht door een toestand die client verholpen te worden ;
dat hieruit volgt dat het openbaar
ministerie ontvankelijk is o1n alclus tussen
te komen in het geval van een betwisting
waarop artikel 339 van het Buj:gerlijk
Wetboek doelt, WalUleer blijkt dat het
doel van deze tussenkomst erin bestaat
een toestand te verhelpen die de belangen
·van openbare orde in gevaar brengen
welke het openbaar ministerie moet verdecligen, onder meer inzake jeugdbescherming;

Overwegende dat hieruit client te
worden afgeleid dat, in tegenstelling met
wat het eerste onderdeel van het middel
onderstelt, uit de enkele omstancligheid
dat de erkenning van het natuurlijke·
vaderschap leugenachtig werd gedaan
niet kan worden afgeleid Llat eruit, door
het feit zelf, een toestand is voortgevloeid
welke het optreden of de tussenkomst v~- "l
ambtswege van het openbaar minister" >
rechtvaarcligt;
Dat het middel in dit opzicht naar
recht faalt ;
Doch overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het, om de vordering Vall het
openbaar ministerie dat zich voor het.
hof van beroep ambtshalve tussenkomende partij heeft gesteld niet ontvankelijk te verklaren, hierop steunt dat
« de afsta1mning uitsluitend een prive
kwestie is n en dat « de openbare orde
er helemaal · geen belang bij heeft n ;
Dat zowel nit het antwoord op het
middel van de eiser vVauthy als uit
de gronden clie hierboven zijn vermeld
in antwoord op het onderhavige middel
blijkt dat het arrest aldus niet heeft
kwmen beslissen zonder de door eiser
aangevoerde bepalingen van de artikelen 138, lid 2, van het Gerechtelijk
vVetboek en 339 van het Bmgerlijk
W etboek te schenden ;
Dat de bestreden beslissing d01·halve
niet wettelijk veralltwoord is ; .
Dat het middel in dit opzicht gegrond
18;

Om clie redenen, en zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, voorgestelcl in de zaak
nr. 4991, dat alle belang heeft verloren
ten gevolge van de aaJ.Uleming van de
voorziening van de eiser vVauthy, voegt
de onder de nummers 5019 en 4991 van
de rol ingesclu·even zaken samen; vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter wordt
beslist; verwijst de zaak naar het Hof
Vall beroep te Brussel.
28 maart 1974.
1e kamer. V oorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve·r,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcl1ticlende
conchtsie, de H . Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Fally.
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Over het eerste miclclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 1126, 1134,

1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Gronclwet,
doo?"clat, na in feite te hebben uiteengezet clat : 1° bij een overeenkomst van
17 januari 1957 op het hypotheekkantoor
ingeschreven op 24 januari 1957, het
" Credit commercial de Mons » (in wiens
plaats verweerster is gestelcl) een panel
op de hanclelszaak van Arsene Mengal
vestigcle ten beclrage van 150.000 frank
in hoofclsom, plus 15.000 frank als interest en toebehoren, " tot waarborg van
de betaling van alle sommen welke clan
ook die de client aan de bank schulclig zou
zijn of zou kunnen worden wegens verrichtingen die de bank met de client zou
krnmen doen of hebben geclaan », 2° een
geldvoorschot, aan Mengal verleencl bij
een afzonderlijke overeenkomst die praktisch gelijktijdig was met de pandovereenkomst, door h em terugbetaalcl wercl
v66r 21 januari 1958, 3° bij overeenkomst
van 21 januari 1958 de "Banque inclustrielle et commerciale de Charleroi »
(in wiens rechten de eerste eiseres getreden is) een kredietopening toestond aan
Mengal, clie zijn handelszaak in panel gaf,
hetwelk werd ingeschreven op 26 november 1959, 4° bij overeenkomst van
24 februari 1959 bet " Credit commercial
de Mons >> aan genoemde Mengal een
lueclietopening van 150.000 frank toestand, met name gewaarborgd door de
pandovereenkomst van 27 januari 1957,
clie ingeschreven bleef, 5° bij bet op
1 december 1959 geopende faillissement
van Mengal de tweede eiseres en de
verweerster schuldvorcleringen inclienden
voor h et saldo van de genoemde kredietopeningen onder inroeping van bet pandvoorrecht op de handelszaak, 6° de
bevoorrechte aarcl van de schuldvordering van de tweecle eiseres, welke schuldvordering later overgedragen werd aan
de eerste eiseres, aangenmnen werd,
terwij l zulks geweigerd werd voor de
schuldvordering van verweerster, en na
het beginsel te hebben gehuldigcl dat
toekomstige schuldvorderingen kmmen
worden gewaarborgd onder het enkele
voorbehoud dat zij bepaald zijn of
lnumen worden op het tijclstip van de

(1) Oass., 31 oktober 1973, sttp1'Ct, blz. 258.
(2) Raaclpl. Rep. pmt. cl1·. belge, V 0 Nantis·
sement, nrs. 17 en 21.
Over bet beginsel clat de door een panel
gewaarborgcle schuldvot·clering een bijzoncler
karakter beeft, raaclplege men cass., 4 oktober
19133 (Bull . en PASIC., 19134, I, 112); VANRYN,
Principes de d1·oit commm·cial, d. III, nrs. 2103,

21313 en 2141. Over de autonomie van het
rechtskarakter van het hanclelspancl, zoals
clit is ingevoercl bij cle wet van 25 oktober
1919, gewijzigcl bij het koninklijk besluit
nr. 282 van 30 maart 19313, raaclplege men
cass., 213 mei 1972 (A1'1' . cass., 1972, b lz. 903) .
(3) Bull. en PASIC., 19135, I, 941, en An·.
ca.ss., 1970, blz. 9513 .
·
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28 maart 1974.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZA·
KEN.- CONCLUSIE. -BESLISSING DIE
DE BEWIJSVOERING VAN DE CONCLUSIE
WEERLEGT EN OPGEEFT 01\'I WELKE
RED EN ZE DEZE VERWERPT. REGEL·
i\'IATIG GEl\'IOTIVEERDE BESLISSING.

20

PAND.- INPANDGEVING.- ZEKER·
REID GESTELD TOT WAARBORG VAN
VOORWAARDELIJKE OF TOEKOli'I:STIGE
SCHULDEN . GELDIGHEID.- VOOR·
WAARDE.

1o Regelmatig. gemo~iveenl is de besli~~inf!.

die de bewiJsvoenng van een JJa?'tt} btJ
conchtsie wee1'legt en opgeeft om wellce
1·eden ze deze ve1·we1·pt (1). (Art. 97
Gronclwet.)

2o Zelce1·heclen, zoals inJJanclgeving van
een hanclelszaalc, lcunnen gesteld wo?'den
tot waa1'bo1·g van voo1·waa1·delijlce of toelcomstige schulden op voo1·waa1·de clat
cleze schttlden bepaalcl zijn of bepaalcl
lcunnen w01·den op het tijdstip van de
zelce1·heiclsstelling (2). (Art. 1130, lid 1
B.W.)
(VENNOOTSCHAP BIJ WIJZE VAN EENVOU·
DIGE GELDSCHIETING « BANK LAMBERT »
EN NAAl\ILOZE VENNOOTSCHAP « BAN QUE
INDUSTRIELLE ET COlVIli'I:ERCIALE DE
CHARLEROI », T. NAill\'I:LOZE · VENNOOT ·
SCRAP « LES ASSURANCES DU CREDIT »
EN BOTTRIAUX, q.q.)
ARREST

(ve1'taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreclen
arrest, op 25 februari 1972 op verwijzing
gewezen door het Hof van beroep te
Brussel;
Gelet op de arresten op 6 mei 1965 en
l l j1.mi 1970 door het Hof gewezen (3);

CASSATIE, '
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zekerheidstelling en dat die voorwaarde
bestaat :indien de overeenkomst, waarbij
de zekerheid wordt gesteld, h et mogelijk
maakt die schuldvorderingen te bepalen
en indien blijkens d e gegevens van de
zaak de schuldvorderingen werkelijk die
zijn well~e partijen h a dden willen waarborgen, het b estreclen arrest, bij wege
van v erandering van het vom1is, b eslist
dat de betwiste schuldvordering van
verweerster zou worden toegelaten tot
het b evoorrechte actief en met de opbrengst van de verkoop van Mengals
handelszaak betaald worden v66r de
schuldvordering van d e eiseressen, op
g rond dat " de overeenkomst van 17 januari 1957 nog altijd in werk:ing was in
1959; clat zij d e crediteur verbond die er
geen einde aan gemaakt had en gehouclen
bleef aru1 Mengal een kredi et t en bedrage
van d e b eloofde som toe te staru1 ; dat
clus, krachtens de verplichtingen in 1957
aangegaan jegens d e kredietnemer, de
kredietopening van 24 februari 1959
toegestaru1 werd »,
tenvijl uit de overeenkomst vru1 17 j anuari 1957, die enkel een zekerheid stelt
en die door de partij en in lnm conclusie
en door het arrest zelf in zijn reden en
hierboven onder 1 en 2 overgenomen a ls
zodanig wordt b eschouwd, voor h et
" Credit commercial de Mons » geen
enkele verplicht ing volgde om aru1 Mengal
een krediet ten bedrage v an d e in de
alde b ep aalde soin te verlenen ; derhalve
met schending van d e bewijskracht van
de « akte van p ru1dgeving van de banclelszaak die aan de clienten toebehoorde »,
tot stand gekomen tussen dez e bank en
Mengal op 17 jruma ri 1957 (schending
vru1 d e artikelen 1319, 1320 en 1322 van
bet Bm·gerlijk Wetboek) en van d e b e wijskracht der conclusie door partijen
gewisseld over b et voorwerp van dez e
overeenk om st (schencling van dezelfde
wetsbepalingen), met miskem1ing van
bet gerecbtelijk contract dat clienaangaande regelmatig is tot stru1d gekomen
(schending van de artikelen 1126 en
1136 van h et Burgerlijk Wetboek) en
in strijd n:tet zijn ru1dere r edenen (schen:
cling vru1 artikel 97 van de Grondwet),
bet b estreden arrest zijn beschikkencl
gedeelte h eeft gemotiveercl door te
zeggen d at de kredietopening van 24 fe bruari 1959 was aangegaan lu·acbtens
de verb intenissen clie in 19 57 j egens de
lu·eclietn em er waren tot stand gekomen :
Overwegende dat het arrest enerzijds
stelt dat de naamloze vem1ootschap
«Credit commerc;ial d e Mon s», in wier
rechten verweerster getreden is, zich op

de hanclelszaak van wijlen Arsene Mengal,
de client genoemd, een panel heeft doen
toestaan, bij een alde van 17 januari 1957,
geregistreerd op 23 en ingeschreven op
24 van dezelfde maand op het hypotheekkantoor te Bergen, tot zekerheid van een
schuldvordering van 150.000 frank in
hoofdsom, plus 15.000 frank als interest
en toebehoren; dat luachtens a rtikel 3,
1°, van die a kte het panel gegeven is" tot
waarborg vru1 de b etaling van alle samm en welke d a n ook d ie d e client aan de
« Cr edit commercial de Mons » schuldig
zou zijn en zou kmu1en worden wegens
v errichtingen die deze bank m et d e client
zou kunnen doen of hebben gedaan » ;
clat volgen s artikel 6 erv an die overeenkomst voor een onbepaalde tijd is aangegarul;
D at het arrest ru1derzijds stelt dat
Mengal op 24 febru ari 1959 van die
v e1m ootschap een kredietopening van
150.000 frank h eeft b ekomen om de constructiekosten van een weefmachine te
d ekken , welk krediet gewaarborgd was
door een overeenkomst, 1net n arn e door
h et panel gevestigd bij de voornoemde
alde var1 17 janua ri 1957 en als eerste in
rang ingeschrev en ;
Overwegende cla t h et a rrest wettelijk
overweegt d at, lnachten s artikel 1130,
eerste lid, van het Bmgerlijk 'iVetboek,
zekerheicl kan worden gesteld tot waarborg van voorwaardelijke of toekomstige
schulden, onder h et enk ele voorb ehoud
cla t zij bepaald zijn of lnumen worden op
h et tijd<stip van d e zekerheidsstelling ;
d at d e toekomstige schuldvorderingen
voldoende bepaald zijn ofkwmen worden,
inclien de overeenkomst waarbij d e zeker h eid wordt gesteld, h et mogelijk maakt
clie te b epalen en inclien blijkens de
gegevens van d e zaak d e s chuldvor deringen werkelijk die zijn welke p artijen
h adclen willen waarborgen ;
Overwegende dat, na er t e h ebben op
gewezen clat het hier ging om de inpandgeving van een handelszaak, zodat de
in de alde van 17 jrumari 1957 b epaalde
verrichtingen de kredietopeningen omvatten die uitdrukkelijk vermelcl zijn
in artikel 2 vru1 h et koninklijk besluit
van 12 februari 1936 betreffende de toelati.ng van luedietinrichtingen die be roepskrediet mogen verlenen ten b ate v an
d e kleine burgerij in handel en nijverh eid, h et arrest vaststelt dat Mengals
bedrijf confectieldeding vervaardigde en
dat de kredietopening van 24 februari
1959 h em door h et « Creclit commercial
de Mons » werd toegestaan voor h et bouwen v an ee.n weefmachine ten behoeve

-·-- ;
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van zijn onderneming ; dat zulks niet
wordt betwist ;
Overwegende clat het arrest aldus
omstandig vaststelt dat die kredietopening hem werd toegestaan binn en de
grenzen van de verplichtingen van de
crediteur jegens de kredietnemer, zoals
zij zijn b epaald in de akte van 17 januari
1957 ;
Overwegende clat hiei'uit volgt dat de
voormelde overwegingen van het arrest
een voldoencle verantwoording zijn voor
de beslissing dat de kredietopening van
24 februari 1959 wettelij k, volgens d e
uitdrukkelijke wil van de partijen, zijn
verleend onder waarborg van het v oorrecht dat op 23 januari 1957 geregistreerd
en op 24 van dezelfde maand ingeschreveh werd op het hypotheekkantoor ;
Dat h et middel dat opkomt tegen een
overweging die geen invloed heeft op
de wettelijk:heid van d e bestreden beslissing, dus niet ontvankelijk is wegens
h et ontbreken van belang ;
01n die redenen, verwerpt de voorzie ning; veroordeelt d e eiseressen in de
kosten.

28 maart 1974.
1e kamer. Voo7·zitte7·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve7·slaggeve7·,
de H . Screvens. - Ande1·sluidende concl~tsie (1), de H. Charles, advocaat generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.

- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. AKTE Dill
li'I:OET WORDEN GEINTERPRETEERD . RECHTER DIE ZICH BEROEPT OP ANDERE
VERMELDINGEN DAN DIE WELKE EEN
PARTIJ HEEFT AANGEVOERD EN OP
EXTRINSIEKE OMSTANDIGHEDEN OM DE
WERKELIJKE WIL VAN DE PARTIJEN
TE BEPALEN. GEEN 1\ITSKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2°

10 BEWIJS . -

28 maart 197 4.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT .

(1) Ret bestreclen arrest r echtvaarcligt zijn
b eschikkencle gecleelte door te zeggen clat
" de kreclietopening van de 24ste februari
1959 toegestaan is op groncl van de verbintenissen clie jegens de kreclietiJ.emer zijn aangegaan "· Daar bet openbaar ministerie van oorcleel was clat de inpanclgeving van 1957 niet
gewaagcle van enige verbintenis van de
kr ecliteur j egens d e kreclietnemer omtrent de
door bet panel te waarborgen verbintenis,
had bet geconclucleercl tot de aanneming van
b et miclclel afgeleicl nit de miskenning van
de bewijskracbt van genoemcle akt.e van
inpanclgeving.
(2) Raadpl. cass., 18 mei 1972 (.An·. cass.,
1972, blz. 872); 15 juni 1973 (ibid., 1973,

OVEREENKOMST.
DwALING
OMTRENT DE ZAAK ZELF, VOORWERP
VAN DE OVEREENKOMST. BEWIJS
DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN. - ARTI·
KEL 1341 VAN HET BURGERLIJK vVETBOEK NIET V"\-N TOEPASSING.

3° OVEREENKOMST.- UITLEGGING.
- BESLISSING DAT DE OVEREENKOll'lST
DE WERKELIJKE WIL VAN DE PARTIJEN
NIET UITDRUKT. - BESLISSING WAARBIJ AAN DEZE WIL VOORRANG WORDT
GEGEVEN BOVEN DE LETTERLIJKE BETE·
KENIS VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE
OVEREENKOMST. - UITLEGGING NIET
ONVERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE OVEREENKOMST.- WET·
TELIJKHEID.
1° D e bewijslc7·acht van de akten woTdt niet
mislcend dam· de 7·echte7· die, zonde7· de
bewoo1·dingen van een uit te leggen alcte
te mislcennen, zich op ext1·insielce omstandigheden be1"0ept, om de we1·lcelijlce
dmagwijdte te bepalen wellce de pa1·tijen
aan de alcte hebben willen geven (2).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

2°
1 e KAMER. -
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A1·tilcel 1341 van het Bu1·ge1·lijlc
T'Vetboelc is niet van toeJJassing, wannee1·
een pa1·tij in de oveTeenlcomst zich
be1·oept op de dwaling omtTent de zaalc
zelj, voo7·we7'JJ van deze ove1·eenlcomst;
het bewijs van de dwaling lean doo1· alle
7'echtsmiddelen wm·den gelevenl (3) .

blz. 1012) en 7 j a nuari 1974, supra, biz. 498.
(3) Cass., 11 maart 1960 (Bull. en PASIC.,
1960, I , 811).
Dat de clacling niet kan worden vernietigcl
wegens dwaling omtrent de ernst van de
lichamelijke letselen welke vastgestelcl zijn
bij bet aangaan ervan, clo ch clat clit ecbter wei
kan gebeuren inclien de p artijen, op bet ogenblik clat d e clacling wercl aangegaan, geen
wetenschap haclclen van bet bestaan van letselen welke slechts later gebleken zijn,
zie men in cass. fr., 8 maart 1966 (Bull. civ.,
1066, I, nr. 171, blz. 134), en in d e noot get.
G. C. -H . onder cass. fr., 27 februari 1967
(Dall. en Sirey , 1967, Jurispr., b iz. 246).

-83630 W ettelijk is de beslissing toam·bij de

?'echte?', nadat hij he eft vastgesteld dat
een ove?'eenlcomst geb?·ekkig is opgesteld
en de toil van de pa?·tijen heejt nagegaan,
op g?·ond van deze toil aan de ove?·eenkomst een ~~itlegging geeft die niet
onve?·enigbam· is met de betooo?·dingen
e?·van (1). (Art. 1156 B.W.)
(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP

« LES ASSURANCES NATIONALES »,
T. DE CUYPER.)
ARREST

(ve?·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april1972 door het Hofvan
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315, 1319,
1320, 1322, 1347, 1348, 1349, 1353 van.
het Burgerlijk Vl etboek en 97 van de
Grondwet,
cloonlat het arrest beslist, alvorens het
beroepen vom1.is te bevestigen waarbij
een deslnmdige wordt aangesteld, « dat
ten deze client vastgesteld te worden dat,
volgens het mep_isch attest dat gevoegd is
bij het door gei:ntimeerde overgelegd
verslag van dokter Lens, de arbeidsongeschiktheid zou te wijten zijn aan
een toestand van hematomyelis clie zijn
oorsprong vindt in het ongeval en dat deze
ongeschiktheid ongeveer 80 pet. zou
bedragen; dat op grond daarvan kan
worden aangenomen dat gei:ntimeerde
zich, volledig te goeder trouw, heeft
vergist in de betekenis van de bewoordingen die appellante bij het opmaken van
de litigieuze kwitantie had gebezigcl;
dat in weerwil van de gebruikte bewoordingen redelijkerwijs niet kan worden
aangenomen dat gei:ntimeerde, wiens
bestaan van zijn werk als metselaar
afhangt, ervan heeft willen afzien zijn
rechten op schadeloosstelling voor zo
belangrijke blijvende gevolgen te cloen
gelden ; dat zullrs des te minder het geval
is geweest daar de tegen , hem aangevoerde afstand voortvloeit uit een gedrukte tekst die, zoals de eerste rechter
het heeft doen opmerken, niet noodzakelijk met de bedoelingen van de partijen
overeenstemt ; dat de ondertekening van
zulk een kwitantie blijkbaar veeleer
(1) Cass., 26 februari 1971 {A?'?', cass., 1971,
biz. 616; raadpl. DE PAGE, d . .II, nr. 566, A,
biz. 551.

automatisch geschiedt, vermits d ezelfde
tekst werd gebezigd voor het opstellen
van de kwitantie die appellante heeft
laten tekenen door de verzekeraararbeidsongevallen voor wie de gebruikte
formule helemaal ongeschikt blijkt "•
te?'toijl, em·ste ondenleel, de litigieuze
kwitantie van 12 april 1968 woordelijk
bepaalt dat « Deze son1 vrij en met voile
kem1.is van zaken aangenomen, stelt
zowel voor de Maatschappij L'Aigle de
Paris als voor haar verzekerde, volleclige
en algehele outlasting daar van h et ongeval, wat er ook het verder verloop van
weze. Deze betaling stelt einde, zonder
voorbehoud en op de meest volstrekte
wijze, aan alle betwistingen en ik erken
dat ze alle rechten uitput, welke deze
ook zouden kmu1.en wezen, die ik ten gevolge van clit ongeval zou lnmnen
hebben zowel voor de stoffelijke als
lichamelijke schade clie ik geleden heb,
daar ik op volledige wijze ingelicht geweest ben door mijn behandelende
geneesheer voor wat de tegenwoorclige en
mogelijke toekomende gevolgen betrefb
, van het ongeval waarvan ik slachtoffer
was " ; de bewoorclingen van de alde
duidelijk zijn met betrekking tot de
schadelijke gevolgen clie ze dekt; de
context van d e alde elke onduidelijkheid
uitslu:it wat betreft de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen om in de
alde alle sch adelijke gevolgen van het
ongeval op te nemen, wat er ook het
verder verloop van weze, de bekencli1eid
van h et slachtoffer met alle tegenwoordige
en mogelijke toekomende gevolgen van
h et ongeval en de betali.J1g door de verzekeraar aan het slachtoffer dat vrij en
met kem1is van zaken een vergoeding
aa1U1eemt clie geldt als volleclige en
algehele outlasting voor de verzekeraar
en zijn verzekercle van de gevolgen van
het ongeval ; de bekritiseerde beslissing,
door de gemeenschappelijke wil van de
partij en na te gaan op grond van de
bewoordingen van de akte en van de uiteengezette extrinsieke omstandigheden,
h et voorwerp van de litigieuze kwitantie
beperkt tot de schadelijke gevolgen die
op het ogenblik van de betaling bestonden of konden worden voorzien ; deze
uitlegging van de alde van. 12 april 1968
niet te verenigen is met haar bewoordingen en de bewijsluacht ervan miskent
(schencling van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek)
en het arrest derhalve zijn beschikkende
gedeelte niet regelmatig met redenen
heeft omhleed (schending' van artikel 97
van de Grondwet);
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tweede ondm·deel, de b ekritiseerde beslissing, om de wil van de partijen uit
te leggen, een beroep doet op een door
verweerder overgelegd medisch attest
waarin gewag wordt gemaakt van een
arbeidsongeschiktheid van 80 pet., enerzijds, en op h et feit dat de aangevoeL'de
afstand " voo.rtvloeit uit een gedrukte
tekst die niet noodzakelijk met de becloelingen van de partijen overeenstemt ,,
anderzijcls; het arrest, door de inhoud en
de modaliteiten van de litigieuze overeenkomst af te leiden uit feitelijke vermoeclens, ook al gaat het in de akte om
een hager bedrag clan clrieduizencl frank,
d~ akte buiten beschouwing h eeft gelaten
in weerwil van de regels inzake het
schriftelijk bewijs (schencling van de
artikelen 1315, 1341, 1347, 1348, 1349
en 1353 van h et Bmgerlijk vVetboek) en
aldus zijn beschikkencle gedeelte niet
regelmatig motiveert (schencling van
artikel 97 van d e Grondwet) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle clat het arrest door de
in het micldel overgenomen overwegingen
beslist, met vermelding van de redenen
· van deze beslissing, dat de op 12 april
1968 door verweerder ondertekende kwitantie, voor zover ze impliceert d at deze
laatste ervan. afziet zijn rechten te doen
gelden op schadeloosstelling voor belangrijke blijvende gevolgen van. het ongeval
die hij niet kon voorzien toen die alde
werd opgemaakt, de werkelijke wil van
de ondertekenaar niet weergeeft, d aar
deze zich heeft vergist in de betekenis van
de bewoordu:tgen ervan ;
Dat het arrest, door aldus te beslissen
dat de toestemming van verweerder in
de a lcte is aan getast door de dwaling
die h et opgeeft, d e bewijskracht van die
alcte niet ITtiskent;
Dat dit onderdeel van h et middel
feitelijke gronclslag mist;
W at h et tweede onderdeel betreft :
Overwegende clat h et arrest uit de
feitelijke vennoeclens die het vermeldt de
dwaling van verweerder omtrent de
draagwijdte van de door hem ondertekende kwitantie afleidt;
Dat h et b ewijs van de dwaling door
alle rechtsmiclclelen kan worden geleverd;
Dat dit onderdeel van h et middel niet
kan worden aangenomen ;

28 maart 1974. 1e kamer.
Voo1'zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vin9otte. Gelijkltticlencle conclttsie, de H. Charles, advocaat-gen eraal.
- Pleitm·, de H. D assesse .

1e

KAMER. -

VOORZIENING

28 maart 1974.
IN

CASSATIE .

VORllf . DIRECTE GEJ\'IEENTEBELAS TING. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING.- BEWIJS
VAN DEZE BETEKENING NIET OVERGELEGD. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankel~jk is cle voo?'ziening in
cassatie tegen een beslttit van de bestendige deputatie van een pmvincie1·aacl
wam·bij beslist wo1·clt ove·r een 1·eclamatie
tegen een aanslag in een cli1·ecte gemeen tebelasting, wannee1· uit de 1·egelmatig
aan het Hoj ove1·gelegde stttkken niet
blijkt clat cle ve1·kla1·ing van voo1·ziening
binnen cle bij a1·tikel 4 van de wet van
22 janua1·i 1849 gestelde tennijn betekencl we1·d aan de paTtij tegen wie de
voo1·iiening is gm·icht (1). (Artt. 1 en 2
wet van .22 jtmi 1865; art. 16 wet van
22 juni 1877; art. 4.20bis Sv.)
(DESlliARETS EN MOUREAU,
T. GEi\ffiENTE ANDERLECHT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
28 maart 1974.
1e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. - . Gelijkltticlende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1', de H . Strowel (van de
balie te Brussel).

Over h et tweede middel, .. .
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in d e kosten.

(1) Cass., 20 maart 1974, su.p1·a, biz. 802.
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RECHTERLIJK GEWIJSDE. - STRAFZAKEN.- GEZAG VAN GEWIJSDE OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VONNIS OP DE STRAFVORDERING GE ·
WEZEN. - BURGERLIJKE RECHTER DIE
ZIJN BESLISSING GRONDT OP EEN UIT·
LEGGING VAN DIT VONNIS WELKE
MET DE BEWOORDINGEN ERVAN NIET
STROOKT. MISKENNING VAN HET
GEZAG VAN GEWIJSDE.

Het gezag van gewijsde van een vonnis
van een st1·ajge1'echt wonlt miskend doo1·
de btwge1·lijlce 1'echte1• die zijn beslissing
stettnt OJJ een ttitlegging van clit vonnis
wellce met de bewoo1·dingen e1·van niet
st?"Oolct (1). (Art. 4 wet van 17 april
1878.)
(NAAlVILOZE VENNOO'l;SCHAP
« BRUSSELSE lliAATSCHAPPIJ »,

T. VAN GYSEL L. EN TH.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op h et bestred en
arrest, op 27 j1.mi 1972 en niet op 2 9 juni
1972 zoals bij verschrijvi.ng in het v erzoekschrift tot cassatie en in h et exploot
van b etek ening is vermeld, door het H of
van b eroep te Gent gewezen ;
·
Over h et middel, a fgeleid uit d e miskelming van de r echtsregel van de b ewijskracht van d e in kracht van gewijsde
getreden rechterlijke beslissingen, uit de
miskenning van d e kracht van gewijsde
van h et arrest van 9 september 1966 van
h et Hof van b eroep te Gent en uit de
schencling van artikel 4 van d e wet van
17 april 1878 houdende d e voor afgaande
titel van h et Wetboek van strafvord e ring,

doo?"Clat, na vastgesteld te hebben d at
b edoeld arrest van 9 september 1966
eerste verweerder d efinitief veroordeeld
had tot een geldboete wegens het gebruik
maken van h et kwestieus motorrijtuig
zonder d a t h et voorzien was van het
groen schouwingsbewijs bepaald door de
r eglementering op d e teclmische controle,
h et b estred en arrest b eslist, als burger(1} Over bet gezag van gewijscle in strafzaken over een later btn•gerlijk geschil,
r aaclplege men cle plechtige openingsrecle van
E erste Advocaat-generaal P anl ·lVIa haux van
1 september 1971 " Het rech terlijk gewijscle

lijke rechter, d at er een twijfel b estond
over h et bestaan van een contra ctuele
t ekortkoming van eerste verweerd er aan
d e h em door de tussen partijen gesloten
polis opgelegde verplichting om zijn
wagen van een gelclig schouwingsbewijs
te voorzien,
tenvijl deze beslissing regelrech t incl!·uist tegen d e in kracht van gewijsde
getreden beslissing van het bedoelde
strafarrest :
Overwegende dat t en gevolge van een
verkeersongeval waarvoor hij aansprakelijk werd gesteld, eerste verweerder bij
h et in kracht van gevl'ijsde gegan e arrest
van 9 september 1966 veroordeeld werd
mn. zich schuldig te h ebben gemaakt aan
h et onopzettelij k doden en h et toebrengen van letsels en meteen aan h et gebruilr
maken van een aan de r eglementering
op de teclmische controle onderworpen
voertuig, ten cleze het in d e verzekeringsover eenkomst omschreven v oertuig, zon- .
der d at het voorzien was van h et groen
schouwingsbewijs dat dit gebruik toeliet ;
Overwegende dat luidens a rtikel 25 van
d e verzekeringsovereenkomst, de verzek eraar een recht van verhaal op de verzekeringnemer h eeft, wa1meer h et in het
v erzekeringscon tract omschreven nlotorrijtuig, clat aan de r eglem enteri.ng op d e
technische controle onderworpen is, bij
het ongeval niet voorzien is van een
gelclig schouwingsbewij s ; ·
D at voormelde bepaling impliceert dat
de verzekeringnemer een contractuele
t ekortkoming begaat, walllleer hij het
verzekerde motorrijtuig gebruikt zonder
d a t h et voorzien is van een geldig schouwingsbewijs ;
Overwegende dat, nu voor1nelde veroordeling van 9 september 1966 en
gezegde contractuele tekortkoining hetzelfde feit tot v oorwerp h ebben, m et
name het gebruik m aken van een aan de
t eclmische controle onderworpen motorrijtuig zonder vobrzien te zijn van een
geldig schouwingsbewijs, het arr est, door
te b eslissen clat er een twijfel b estaat
nopens het b est a an van d e door eiseres
inger oep en contractu ele tekortkoming,
l1et gezag van het in kracht van gewijsde
gegaan arrest van 9 september 1966miskent;
Dat het middel gegrond 1s ;

en het Gerechtelijk vVetboek », alsm ecle cle
conclu sie van Proctn•etrr-gen eraal Ganshof
van d er l\feersch v66r cass., 8 maart 1973
(.A1'1'. cass., 1973, blz. 666) .
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden 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 Brussel.
29 maart 1974.
1e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijlcluidende concl1tsie, de H . Charles,
a dvocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Struye en De Bruyn.

(VAN DAELE, T. SCHEERLINCK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

2° A1·tilcel962 van het Ge1·echtelijlc Wetboelc
ve1·leent aan de ?'echte?' de mogelijlcheicl,
doch ve?'JJlicht hem niet, om, te1· OJJlossing
van een voo1· hem geb1·acht geschil of
ingeval een geschil we1·lcelijlc en cladelijlc
clnigt te ontstaan, deslcttncligen te gelasten vaststellingen te cloen of een technisch
advies te geven.

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 962 van
het Gerechtelijk Wetboek, 25 van titel IV
van boek I van het vVetboek van koophandel, zoals gmvijzigd door de wet van
15 december 1872, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat het arrest eiser veroordeelt om
aan de verweerders het bec'!Tag te betalen
van 220.901 frank en de tegenvordering
van eiser tot betaling van het bedrag
van. 92.952 frank verwerpt om de reden
dat het verweer van eiser " steunt op
loutere beweringen, waarvan de juistheid
niet kan nagegaan worden; een deskundigenonderzoek geen opheldering kan
verschaffen »,
tenvijl 1° eiser in conclusie in uitdrukkelijke bewoordingen staande hield dat
de boekh.ouding van de voorbij e jaren
nag bestond en ook het factuurboek van
inkopen voorhanden was zodat het zeker
gemakkelijk zou zijn voor de deslnmclige
om de facturen 1net kennis van zaken na
te gaan; dat zelfs al zijn de herstellingen
geruime tijd uitgevoerd het steeds mogelijk is na te gaan of de op de facttuen
vermelde stukken wel degelijk geplaatst
werden, aangezien a lle auto -on<;lerdelen
voorzien zijn van een speciaa.l nummer
dat oak op de facturen voorkomt ; dat
derhalve de juistheid van clit verweer
van eiser wel kon nagegaan worden en
het arrest zowel de bevvijskracht van deze
conclusie miskent als er onvoldoende op
antwoordt (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Bmgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
2° het door eiser gevraagde deskundigenonderzoek het bewijs van zijn verweermiddelen kon leveren en het arrest dit
bewijsaanbod onregelmatig heeft verworpen (schending van' de artikelen 962
van het Gerechtelijk Wetboek, 25 van
h et Wetboek van koophandel en 97
van de Gronclwet) :

(1) Raadpl. cass., 5 februari 1971 (A1'?'. cass.,
1971, blz. 546); FREDERICQ, Tmite de d1·oit
commercial belge, d. I, 1946, nr. 153; VANRYN,
Principes de d1·oit comme?·cial, d. II, 1957,
nrs. 1234 en 1252.

Overwegencle dat het arrest in feite en
derhalve soeverein beslist dat een deskuncligenonclerzoek ten cleze geen ophelclering kan verschaffen ;
D at, in zoverre het middel aanvoert
dat eiser door'het gevraagde deslnmdigen-

1e KAMER.- 29 maart 1974.
1° BE\IVIJS. - ZAKEN VAN KOOPHANDEL.
- HANDELSVERBINTENISSEN. - WETBOEK VAN KOOPHANDEL, ARTIKEL 25.
- BEWIJS DOOR ANDERE MIDDELEN
DAN DOOR HET BURGERLIJK RECHT
TOEGELATEN. - EENVOUDIGE MOGELIJKHEID VOOR DE RECHTER DIT TOE TE
STAAN.

2° BEvVIJS. -

BURGERLIJKE ZAKEN.
- DESKUNDIGENONDERZOEK. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 962.
- EENVOUDIGE lVIOGELIJKHEID VOOR
DE RECHTER OM EEN DESKUNDIGENONDERZOEK TE GELASTEN.

1° A1·tilcel 25 van het Wetboelc van !coophandel vm·leent aan de 1·echte1' de mogelijkheid, doch ve1·plicht hem niet, om,
behottdens de ttitzondeTingen in bijzonde?·e gevallen, toe te staan dat het bewijs
van de handelsve·r bintenissen w01·dt gelevenl doo1· ande1·e midclelen dan die
wellce doo1' het bw·ge1'lijlc 1·echt zijn toegelaten (1).

-840onderzoek het bewijs van zijn verweermiddelen kon leveren, het opkomt tegen
een feitelijke beoordeling van de rechter
en clienvolgens ·niet ontvankelijk is ;
Overwegencle clat, door te beschouwen
dat het verweer van eiser " op loutere
beweringen steunt waarvan. de juistheicl
niet kan worden nagegaan >>, het arrest
de in het miclclel aangehaalcle conclusie
van eiser nopens de mogelijkheicl de nog
bestaancle boekhoucling en namelijk de
vermelclingen op de factm·en aan de
hand van de gelevercle auto-onderclelen
na te gaan en aldus de juistheid van
eisers verweer te controleren, als niet .
overtuigencl van de hand wijst en meteen
passencl beantwoorclt ;
Dat het arrest, hetwelk eisers conclusie
als niet overtuigencl verwerpt, er geen
met de bewoorclingen ervan strijdige nitlegging aan toekent en dan ook de bewijskracht van die conclusie niet schenclt ;
Overwegencle clat artikel 25 van titel IV
van boek I van het Wetboek van !wophandel het bewijs van hanclelsverbinte nissen door andere bewijsmiclclelen clan
die :toegelaten door het Btugerlijk Wetboek enkel voorziet in de gevallen waari.:t1.
" de rechtbank oorcleelt clit te moeten
toestaan ";
D at het arrest, door te beslissen ten
cleze een deskuncligenonderzoek niet te
moeten toestaan, voormeld artikel 25
niet schendt;
· Dat het arrest ook artikel 962 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat evenmin een
onvoorwaarclelijke verplichti.:t1.g oplegt,
niet schenclt ;
Dat het miclclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede miclclel, afgeleicl uit
de schencling · van de artikelen 25 van
titel IV van boek I van het W etboek van
koophanclel, zoals gewijzigcl door de wet
van 15 december 1872, 1341, lid 2, van
het Burgerlijk vVetboek, 922 van h et
Gerechtelijk vVetboek en 97 van de
Gronclwet,
doo1·dat het arrest eiser veroorcleelt mn
aan de verweerclers het beclrag te betalen
van 220.901 frank en d e tegenvorclering
van eiser tot betali.:t1.g van het beclrag van
92.952 frank verwerpt om de reclen clat
" een persoonlijke verschijni.:t1.g van de
partijen alleen monclelinge verlcl.ari.:t1.gen
kan opleveren, terwijl het geschil slechts
kan beoorcleelcl worden op grand van
stukken »,
tenvijl 1° i.:t1. zaken van koophanclel,
buiten de bewijsmiclclelen toegelaten door
het Btugerlijk Wetboek, zowel het
getuigenbewijs als het bewijs door ver-

moeclens, door ei.ser tegenover de verweerclers, die optraclen als hanclelaars
wegens zaken van htm handel, kan gelevercl worden (schencling van de artikelen 25 van het W etboek van koophandel
en 1341, lid 2, van het Burgerlijk Wethoek) ; 2° eiser derhalve gerechtigd was
de persoonlijke verschijni.:t"lg van partijen
als bewijsmiddel i.:t1. te roepen, daar deze
zaak hoegenaamd niet alleen op stulcll:en
moest behandeld vvorclen 'schencling van
alle ill het micldel aangehaalde wetsbepalillgen) ; 3° het niet mogelijk is uit te
maken of het arrest de persoonlijke
verschijni.:t1g 0111 feitelijke of 0111 juriclische redenen verwerpt (schending van
artilrel 97 van de Grondwet) :
Overwegencle clat het arrest geenszins
ontkent dat ill zaken van koophandel het
bewijs kan worden geleverd door andere
bewijsmiclclelen clan die welke door het
Bmgerlijk vVetboek zijn toegelaten, . of
dat de rechter steeds de p artijen kan
bevelen i.:t1 persoon te verschijnen, cloch
aileen beslist clat een . persoonlijk verschijnen van partijen ten cleze geen nut
zou hebben;
Overwegehde dat in zoverre het middel aanvoert clat het hof van beroep t en
onrechte beslist clat de zaak alleen op
grand van stulcl.{en kan beoorcleeld worden, het opkomt tegen een feitelijke beoorclelillg van de rechter ;
Overwegencle clat het arrest, door te
beschouwen clat << een persoonlijke verschijning van de partijen alleen monclelinge verhlaringen kan opleveren, terwijl het geschil slechts kan beoorcleelcl
worden op grand van stulcll:en », die
persoonlijke verschijni.:t1g onclubbelzi.:tmig·
om feitelijke reclenen verwerpt ;
Dat het miclclel niet kan worden aangenmnen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser ill de kosten.

29 maart 1974. 1e kamer.
Voo1·zitteT, Ridder Rutsaert, voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. Gelijklt~iclencle conclt~sie , de H. D etournay, aclvocaat-generaal. Pleitm·, deH. Houtekier.
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29 maart 1974.

SCHENKINGEN EN TEST AMENTEN . - AANWIJZING VAN EEN LEGATARIS.
ALGEil'lEEN LEGAAT TEN
GUNSTE VAN DEGENE VAN DE DRIE
DAARIN AANGEWEZEN PERSONEN « DIE
DAT HET lliEEST NODIG HEEFT ». RECHTSVORDERING VAN DE WETTELIJKE ERFGENAJVillN TOT NIETIGVERKLARING. - ARREST DAT HET LEGAAT
GELDIG VERKLAART. ARREST DAT
ERUIT AFLEIDT DAT DE EISERS VAN DE
NALATENSCHAP ZIJN UITGESLOTEN EN
DERHALVE DAT NIET lVIOET BEPAALD
WORDEN WIE HET LEGAAT ZAL ONTVANGEN. - WETTELIJKHEID.

Het m·1·est dat, op de 1·echtsvm·de1·ing van de
wettelijlce e1jgenamen van de e1jlate1·
tot nietigve1·lclm·ing van diens algemeen
legaat ten gtmste van degene van de
d1·ie pe1·sonen - niet de eism·s - die
dam·in genoemd wo1·den en « die (het)
het meest nodig heejt », beslist dat het
legaat geldig is OJJ grand dat de enige met
dit legaat begtmstigde pe1·soon bepaalbaa1' is (1), leidt daamit wettelijlc aj
dat de eise1·s, die geen 1·ese1·vatai1·e
e1jgenamen zijn, van de nalatenschap
zijn uitgesloten en dat de1·halve, aangezi en zij e1· geen belang bij hebben en e1·
geen geschil bestaat tttssen de d1·ie
potentiele ge1·echtigden, niet moet wm·den
bepaald wie van dezen het legaat zal
ontvangen (2).
(001\fS EN LITISCONSORTEN,
T. NEUTS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op h et bestreden
arrest, op 15 december 1971 door h et
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de sch ending van de artikelen 711, 731, 750,
893, 902, 1002, 1003, 1043, 1044, 1156,
1319, 1320, 1322 van h et Burgerlijk

(1) Over bet feit dat het legaat ten gunste
van een onbepaal de persoon geldig is, indien
deze kan worden vastgesteld en bekwaam is om
te verkrijgen, zie m en DE PAGE, Traite element.
de d1·oit civil belge, d. VIII-1, 1962, nrs. 123 en
127 en de hierin vermelde auteurs; BEUDA NT,
Cotn·s de cl1·oit ci>:il fm.nrais, d. VI, 1934,

W etboek, 17, 18 van h et Gerechtelijk
W etbo ek en 97 van d e Grondwet,
doo1·dat, na vastgesteld t e hebben dat
de erflaatster wijlen Ooms Emma op
10 mei 1960 een eigenhandig testament
gemaakt had luidende als volgt : « met
deze verklaar ik, Emma Ooms, dat ik na
mijn dood dit huis Inet al wat ik nog h eb,
nalaat aan Yvo Neuts of Jos of Gaby
deze die het meest n odig h eeft », h et
arrest de door de eisers ingestelde vordering afwijst en het testament en de
inbezitstelling geldig verklaa rt om de
reden dat « indien ten deze de beschikking gedaan werd ten gtmste van een
legataris die onzeker of . onbepaald ·was
t en tijde van de opstelling van h et tes tament, nochtans niet kan worden b eweerd d a t de legataris onbepaalbaar of
niet identificeerbaar zou zijn op h et
ogenblik van h et openvallen of van de
inbezitstelling van de n alatensch ap ; d a t
inderdaad, de door de erflaatster geb ezigde uitclrukking « wie het meest
nodig h eeft >> op zich zelf niet de intrinsieke of absolute onmogelijkheid van
Jiadere identificatie· van de begunstigde
impliceert, doch enkel een feitelijk beletsel uitmaa.kt voor zulke identificatie die,
als dusdanig, p rincipieel mogelij k blijkt,
ook inclien zij in de praktijk eventueel
moeilijld1eden zou opleveren ; dat de
graad van moeilijld1eid van de aanwijzing
van de uiteindelijk b egtmstigde in conc1·eto des te minder toelaat tot onbepaalbaarh eid te besluiten daar de luing
van de in aanm erking komende potentiele legatarissen noodzakelijk beperkt
blijft tot de ch·ie in het testament
genoemde natuurlijke personen, dit wil
zeggen met uitsluiting van alle andere
en dus eveneens van de gemtimeerden
(thans de eisers) ; dat noch h et b estaan
van de in h et testament genoemde
p ersonen, noch lllm eenzelv igh eid of de
overeenstmn1ning daarva.n 1net die van
de appellanten (thans de verweerd ers)
met n ame Neuts, n och hm1 rechtsbekwaamheid tot ontvangen wordt aangevochten; dat h et probleem van d e identificatie van d e begunstigde bij gevolg
t e lierleiden is tot een }outer probleem
van d e interpretatie van h et door de
de Cttjtt.s gestipuleerde criterimn « nodig

" L es donations entre vifs et les tes t aments »,
nrs. 113 tot 116 .
(2) Raadpl. cass., 25 juni 1908 (Bull. en
P ASIC. , 1908, I, 268) ; DE PAGE, op . cit. ,
d. VIII-2, 1973, nrs. 1184, 1267 en 1279 en
vlg.
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betwisting tussen de drie potentiele
legatarissen uitsluitend behoort tot de
soevereine bevoegcU1eid van de feitenrechter; dat evenwel zulke betwisti:ng in
ieder geval vreemd zou zijn aan de
gei:ntimeerden en aileen tussen de chie
in het testament genoen1.de personen
onderling zou lnumen bestaan, wat in
werkelijkheid geenszins het geval is,
zoals ten overvloede blijkt uit de door
de appellanten Neuts genomen conclusies ; dat deze overwegingen aantonen
dat ten deze de legataris, zoniet bepaald
is, toch alleszins bepaalbaar is ; dat vermits geen andere gronden van nietigheid
tegen het betwiste testmnent worden
aangevoerd, dit laatste dan ook als
rechtsgeldig moet worden erkend en
zijn uitwerking moet hebben ; dat, eens
deze rechtsgeldigheid aanvaard, alleen
nog kan worden vastgesteld dat, gezien
het algemeen lmrakter van het vermaakte
legaat, de gei:ntimeerden geen erfgerechtigden in de nalatenschap van wijlen
Ooms Ennna zijn »,

tenvijl 1° het arrest vaststelt · dat de
door de erfiaatster ten voordele van
"Yvo Neuts of Jos of Gaby deze die
het meest nodig heeft » gemaakte testamentaire beschikking slechts ten voordele
van een enkel legataris gedaa:n was en
deze beschikking derhalve slechts gelclig
kon verklaard worden op voorwaarde dat
de werkelijke enige legataris tegelijk
bepaald werd ; dat het arrest derhalve ten
onrechte het testament geldig verklaart
en weigert de door de verweerders sub 1
tot 3 bekomen inbezitstelling te vernietigen, zonder te bepalen wie van de chie
potentiele legatarissen N euts de werkelijke legataris was, en het feit dat de
enige werkelijke legataris slechts te v:i:nden is tussen de chie potentiele legatarissen N euts en aan de hand van het
door de erflaatster opgegeven criterimn
van wie het meest noclig heeft zou kmn1en
bepaald worden, niets afdoet am1. de
onzekerheid en onbepaalcU1eid die het
arrest aangam1de de werkelijke en enige
legataris laat bestam1. (schending vm1.
de artikelen 893, 902, 1002, 1003, 1043,
1044, 1156 van het Burgerlijk vVetboek
en 97 van de Gronclwet); 2° de eisers de
natuurlijke erfgenamen zijn van de
erflaatster en tweede eiser ook haar
eventuele legataris is ingevolge een
vroeger testament, zodat zij belang
hebben bij de ongeldigheid van het door
het testament Val1 10 mei 1960 aan een
van de drie verweerclers .sub 1 tot 3 toegekencl legaat, nu die legataris door het

arrest niet bepaald werd, en clit belang
blijft bestaan tot in rechte defi:nitief is
u:itgemaakt wie de enige en werkelijke
legataris is (schending van de artikelen 711, 731, 750 van het Burgerlijk
vVetboek, 17 en 18 van het Gerechtelijk
Wetboek); 3° het arrest, hoewel het
vaststelt dat de kwestieuze testamentaire
beschikk:ing slechts ten gtmste van een
legataris gemaakt was, nochtans het
testament gelclig verklaart daar er geen
betwisting is tussen de drie potentiele
legatarissen en deze in l1lm conclusie
voorhielden dat ze het alle drie nocl:ig
hadden en alle chie de in bezitstelling van
de goederen van de erflaatster gevraagd
en bekomen hadclen en het arrest alclus
de bew:ijsluacht vm1. het testament miskent, dat slechts ten gtmste van een
legataris gemaakt is, en op tegenstrijclige
motieven stetmt daar het enerzijcls
beslist dat er slechts een legataris is
maar m1.derzijds drie potentiele legatarissen in am1.merking neemt zonder de
werkelijke legataris aan te cluiclen (schending van de artikelen 1156, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek en
97 van de Grondwet) :
vVat de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegencle dat, na vastgestelcl te
hebben clat de rechtsbekwaamheicl tot
ontvangen van de clrie potentiele gerech tigclen niet worclt aangevochten en beslist te hebben clat het testament clat
slechts een algemeen legaat bevat, rechtsgelclig is om de reclen clat, in strijcl met
de aanvoering van de eisers, de enige 1net
clit algemeen legaat begtmstigde persoon
bepaalbaar is, het arrest, bij ontstentenis
van betwisting tussen clie clrie gerechtigden, geen verplichting had tussen hen
de met dit legaat begtmstigde persoon te
bepalen;
Overwegencle clat, nu het arrest eenscleels beslist clat het testament rechtsgelclig is en anclercleels het algemeen
karakter van het legaat erkent, het
wettelijk daaruit afieiclt clat de eisers, die
geen reservataire erfgenmnen zijn, van de
nalatenschap zijn uitgesloten en clat een
eventuele betwisting omtrent de enige
met het legaat begcmstigde persoon
slechts tussen de drie potentiele gerechtigclen zou kmmen bestaan en clan ook
aan de eisers vreemcl zou zijn ;
Dat die onclerclelen van het miclclel
naar recht falen ;
W at het dercle onclerdeel betreft :
Overwegencle dat, in strijd met de
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aanvoering van. de eisers, het arrest het
testament geldig verklaart niet omdat
er geen betwisting tussen de drie potentiele gerechtigclen bestaat, zij alle clrie
het legaat nodig hebben en alle clrie de
inbezitstelling van de goecleren van de
erflaatster gevraagd en bekomen hebben,
doch wel om de reden dat de enige
legataris bepaalbaar is ;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is enerzijds vast te stellen dat het t estament slechts een algemene legataris
aanstelt en anclerzijds te oorclelen dat
die legataris onder de drie potentiele
gerechtigden niet client te worden b epaald
om de reden clat er tussen hen geen betwisting bestaat ;
Dat dit onclercleel van het midclel feitelijke gronclslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de · voorziening; veroorcleelt de eisers in de kosten .
29 maart 1974. 1 8 .kamer.
T1 oin·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve?·, de H . Sury. - Gelijlcl~tidende concl~tsie, de · H. Detournay,
advocaat-geheraal.
Pleite1·, de H.
Houtekier.
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KAMER. -

1 april 197 4.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN . MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERlVIENGD ZIJN. NIET ONTVANKELIJK l\HDDEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. LOUTER JURIDISCH MID DEL.
BEGRIP.

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST) . DODING. SCHADE DIE VOOR DE ECHTGENOOT
VAN DE
GETROFFENE VOORTVLOEIT
UIT HET VERLIES VAN DE BEDRIJFS INKOl\iSTEN VAN DEZE LAATSTE. SCHADE DIE MOET WORDEN BEREKEND
MET INACHTNEl\ITNG VAN DE VERMOEDELIJKE
WINSTGEVENDE
LEVENSDUUR
VAN HET SLACHTOFFER EN MET DE
VERl\lOEDELIJKE LEVENSDUUR VAN DE
OVERLEVENDE ECHTGENOOT.

4° VOORZIENING IN CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG TUSSENGEKOl\ffiN PARTIJ.
VOORZIENING
TEGEN HET OPENBAAR MINISTERIE. GEEN VEROORDELING IN KOSTEN VAN
DE STRAFVORDERING. NIET ONTV ANKELIJKE VOORZIENING.

5°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ.
GEEN GESCHIL
TUSSEN HEM EN DE BEKLAAGDE OF
VEROORDELING VAN HEl\1 TEN VOORDELE
VAN DEZE LAATSTE. VOORZIENING
TEGEN DE BEKLAAGDE . ...:..._ NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

l 0 N iet ontvanlcelijlc, we gens ve1·menging

van feiten en 1·echt, is het middel dat
het H of e1·toe zott ve1·plichten jeitelijlce
gegevens na te gaan (l). (Art. 95
Grondwet.)
2° Loute?" jtw·idisch, zodat het voo1· de
ee?·ste maal voo1· het Hof lean wo?"den
voo1·gedmgen, is het middel dat enlcel
e1·toe st1·elct een desbet1·ejjende wettelijlce
bepaling toe te JJassen op de feiten wellce
doo1· het best1·eden a?Test zijn vastgesteld
en doo1· de feiten?·echte?· moeten onde?·zocht wonlen (2).
3° fVannee1· de schade die voo1· de echtgenoot van de get?·offene van een cloclelijlc
ongeval voo1·tvloeit uit het vedies van
haa1· becl?·ijfsinlcomsten bestaat in het
vedies van de inlcomsten waantit hij
een ]Je?·soonlijlc voonleel t1·olc of had
moeten t?"elclcen, rnoet cleze schacle be?·elcencl wonlen met inachtneming niet
alleen van de ve1·moedelijlce winstgevende
levensd~tw· van het slachtojje?·, rnaa1·
oolc van de ve1-rnoedelijlce levenscl~ttt?" van

(1) Cass., 13 februari 1974, supra, blz. 653.
(2) l\fen raadplege cass., 10 november 1932
(Bull. en PAsrc., 1932, I, 303) en cle noten,
22 januari 1948 (ibid., 1948, I, 43), alsmecle
de conclusie van Eerste Ad v ocaat-generaal
ll1ahaux, . clestijcls aclvocaat-generaal, v66r
cass., 24 september 1953 (ib id ., 1954, I,
36); cass., 16 december 1970 en 17 maart 1971
(Au. cass., 1971, blz. 390 en 689).

-844de ove1'levende echtgenoot (1). (Artt. 1382
en 1383 B.W.).

4° De ve1·zekema1' van de btwge?'1'echtelijke
aanspmkelijkheicl van cle belclaagcle,
die in cle ?'echtsv01·clm·ing van cle btwge?'lijke pa1·tij v1·ijwillig is tussengelcomen,
is niet ontvankelijk om zich tegen het
OJJenbaa?' ministe1·ie in cassatie te voo?'zien, wannee?' hij niet in kosten van
cle stmjvo?·cle?·ing is ve1·oonleelcl (2).
5° De ve?·zelce?·act?' van cle bu?·ge?'1'echtelijlce
aanspmlcelijkheicl van de belclaagde
die v1·ijwillig is tussengekomen in de
?'echtsv01·dm·ing van de btwge1'lijlce pa?'tij, is niet ontvankelijlc om zich tegen de
belclaagcle in cassatie te voo1·zien, wannee?' tttssen hen geen geschil bestaat en
het a?'?'est ten voonlele van cle belclaagcle
geen ve?'OO?'deling van cle ve?·zelce?·am·
ttitsp1·eelct (3).
(GOUVERNEUR,
T.
COLINS; NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « FONCIERE CAlVIER »,
T. COLINS EN GOUVERNEUR.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, rechtdoende als
hof waarnaar de zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
19 februari 1973 (4);

A. Op de voorzieningen die zijn ingesteld door Raymond Gouverneur, beklaagde, en door de naamloze veruJ.ootschap Fonciere Camer, vrijwillig tussengekomen partij, tegen de beslissing op de
civieh·echtelijke vordering die tegen hen
is ingesteld door Jean Colins, bm·gerlijke partij :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schendi:ng van de artikelen 1382,
1383, 1401, 1402, 1409, 1497, 1498,
1526 en 1527 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat, na te hebben verklaard « dat
eiseres in hager beroep eveneens ten onrechte beweert dat de inkomsten van de

(1) Cass., 8 december 1970 (A?'?'. cass.,
1971, biz. 355).
(2) en (3) Cass ., 12 februari .1974, sttp?·a,
blz. 640.
(4) A?'?'. cctss., 1973, blz. 608.

echtgenote in een speciaal fonds terechtkwamen, waarbij baar echtgenoot geen
voordeel had ; dat volgens het gehuldigde
beginsel iedere echtgenoot volgens zijn
middelen en zijn staat tot de gezinslasten
moet bijclragen ... , dat die bijch·age zich
bovendien uitbreidt tot alle lasten van
het gezinsleven en van het huwelijk, met
name tot de lasten, wat ten deze het geval
is, van de aankoop van het gemeen schappelijk huis; : .. dat zo weliswaar de
uitgaven van iedere echtgenoot stijgen al
naar gelang van de gelchnidclelen waarover het gezin beschikt, deze niet noodzakelijk stijgen ten bedrage van deze
middelen, vooral niet wam1.eer, zoals
ten deze, het gezin de lasten van een
hypothecaire
lening
met
levensverzekering moest clragen en dat gezin
bestond uit clrie personen, waaronder een
jong kind», het arrest aan verweerder
schadevergoecling wegens derving van
de inkomsten van zijn echtgenote, die
door een dodelijk ongeval werd getroffen,
toekent en deze berekent op basis van
de netto beroepsinkomsten, zonder de
kosten af te treldcen die betreld;:ing
hebben op de aankoop van het gemeenschappelijk huis, met name op een hypothecaire lening gepaard met een levens verzekering,
tenvijl de schade door de echtgenoot
geleden ten gevolge van het verlies van
de inkomsten van zijn door een dodelijk
ongeval getroffen echtgenote slechts
kan bestaan in het derven van de inkomstan, waaruit de echtgenoot persoonlijk
voordeel trok of zou trekken, daarentegen
de kosten van aankoop van het huis, dat
in de gemeenschap van goederen van de
echtgenoten valt, met name de hypothecaire lasten, in lllm geheel voor verweerder geen enkel persoonlijk voordeel
opleverden of zouden hebben opgeleverd
en derhalve moesten worden afgetroldcen .
van de netto beroepsinkomsten van de
getroffene, die bij de berekening van de
schade in aanmerking komen :
Overwegende dat bij de vaststelling
van het beclrag van de gedeeltelijke
beroepsinkomsten van de getroffene,
waaruit verweerder een persoonlijk voordeel trok, het arrest rekening houdt met
de bijdrage van de getroffene tot de betaling van de lasten van aankoop en onderhand van het gemeenschappelijk huis, op
grand enerzijds (( dat volgens het gehuldigde beginsel iedere echtgenoot tot de
gezinslasten moet bij clragen volgens zijn
middelen en zijn staat, dat die bijdrage
zich bovenclien uitbreidt tot alle lasten
van het gezinsleven en van het huwelijk,
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met name tot voornoemde lasten » en
anderzijds dat ter berekening van het
gedeelte dat de overleden echtgenote
normaal voor haar eigen onderhoud
mocht b ezigen de gecumuleerde inkomsten d er beide echtgenoten alsmede de
gezinslasten, namelijk de lasten van een
hypothecaire lening, in aanmerking moeten worden genomen ;
Dat uit die overwegingen volgt dat
het Hof bij het onderzoek van dit middel
feitelijke gegevens zou moeten nagaan ;
Dat in het middel feiten en recht
verrnengd zijn, zodat het niet ontvank elijk is;
Over h et tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat , om volgens het kapitalisatiesysteem de schadevergoeding te b ereken en die aan verweerder wegens verlies
van de beroepsinkomsten van zijn echtgenote toekomt, h et arrest aileen rekening
houdt met de waarschijnlijke levensduur
van laatstgenoemde,
tm·wijl, daar de schade voor de echtgenoot van een slachtoffer van een dodelijk ongeval ten gevolge van het verlies
van de beroepsinkomsten van laatstgenoemde bestaat in h et derven van de
inkomsten aileen waaruit hij een persoonlijk voordeel trok of zou hebben getrokken, d eze schade moet worden berekend
niet aileen door rekening te houden met
d e waarschijnlijke winstgevende levensduur van de getroffene, n1aar ook met
de waarschijnlijke leven sduur . van de
echtgenoot die nog in leven is :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerder voorgedragen
en hieruit afgeleid dat het middel dat voor
het Hof is aangevoerd, voor de eerste
maal is aangevoerd en d at het nieuw is
en gegrond is op bepalingen die vreemd
zijn aan de openbare orde, zodat het
niet ontvankelijk is :
Overwegende dat bij h et hof waarnaar
de zaak werd verwezen h et geschil
aanhangig werd gemaakt betreffende de
schade die verweerder h eeft geleden
ingevolge het verlies van de inkomsten
van zijn echtgenote, waaruit hij een
persoonlijk voordeel trok ;
Dat h et de clraa.gwijdte van de wet
moest bepalen, die op dit geschil toepasselijk was, zoals hierna wordt verduidelijkt,
en derhalve ambtshalve moest wijzen op
de gegevens die de partijen zouden
hebben nagelaten te vermelden en die

vereist zijn voor een juiste toepassing
van de wet;
Dat het middel, dat de wettelijke
reehtvaardiging van het beschikkend
gedeelte bekritiseert, derhalve niet kan
worden beschouwd als een nieuw middel ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkh eid niet kan worden aangenomen ;
Over het middel :
Overwegende dat, wanneer de door de
rechthebbende geleden schade b estaat,
zoals in onderhavig geval, in h et verlies
van de inkomsten van de getroffene,
waaruit hij persoonlijk voordeel trok,
de rechter rekening moet houden tegelijkertijd met de waarschijnlijke winstgevende levensduur van de getroffene
en met de waarschijnlijke levensduur van
de rechthebbende;
Overwegende dat, door bij de b erekening van voornoemde schade slechts
rekening te houden met de waarschijnlijke winstgevende levensduur van de
getroffene, het arrest zijn beslissing niet
wettelijk r echtvaardigt ;
D at het middel gegrond is ;

B. Op de voorziening door de naamloze
vennootschap Fonciere Carner ingest eld
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat, daa r eiseres in geen
kosten van de strafvordering werd veroordeeld, zij niet b evoegd is om tegen
het openbaar ministerie een cassatieberoep in te stellen ;

C. Op de ;voorziening door de naamloze
vennootschap Fonciere Camer ingesteld
tegen Rapnond Gouverneur, beklaagde :
Overwegende dat eiseres, clie in de
rechtsvorclering van de burgerlijke partij
vrijwillig is tussengekomen, niet ontvankelijk is om tegen d e beklaagde een
cassatieberoep in te stellen, vermits
de ene geen geding met de andere heeft
gevoercl en het arrest te haren laste en
ten gunste van laatstgenoemcle geen
veroordeling uitspreekt ;
Om die r edenen, vernietigt h et bestreden arrest, voor zover het in zijn uitspraak omtrent de schade geleden ten.gevolge van inkomstenverlies geen r ekening houdt met de waarschijnlijke levenscluur van de verweerder Colins; verwerpt
de voorziening voor h et overige ; beveelt
clat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op d e kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser in
de h elft van de kosten van zijn voorziening en verweerder in de andere helft ;
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veroordeel t eiseres in de kosten van haar
voorziening tegen h et openbaar minister ie
en d e
verweerder Gouverneur ;
veroordeel t verwee rder Colins in de helft
van de kosten van de voorziening van
eiseres, voor zover zij tegen hem is i n ge steld ; veroordeelt eiseres in. de ander e
helft ; verwijst d e aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent .

l april 1974. - 2e
zitte?', Baron Richard,

KAMER. -

Niet ?'egelmatig gemotiveenl is de beslissing
waa1·van het beschikkende gedeelte OJJ
tegenst?"ijdige 1·edenen bentst (1). (Artik e l 97 G.W . )
{PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «BAYS», T. COCKX
EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BE PERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SECU RITAX ».)
M e t de notitie overeenstemmend
arrest.

2e kame r . Voo?'Baron Richard, raadsheer waarneme nd voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H . C l oson. Gelijlcluidende conchtsie,
de H . Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. van Heeke.
1 april 1974. -

zitte?',

(1) Cass., 11 februari 1974,

Stt1J1'a,

biz. 629 .

2 april 1974.

CASSATIEMIDDELEN . STRAF ZAKEN. MIDDEL DAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
AANVOERT. GEEN PRECISERING . NIET ONTVANKELIJK MIDDEL .

2°

CASSATIElVIIDDELEN. STRAFZAKEN. VERllffiLDING VAN OlVISTANDIGHEDEN WAARlliT NOCH EEN VORMGEBREK NOCH EEN GRIEF VAN ONWETTELIJKHEID
WORDT
AFGELEID.
VORlVIT GEEN CASSATIElVIIDDEL .

3°

ARBEIDSBESCHERMING . GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF HINDER LIJKE INRICHTINGEN. V ASTSTELLING
VAN DE OVERTREDINGEN.- BEVOEGDE
Al\iBTENAREN.
GEEN BIJZONDER
BEWIJSll'liDDEL.

4°

BEWIJS.
STRAJ<' ZAKEN.
0VERTREDINGEN VAN DE WET VAN
5 ll'illl 1888 EN VAN HET ALGEll'illEN
REGLEll'illNT VOOR DE ARBEID SBESCHERMING. GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL VOOR HUN VASTSTELLING.

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN . IN CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER WEER DAT TER ZAKE NIET lVillER DillNEND IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN
VAN DE RECHTER . GEEN VERPLICHTING MEER VOOR DE RECHTER HIEROP
TE ANTWOORDEN.

1 april 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. STRAFZAKEN.- BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN BERUST. NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISS ING.

KAllffiR. -

1°

kamer . Voo?'raadsheer waar Vm·slaggevm·, de

nemend voorzitter. H. Trousse. Gelijkluidende conclusie,
de H. Krin gs, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. P.-H. Fally en J. Fally
(de eerste, van d e balie te Brussel) .

2e

2e

6o ARBEIDSBESCHERMING . -

GEVAARLIJKE, ONGEZONDE OF IDNDERLIJKE INRICHTINGEN . VERGUNNINGSBESLlliT VOLGENS HETWELK DAl\'IPEN
EN GASSEN GEEN HINDER MOGEN VERWEKKEN.- VERVOLGING Oli•IDAT DEZE
VOORWAARDE NIET IN ACHT GENOMEN
IS . 0ll1VANG VAN DE BEOORDELINGSMACHT VAN DE RECHTER.

1° W egens onchtidelijkheid is niet ontvanlcelij k het miclclel clat een ge b1·elc aan
ai~twoo1·d OJJ cle concl~tsie aanvoe1·t,
zoncle?' te vennelclen OJJ welJce eis, wee?'
of exceptie niet zou geantwom·cl zijn (2) .

2o Geen cassatiemicldel vo1·mt de ve?·mel ding van omstancligheclen waantit noch
een vonngeb1·elc noch een IJ?'iej van

(2) Cass., 29 m ei 1973 (A1'1' . cass., 1973,
biz. 952) ; vgl. cass., 19 oktober 1973, supm,
b iz. 208.

-847onwettelijkheid wo?'dt
(Art. 608 G.W.)

afgeleid

(1).

30 en 4° Uit de bepalingen van de wet

van 5 mei 1888 bet1·ejjende het toezicht
op de gevaa1'lijlce, ongezonde of hinde1·lijke in1·ichtingen en op de stoomfl~tigen
en stoomlcetels en van het algemeen
1·eglement voo1· de m·beidsbesche1·ming
blijlct niet dat de ove1·t1'edingen van deze
wet niet ktmnen vastgesteld wo1·den doo1'
de btw·gemeeste1·, de JJolitiecommissm·is,
de adjtmct-politiecommissm·is of de bevoegde technische ambtenaa1·, of dat de
wet bijzonde1·e bewijsmiddelen voo1·sch1-ijft vooT de vaststelling van deze
ove1't1·edingen (2) .

Grondwet en 163 van het W etboek van
strafvordering,
doo1'dat het arrest niet al de door eiser
in zijn conclusie aangehaalde verweermiddelen beantwoordt :
Overwegende dat het middel niet verm eldt welke eis of exceptie of welk verweer onbeantwoord is gelaten ; dat het
clerhalve niet ontvankelijk is ;

(VANDER
lVIAELEN EN
PERSONENVENNOOTSCHAP llffiT BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « DEOLINE-LUBRIFINA OIL
WORKS ll .)

Over h et tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het W etboek van
strafvordering, en van de wet van 5 mei
1888 betreffende het toezicht op de
gevaarlijke, ongezonde of hir1derlijke
inrichtingen en op de stoomtuigen en
stoomketels,
·
doonlat in de dagvaarding vermeld
wordt dat d e door de vergunning gestelcle v oorwaarclen niet nauwkeurig
werden na.g eleefd, met name de onder
nr. I, 5, gestelde voorwaarde, luidens
w elke « de dampen en gassen zullen op gevangen worden en weggeleid· d erwijze
dat ze geen hinder voor buurt en werkvolk kunnen wekken ,, en h et arrest
aileen gewa.g maakt van " hinderlijke
geuren ,,
tenvijl, ee1·ste onde?'deel, er aldus tegenspraak is tussen de dagvaarding en het
arrest;
tweede ondm·deel, vanaf 1969 en wel
b epaalcl vanafhet ogenblik dat vlak t egen
de industriezone, waarin eiseres · sinds
1959 is gevestigd, een woonzone is ingeplant, er klachten over geur en/of reuk
komen en om deze ldachten tegen te gaan
eiser op eigen initiatief en mits zeer hoge
kosten een ontgem·ings- en ontreul,ingsinstallatie, die niet opgenomen was in de
door de vergunning gestelde voorwaarden,
h eeft ontworpen en gei:nstalleerd :

ARREST .

W at het eerste onderdeel b etreft :

5o De 1·echte1· is niet ve1·plicht ande1·s te

antwoo1·den op een in conclttsie voo1·ge d1·agen venvee1· , dat te1' zake niet mee1·
dienend is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (3).
6° l'Vannee1· de exploitant van een gevam·lijlce, ongezoncle of hinde1'lijlce im·ichting ve1·volgd wo1·dt omdat hij de V001'waanle van het vm·gtmningsbesluit van
de bestendige deptttatie van de p1·ovincie1·aad, volgens wellce dampen en gassen
geen hinde1· mogen venvelclcen, niet
st1·ilct in acht genomen heeft, moet de
1·echte1· enlcel nagaan of de exploitant
deze voo1·waanle is nagelcomen en hij
behoeft dtts niet te beslissen of de
geexploitee1·de in1·ichting een hindm-lijlce
in1·ichting was in de zin van de wet.
(Artt. 19 en 849 Algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming.)

HET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1973 gewezen door het
Hof vail beroep t e Brussel ;

I. Op de voorziening van eiser, beldaagde :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
(1) Oass., 29 oktober 1973, sttp1·a, biz. 234.
(2) Raadpl. cass., 29 juni 1931 (Bull. en
PASIC., 1931, I, 203).
(3) Oass., 1 oktober 1973, supm, biz. 103.

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat " op regelmatige tijdstippen hinderlijke gem·en werden verspreid " en beslist dat alzo een van de bijzondere voorwaarden van de vergunning niet nageleefd werd;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat uit de verspreiding van hinderlijke
geuren volgt d at de voorwaarde van de
vergunning niet werd nageleefd luidens
welke de damp en en gassen moesten
opgevangen en weggeleid worden derwijze
dat zij geen hinder voor buurt en werlcvolk zouden weldcen ; dat aldus geen
t egenstrijdigheid b estaat tussen de rede-
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nen van het arrest en de bewezen
verklaarde telastlegging die het voorwerp nitmaakt van de dagvaarding ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden;
W at het tweede · onderdeel betreft :
Overwegende dat de aanvoering van
omstancligheden waarnit geen vonngebrek of geen onwettelijkheid wordt
afgeleid geen middel tot cassatie clitmaakt;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het .Wetboek van
strafvordering, en van de wet van 5 mei
1888 betreffende het toezicht op de ·gevaarlijke, ongezonde ofhinderlijke i.nrichtingen en op de stoomtnigen en stoomketels,
·
dom·dat het misd.rijf van 29 september
1969, vastgesteld bij proces-verbaal van
30 september 1969, door het Hof van
beroep niet werd geweerd,
te1·wijl dit mischijf b1.1iten het kader van
de dagvaarcling viel :
Overwegend.e d.at de door het hof van
beroep bewezen verldaarde telastleggi.J.1.g
vermeldt d at de feiten tussen 30 september 1969 en 28 augustus 1972 werden gepleegd ; dat, door eiser nit hoofde van die
telastlegging te veroordelen, het hof van
beroep geen mischijf, dat op 29 september 1969 zou zijn gepleegd, in aanmerking
neemt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over h et vierde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 97 van d e
Grondwet en 163 van het W etboek van
strafvordering, en van de wet van 5 mei
1888 betreffende het toezicht op de ~e
vaarlijke, ongezonde of hinderlijke mrichtingen en op de stoomtnigen en
stoomketels,
doonlat h et arrest de veroordeli.J.1.g van
eiser ste1.mt op de gedane vaststellingen,
te1·wijl die vaststellingen niet zijn geschied volgens de geldende wetsbepalingen, ten deze de artikelen 20 en 849
van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming, daar zij niet gedaan
werden door de bnrgemeester, de politiecommissaris, de adjnnct-politiecommis saris of de bevoegde teclmische ambtenaar, en het arrest ten aanzien van clit
verweermiddel niet met redenen is omkleed :

Overwegende dat eiser in conclnsie
aanvoerde dat het misdrijf « op geen
door de wet voorgeschreven wijze is
vastgesteld " ; dat, nn hij niet aandnidde
om welke reden de vaststellingen niet
wettelijk zonden zijn, het arrest zijn
conclusie p assend beantwoordt door te
beschouwen dat de misdrijven behoorlijk
werden vastgesteld ;
Overwegende dat nit de bepali.J.1.gen
van de wet van 5 mei 1888 en van het
algemeen r eglement voor de arbeidsbescherming niet volgt dat de inbreuken
op voormelde wet aileen door de in het
middel vermelde ambtenaren kmmen
vastgestelcl worden, 11.och dat de wet
bijzondere bewijsmiddelen oplegt voor de
vaststelli.J.1.g van die i.J.1.breu.ken ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vijfde middel, afgeleid. nit de
schendi.J.1.g van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het W etboek van
strafvorderi.J.1.g, en van de wet van 5 mei
1888 betreffende het toezicht op de
gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichtingen en op de stoomtnigen en
stoomketels,
cloonlctt het arrest zonder meer beslist
dater op regelmatige tijdstippen hinderlijke genren werden vastgesteld,
tenvijl h et geen antwoord geeft over
het al of niet overschrijden van de
normale lasten van elk nabuurschap en
het afwegen van een i.J.1.dividueel belang
opzichtens het algemeen belang, en aan
het begrip « hinder » de betekenis moet
worden gegeven welke het in de betrokken wetgeving heeft, clit is wmmeer de
i.J.1.richting een oorzaak is of kan zijn van
schade aan m1.dermans goed, hetgeen
ten deze niet het geval is en evenmin in
rechte is bewezen :
Overwegende dat e1ser zich ertoe beperkte in conclnsie aan te voeren dat
«door het verlenen VaJ.1. de vergtcnning, de
overheid erkent dat er 1.1it het oogp1.mt
van de veiligheid en de gezoncU1eid geen
bezwaar tegen de exploitatie van de
i.J.1richting b estaat en dat deze ook niet
de normale lasten clie nit elk nabuurschap
ontstaan te btliten gaat " ;
Overwegende dat, nu het hof van
beroep zijn beslissing stetmt op de nietnaleving van de door de vergmmi.J.1g
gestelde voorwaarden, het niet meer
gehouden was een antwoord te verstrekken op het verweer door eiser afgeleid uit
de gevolgen van het verlenen van een

-849 vergunning, daar dit verweer niet ter
zake dienend was ;
Overwegende dat het hof van beroep
niet moest beslissen of de door eiser
geexploiteerde inrichting een hinderlijke
inrichting in de zin van de wet was, maar
aileen moest beoordelen of eiser de voorwaarde van de vergunning, luidens welke
-de dampen en gassen geen hinder mochten
wekken, nageleefd had ;
Overwegende dat het arrest in dit
verband beschouwt dat eiser tevergeefs
opwerpt dat de bij het fabricatieproces
ontstane geuren niet schadelijk of gevaarlijk zijn, daar het vaststaat dat op regelmatige tijdstippen hinderlijke geuren
werden verspreid en alzo een voorwaarde
van de vergunning niet nageleefd werd ;
Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
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;

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. RECHTER IN HOGER
BEROEP BIJ WIE DE STRAFVORDERING
AANHANGIG IS . HOREN VAN HET
OPENBA.AR MINISTERIE. VOOR DE
UITEENZETTING VAN HET OPENBAAR
li1INISTERIE WORDT GEEN VORl\'[ OPGE LEGD OF GEEN GEIJKTE BENAl\1ING
GEBRUIKT.

3°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
BEROEPEN VONNIS TENIET GEDAAN.
VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP OVER DE ZAAK ZELF
TE BESLISSEN. GRENZEN.

4°

RECHTEN VAN DE VERDEDI GING. STRAFZAKEN. REOHTER
IN HOGER BEROEP DIE HET BEROEPEN
VONNIS TENIET DOET EN OVER DE ZAAK
ZELF BESLIST OVEREENKOMSTIG DE
WET. GEEN SOHENDING VAN DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING .

5°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. KOSTEN VAN EEN BESLIS ·
SING WELKE IS TENIET GEDAAN. BEKLAAGDE IN DEZE KOSTEN VEROOR·
DEELD. 0NWETTELIJKHEID.

6°

HOGER BEROEP . STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER
OP DE STRAFVORDERING TENIET DOET
EN OVER DEZE RECHTSVORDERING BESLIST BIJ WEGE VAN EEN NIEUWE
BESOHIKKING . BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING OP EIGEN GRONDEN BEVESTIGD . DRAAGWIJDTE VAN
DE BEVESTIGING VAN DEZE BESLISSING.

II. Op de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan niet
b lijkt dat de voorziening betekend werd
aan het openbaar ministerie tegen wie
z ij is gerich t ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
2 april 1974. - 2e kamer. Voo?' zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve?', de
H. lVI:eetlS. Gelijlcluidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaa.l. - Pleite?·, de H . L. Brauns (van de ba.lie te
Antwerpen).

ze KAl\'IER.
l

-

2 april 1974.

~ OPENBAAR MINISTERIE.- REenTER IN HOGER BEROEP BIJ WIE DE
STRAFVORDERING AANHANGIG IS. VOOR DE UITEENZETTING VAN HET
OPENBA.AR MINISTERIE WORDT GEEN
BEPAALDE VORM OPGELEGD OF GEEN
GEIJKTE BENAMING GEBRUIKT.

1° en 2 ° T-Vannee1· de stmjvo1·de1·ing aanhangig is bij de ?'echte?' in hoge1· be1·oep,
is het ho1·en van het openbaa1· rniniste1·ie
in zijn g1·ieven tegen het be1·oepen vonnis
een sttbstantiele fonnaliteit welke moet
wonlen vastgesteld in de beslissing of in
het p1·oces-ve1·baal van de te?·echtzitting (1); de wet legt echte1· geen vonn
op voo1· de uiteenzetting van het open baa?'
rninistm·ie. (Artt. 153, 190 en 210 Sv.)
3° In st1·ajzalcen rnoet cle ?'echte?' in hoge1·
be1·oep, die het be?'Oepen vonnis teniet
doet, ove1· de zaalc zelf beslissen, indien
deze nietigve?·lclaTing niet hie1·op is ge g?·ond dat cle ee1·ste ?'echte?' onbevoegd
(1) Raadpl. cass. , 2 maart 1959 (Bull . en
PAsiC., 1959, I, 496) en 18 december 1967
(A1·r . cass., 1968, blz. 562) .

-850was of niet wettelijk van de zaak kennis
had genomen (1). (Art. 215 Sv.)
4° De 1·echten van cle venlecliging w01·clen
niet geschonclen cloo?' cle ?'echte?· in ho ge1·
be1·oe1J clie in st?·afzaken, met toepassing
van a1·tikel 215 van het Wetboek van
st1·afvonle1·ing, het be1'0epen vonnis teniet
cloet en ove1· de zaalc zelf beslist, inclien
cleze nietigve1·lclcwing niet him·op is
geg1'0ncl clat de ee1·ste ?'echte?' onbevoegcl
was of niet wettelijlc van cle zaalc lcennis
hacl genomen (2).
5° De belclaagcle clie cloo?' de ?'echte?' in hog!(?'
be1'0ep sch~dclig ve1·klam·d en ve1'0onleelcl
is, d1·aagt cle lcosten niet van een vonnis
clat is nietig ve1·lclaanl ( 3).

6° De ?'echte?: in hoge1· bm·oep clie, wannee1·
hij een on1·egelmatigheicl in de ?'echtspleging in ee1·ste aanleg vaststelt, de
beslissing van ell} ee1·ste ?'echte?' op cle
stmjvo1·de1·ing teniet cloet en ove?' cleze
?'echtsv01·clm·ing beslist bij wege van een
n.i ettwe beschilclcing, lean, zonclm· de
beslissing van cle ee1·ste ?'echte?' ove1· cle
b~wge1'lijke ?'echtsvonlm·ing ~titclntlclcelijlc
teniet te cloen, cleze bevestigen op eigen
g1·onden : do01· te ve?·lcla?·en clat hij cleze
beslissing bevestigt, neemt hij enkel
het beschikkencle gecleelte e1·van ove?' (4).
(DE SCHRIJVER, T. STAD GENT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Gent;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing gewezen op de tegen
eiser ingestelde strafvordering :

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 174 en 210
van. het W etboek van. strafvordering,
cloonlat het vonnis vaststelt dat het
openbaar ministerie in zijn advies werd
gehoord,
tenvijl het openbaar Ininisterie, wat
de strafvordering betreft, geen advies
(1) Cass., 30 november 1970 en 26 april1971
1971, blz. 296 en 824).
(2) Raadpl. cass., 30 november 1970 en
26 april 1971, in bovenstaande noot geciteerd.
(3) Cass., 4 oktober 1971 (A?'?' . cass.,
1972, blz. 134).

verleent zoals in civielrechtelijk13 zaken
en in handelszaken, doch als partij moet.
vorderen daar het om een geding gaat.
over de door het openbaar ministerie uitgeoefende vordering :
Overwegende dat indien het openbaar
ministerie altijd over de strafvordering
moet worden gehoord, de wet geen bepaalde vorm voor zijn l.:titeenzettingoplegt, noch een geijkte term gebruikt
om die uiteenzetting te noemen ; dat de·
artikelen 153 en 190 van het vVetboek
van. strafvordering bepalen dat het openbaar ministerie zijn conclusie neemt en
artikel 210 dat het gehoo].'d wordt in zijn.
grieven tegen het vonnis ; dat uit het.
gebruik in het bestreden vonnis van
het woord « advies " niet volgt dat het
openbaar ministerie niet regehnatig over
de strafvordering zou zijn gehoord ;
Dat het middel niet kan aangenomen.
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
cloonlctt, na vastgesteld te hebben dat
de eerste rechter de kwalificatie van de
ten laste gelegde feiten gewijzigcl had
zonder eiser te verwittigen, noch hem uit
te nodigen zich over de nieuwe kwalificatie te verdedigen, het vonnis beslist
dat het recht van verdecliging niet volkomen geeerbiedigd werd,
tenvijl, indien eiser uitgenocligd was
geweest zich voor de eerste rechter over
de nieuwe kwalificatie te verdedigen,
hij over twee aanleggen zou hebben
beschikt, zodat hij aldus een aanleg
heeft verloren, en de rechtsplegi.J.1.g door
de niet-nalevi.J.1.g van de rechten van de
verdecliging is aangetast :
Overwegende dat krachtens artikel 215·
van het Wetboek van strafvorderi.J.1.g, in
strafzaken de rechter i.J.1. hoger beroep clie
het beroepen vonnis vernietigt over de
zaak zelf uitspraak moet doen als deze
vernietigi.J.1.g niet gegrond is hierop dat de
eerste rechter onbevoegd was of niet
wettelijk van de zaak ke1mis had genoInen;
Overwegende dat het . vonnis door
toepassi.J.1.g te maken van die wetsbepaling

(A?'1'. cass.,

(4) Raadpl. cass., 21 oktober 1946 (Bttll . en
PAsro., 1946, I, 368) en noot 3, alsmede de
noot 4, get. P.L., onder cass., 25 oktober 1926
(ibid., 1927, I, blz. 77 en vlg., inz. blz. 80).

__,... 851.de rechten van de verdediging niet
schendt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 162 van het
Wetboek van strafvordering,
doonlat het vonnis eiser in. de kosten
van de strafvordering in eerste aanleg
veroordeelt en de kosten van de strafvordering in hoger beroep ten laste van
de Staat laat,
te1·wijl deze beslissing niet in overeenstemming te brengen is met de beschikking van het vonnis waarbij beslist wordt
dat het beroepen vo1mis vernietigd wordt
en dat opnieuw wordt gewezen :
Overwegende dat het vonnis h et beroepen vonnis teniet doet en, opnieuw
wijzend, eiser tot een straf en in de
kosten van de strafvordering in eerste
aanleg veroordeelt ;
Overwegende dat bedoelde kosten niet
werden veroorzaakt door het misdrijf
waaraan eiser schuldig werd b evonden;
dat het vom>is derhalve de artikelen 162,
194 en 2ll van het Wetboek van strafvordering schendt;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en dat de bestreden beslissing geen enkele onwettelijkheid bevat
die in aanmerking kan worden genamen op de voorziening alleen van beklaagde;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de b eslissing gewezen op de tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering,
doo?·dat het bestreden . vom>is enerzijds
het beroepen vonnis teniet doet op
strafrechtelijk gebied en omtrent de
strafvordering opnieuw wijst, doch, anderzijds, het b eroepen vonnis op civielrechtelijk gebied bevestigt,
te1·w~jl het bestreden vonnis aldus in
strijd is met het algemeen principe dat
de civielrechtelijke vordering afhankelijk
van en ondergeschikt' aan de strafvordering is ; de strafrechter in hoofdorde
uitspraak moet doen over de strafvordering en slechts dam·na over de civielrechtelijke vordering; wanneer het
beroepen vonnis op strafrechtelijk ge-

bied teniet wordt gedaan, daardoor
automatisch de uitspraak op civielrechtelijk gebied teniet wordt gedaan ;
de rechter in hoger beroep die het
beroepen vonnis op strafrechtelijk gebied
teniet heeft gedaan, het beroepen vonnis
ook op civielrechtelijk gebied moest
teniet doen en over beide vorderingen
opnieuw wijzen :
Overwegende dat het bestreden vom>is
het beroepen vonnis teniet doet op strafrechtelijk gebied en, opnieuw wijzend, de
telastlegging bewezen verklaart en eiser
tot een straf veroordeelt; dat de rechter
in hoger beroep op grond van eigen
redenen de civielrechtelijke vordering
gegrond verldaart en de beslissing van de
eerste rechter in dit opzicht bevestigt ;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep die op grond van eigen redenen
het beschikkend gedeelte van het b eroepen vonnis bevestigt, daarmee aileen
bedoelt dat hij dezelfde beslissing als de
eerste rechter neemt; dat zijn beslissing
derhalve de beslissing van de eerste
rechter vervangt en een eigen beslissing
uitmaakt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die r edenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser in de kos ten van de strafvordering in eerste aanleg
veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt eiser in negen
tiende van de kosten ; laat het overige
tiende ten laste vm> de Staat ; zegt dat er
geen grond bestaat tot verwijzing.
2 april 1974. - 2e kamer. Voo?'zitteT, de H. '\Vauters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·, de
H . MeetlS. Gelijlcltticlende concl~tsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. Strmnane (van de balie te Gent).
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2 apri11974.

1°

LIJFSDWANG.
STRAFZAKEN.
- BEKLAAGDE, MINDERJARIG OP DE
DAG VAN DE FElTEN.- VEROORDELING
TOT LIJFSDWANG. 0NWETTELIJKHEID.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.
STRAFZAKEN,

-852BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT
DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN
TE BEVELEN EN DE ZAAK VOOR ONBEPAALDE TIJD UIT TE STELLEN.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Lijjsdwang· mag niet wonlen ttitgesp?·olcen tegen een ve1·oo1·deelde wegens
misd1·ijven wellce hij heeft gepleegd toen
hij nog minde1ja1·ig tvas (1) . (.AJ.'t . 6 wet
van 27 juli 1871.)

h eid voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en dat de b eslissing overeenkomstig de wet is ;

B . In zoverre zij gericht is tegen de
b eslissing op de civielrechtelijke vorderingen :
1° van Enkels en van de Belgische
Staat:

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;

2° Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening
2° van d e andere burgerlijke partijen :
wellce v661· de eindbeslissing is ingesteld
tegen een beslissing die, zoncle1· te beslisOverwegende dat h et arrest er zich
sen ove1· een geschil inzalce bevoegdheid, toe beperkt betreffende de vorderingen
zich e1·toe bepe1·lct de he1·opening van de . van deze verweerders de heropening van
debatten te bevelen en de zaalc voo1· onbe- de debatten te b evelen, de kosten voorpaalde tijd ttit te stellen (2) . (Art. 416 behoudt en d e zaak uitstelt sine die ;
Sv.)
dat die b eslissing geen eindbeslissing is
in d e zin van artikel 416 van het v'iT etboek
(CAMS LAMBERT EN CAMS LUDOVICUS ,
van strafvordering en geen uitspraak .
T. ENKELS EN LITISCONSORTEN.)
doet over een geschil inzake bevoegcli1eid ;
da t d e voorziening voorbarig en derhalve
niet ontvankelijk is ;
ARREST .

HET HOF;- Gelet op h et bestreden
arrest, op 5 november 1973 door het
Hof v an b eroep te Luik gewezen ;
I. vVat de voorziening van eerste
eiser b etreft :

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering :
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit d e schending van artikel 6 van de
wet van 27 juli 1871 :
Overwegende d a t het arrest vaststelt :
1° d a t eiser geboren is op 19 mei 1951;
2o dat de te zijnen laste bewezen verldaarde feiten op 30 juni 1971 gepleegd
werden, dit is toen hij nog Ininderjarig
was ·
O;rerwegende d at het arrest niettemin
ter invordering van de kosten van de
strafvordering die ten laste van eiser
worden gelegd, d e lijfsdwang uitspreekt ;
Overwegende d at lijfsdwang niet kan
worden toegepast op een veroordeelde
wegens de feiten die hij h eeft gepleegd
toen hij nog minderjarig was ;
En overwegende, voor h et overige, dat
de substantiele of op straffe van nietig(1) Cass., 27 september 1971 (A1'1·. cass.,
1972, blz. 100).
(2) Raadpl. cass., 6 maart 1973 (A1'1·. cass.,
1973, blz. 660) en 25 maart 1974, s~tp1·a,
blz. 813.

II. W at de voorziening van tweede
eiser betreft : '
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de voorziening van eiser, civiel rechtelijk aansprakelijke partij, betekend werd aan de partij en tegen wie zij
gericht is ; d a t zij derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het b estreden arrest in zoverre het ten laste van
eerste eiser de lijfsdwang uitspreekt ter
invordering van de kosten van de strafvordering ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige ; beveelt d at van dit
arrest melding zal worden gem aakt op de
k ant van de gedeeltelijk vernietigde
b eslissing ; veroordeel t d e eisers ll"l ch·ie
vierde van de kosten en laat een v im·de
ten laste van de Staat ; zegt dat er geen
aanleidil1g is tot venvijzing.
2 april 1974. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. vVauters, r aadsheer waarn emend voorzitter. Ve1·slctggeve1·, de
H. Versee . Gelijlclttidende concltt8ie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
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(CATRY EN LEVERE,
T . NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
. « UNIROYAL ENGLEBERT ».)

I 0 VOORZIENING IN CAS SATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGER LIJKE RECHTSVORDERING. ARREST
OP TEGENSPRAAK 'VAARBIJ DE BE KLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR HAAR
GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN.
STRAFRECHTER WIENS RECHTSMACHT
IS UITGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ DE
VEROORDELING ALS EEN VOORLOPIGE
BESLISSING KWALIFICEERT. VOORZIENING ONMIDDELLIJK ONTVANKELIJK.

2°

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I4 november 1973 'door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
I. W at de voorziening van Lefevere
betreft :

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN. DEELNEll'liNG AAN
MISDRIJVEN. BEGRIP.

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

3° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.

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

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN.- VEROORDELING VAN EEN
BEKLAAGDE ALS llmDEDADER. \VETTELIJKHEID HANGT NIET AF VAN DE
VOORWAARDE DAT DE BEKLAAGDE RET
VALS STUK PERSOONLIJK HEEFT OPGEMAAKT.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFzAKEN. MIDDEL DAT OP EEN ON JUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BERUST. MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

I 0 De ?'echtsmacht van de stmj1·echte1" is
~~itgep~~t doo1· een an·est op tegenspmak
dat, na de. eindbeslissing op de stmjvo1·de1·ing, de beklaagde ve1·oordeelt om
aan de btwgedijke 11a1·tij de do01· haa1·
gevo1·denle bed1·agen te betalen. Tegen
dit a?Test lean dus onmiddellijk cassatiebe?·oep wo1·clen ingestelcl, zeljs indien de
1·echter de vm·oonleling als een voo1·lopige
beslissing kwalificeeTt (I).

2o en 3° Deelnemen, zoals in a1·tilcel 66
van het Stmjwetboelc wonlt bedoeld, aan
het ve1·vam·digen en het gebn~ik van een
ve1·valst stuk ondm·stelt niet dat de
belclaagcle dit st~~k pe1·soonlijlc heejt
opgemaalct (2).
4° l!'eitelijlce g?"Onclslag mist het middel dat
op een onjt~iste ~~itlegging van de best?·eden beslissing ben~st (3).
(1) Cass., 4 september 1973, supra, biz. 6;
raadpl. cass., 26 februari 1974, supm, biz. 711.
(2) Cass., 17 november 1965 (Bull. en
PASIC., 1966, I, 366).
(3) Cass .. 19 november 1973, sup1·a, b iz. 314.

Overwegende dat de feitenrechter, hoewei hij verklaart een provisionele vergoeding toe te kermen en aan de burgerlijke
partij alde van het voorbehoud van haar
verdere rechten te verlenen, definitief
uitspraak doet over alles wat het voorwerp was van de rechtsvordering van de
burgerlijke partij, zodat zijn rechtsmacht
uitgeput is ;
Dat, derhalve, de beslissing op die
rechtsvordering een eindbeslissing is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van. strafvordering ;
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
II. vVat de voorziening van Catry
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 66, 67, 196,
496 van. het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het bestreden arrest de telastlegging van valsheden in geschriften en
die van oplichtingen ten laste van eiser
bewezen verklaart, om de redenen « dat
niet ·aan te nemen is dat deze beklaagde
(eiser) ooit het inzicht had zich daarbij
te ·verplichten en de bedragen van die
wissels met eigen penningen te betalen,
zonder dat ze hem ter hand gestelcl waren
door de eerste beklaagde (Lefevere) als
trekker ; dat hij aldus aan de bank een
valse voorstelling heeft gegeven van het
kredietvermogen van eerste beldaagde ;
clat het zonder belang is ter zake dat
die wissels slechts wat het bedrag betreft
ingevuld waren op het ogenblik van de

-854ondertekening door de achtste beklaagde
(eiser) zonder vermelding van de aard van
het fonds»,
tenvijl, ee1·ste oncle?·deel, het arrest geen
antwoord verstrekt op de conclusie
waarbij eiser stelde « dat het verwekken
van deze bedrieglijke schijn ter zake
uitsluitend het werk is van Lefevere
welke, nadat Catry een wissel zonder
vermelding van fonds geaccepteerd had,
eigenmachtig en buiten het weten van
Catry aan het bestaan van een fonds
deed geloven door de valse vermelcling
" auto's » en het gelijktijdig opmaken
van. een valse factuur welke als bijkornend
bewijs van cleze onderliggende verhouding moest gelden » ;
tweecle onclenleel, eiser door het !outer
accepteren van wissels geen valse voorstellin.g kon geven van het kreclietvennogen van Lefevere, nu de acceptatie enkel betekent dat hij zich solidair
tegenover de derde-houder tot de wisselschuld verbindt, en de valse voorstelling
waardoor de bank misleid werd, enkel
bestaat in de valse vermelding van een
fonds, vermelding waarvan eiser niets
afwist, nu Lefevere buiten zijn weten een
fonds heeft vermeld en factm·en heeft
opgemaakt, en door het accepteren van
wissels zonder vermeldll1.g van fonds
eiser slechts een complaisancepapier heeft
afgeleverd, handeling welke op zichzelf
niet strafbaar is :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiser passend beantwoordt
door erop te wijzen " dat het zonder belang is ter zake dat die wissels slechts wat
het bedrag betreft ingevuld waren op
het ogenblik van de ondertekening door
achtste beldaagde (eiser) zoni:ler vermelding van de aard der provisie ; dat immers
eerste beklaagde Lefevere geen vordering
had tegenover de achtste beklaagde en
deze laatste wel wist dat de wissels
enkel onder voorwaarde van een galeverde provisie konden verdisconteerd
worden ; dat de aard van de door eerste
beklaagde aangeduide valse melding
aldus zonder belang was voor de mede·werking •van achtste beklaagde in die
feiten »;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist :
dat het niet aan te nemen is dat eiser ooit
het inzicht had zich bij het accepteren

van de wissels te verplichten en de beclragen van die wissels met eigen penningen te betalen, zonder dat ze he1n ter
hand gesteld werden door Lefevere als
trekker ; dat hij aldus aan de bank een
valse voorstelling heeft gegeven van
het kreclietvermogen van Lefevere ; dat
eiser wel wist dat de wissels enkel onder
voorwaarde van een geleverd fonds
konden verclisconteerd worden, weshalve
het zonder belang is dat zij, op het ogenblik van de ondertekening door eiser,
slechts wat het bedrag betreft werden
ingevuld en de aard van de door Lefevere
aangebrachte valse melding (auto's) zonder belang was voor de medewerking van
eiser aan die feiten ; ·
Overwegende dat het arrest aldus
wettelijk beslist dat eiser, clie wist dat
de door hem geaccepteerde wissels slechts
verdisconteerd konden worden mits vermelcling van een fonds en dat zodanig
fonds niet bestond, rechtstreeks heeft
medegewerkt aan het plegen van de
Lefevere ten laste gelegde misdrijven,
nu hij door het accepteren van de wissels
in de door het arrest beschreven omstancligheden aan Lefevere zodanig hulp
heeft verleend dat de misclrijven zonder
zijn bijstand niet hadden kmmen worden
gepleegd;
Dat immers de deelneming, in de zin
van artikel 66 van het Strafwetboek,
aan het vervaarcligen en het gebruiken
van een vervalst stuk niet onderstelt dat
de deeh1.emer clit stuk persoonlijk heeft
opgemaakt;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 583 van
het V\T etboek van koophandel en 2 van
het Strafwetboek,
clooTClat het arrest het beroepen vom1.is
bevestigt waarbij de bekenclmaking van
het vom1.is op kosten van al de verciordeelden bevolen wordt,
te1·wijl zodanige bekenclmaking slechts
bevolen kan worden ten koste ' van personen die veroordeeld zijn krachtens de
artikelen 573 tot 578 van het Wetboek
van koophandel, wat het geval niet is
voor eiser :
Overwegende dat het arrest, in zijn dispositief, slechts de eerste zeven beklaagden hoofclelijk tot de kosten van de
bekenclmaking veroordeelt, doch niet
eiser, achtste beklaagde;
Dat het middel, dat uitgaat van een
verkeerde lezing van het arrest, feitelijke
grondslag mist ;

855En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
2 april 1974. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1"slaggeve1·, de
H. Naulaerts.- Gelijlcluidencle conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H . Gits (van de balie te Kortrijk).
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ARBEIDSONGEVAL.

BASISLOON.
ARBEIDSONGEVALLENWET,
ARTIKEL 36, § l. DRAAGWIJDTE.

A1·tilcel 36, § 1, van cle m·beiclsongevallenwet van 10 april1971 houclt niet in clat
voo1· cle be1·elcening van het basisloon
het we1·kelijlc ontvangen loon in bepaalde
gevallen moet wo1·den ve1'1nincle1·d.
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

« GROEP JOSI ,, T. THIELENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ·18 december 1972 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 36, § 1, van de s-r beidsongevallenwet van 10 april 1971,
clo01·dat het arbeidshof de door eiseres,
in haar berekening van verweerders
basisloon toegepaste « desassimilatie ,
van 17 gepresteerde, doch « excedentaire ,
werkdagen verwerpt om de volgende redenen : « de stelling vindt geen stetm in de
wet; de wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevallen bepaalt in artikel 36,
§ 1, wel een assimilatie voor de niet
gepresteerde dagen ten einde een volledige
referteperiode te bekomen ; geen enkele
bepaling van deze wet laat echter de
« desassimilatie , toe voor de teveel
gepresteerde dagen ; onder basisloon
wordt immers in principe verstaan elk

loon (ook bijvoorbeeld overuren) dat de
werlmemer tijdens het refertejaar verdiende ; er kon evenmin sprake zijn van
een proportionele vermindering van het
vakantiegeld in verhouding tot de tijdens
de referteperiode te weinig genomen
vakantiedagen ; in het basisloon moet
immers het vakantiegeld opgenomen
worden waarop de werlmemer recht heeft
ingevolge de stortingen gedaan. tijdens
het refertejaar (dat niet noodzakelijk
samenvalt met een kalenderjaar), en
waardoor hij een zeker percentage van
zijn loon niet ontvangen heeft ; het bedrag van het va.kantiegeld in bet basisloon is dus afhankelijk van het tijdens
de referteperiode verdiende loon doch
onafhankelijk van het aantal van de
tijdens het refertejaar genomen vakantiedagen ; de arbeidsongevallenwetgeving
zegt nergens dat de -vakantiedagen
dienen te worden uitgeput vooraleer men
het volledig vakantiegeld bij het basisloon ma.g voegen ; er kan. dus van proportionele vermii1deril1.g van het vakantiegeld geen sprake zijn ,,
te1·wijl artikel 36, § 1,. van de arbeidsongevallenwet zelf verwijst naar de term
« referteperiode ,, waarvoor het loon dat
de werlme1ner « normaal , verdient in
aanmerking komt, en de gelijkstelling
mogelijk maakt om dit « normaal , loon
te bereiken, zodat een werknemer wordt
verondersteld loon ontvangen te hebben
voor dagen waarvoor hij er in werkelijkh eid geen heeft verdiend ; terwijl dezelfde
gedachtengang, namelijk het vaststellen
van het normaal loon tijdens de referteperiode, onafha.nkelijk van bepaalde
werkelijke gegevens doch ingevolge de
keuze van de referteperiode, met name
het jaar dat het ongeval voorafgaat, aan
de « desassimilatie , ten grondslag ligt ;
tenvijl dan ook het, vanuit het oogptmt
van_ het hypothetisch « normaal , loon
teveel verdiende client « gedesassimileerd , te worden tot het « normale >>
bedrag ; zodat door enkel het hypothetisch aanvullen van een reeel loon tot
een voor refertedoeleinden « normaal "
loon aan te nemen, en niet het in aile
opzichten qua doel en teclmiek gelijkaardige « desassilnileren ,, dus het verminderen tot het vvettelijk beoogde
normaal loon, het arbeidshof h<yt aangehaalde artikel 36, § 1, schendt :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt het basisloon niet te hebben verminderd met h et loon dat verweerder
ontvangen heeft voor de dagen waarvoor
hij vakantiegeld heeft ontvangen zonder
op die dagen vakantie te hebben geno-

-

856

men; dat het aileen de schending van
artikel 36, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 inroept; dat deze
bepaling, die voorschrijft in welke gevallen het loon waarop de werlmemer recht
heeft, met een hypothetisch loon moet
worden aangevuld, niet inhoudt dat het
ontvangen loon in bepaalde gevallen moet
worden verminderd ;
Dat het middel naar recht faalt ;

?'echtspleging aan de venvee?"cle?' behoo?"t,
moet cle ?"echte?' clie weigm·t in te gaan op
de m·aag van de meenledwid de?' vm·wem·cle?'S om cle 1·echtspleging in cle
andm·e taal voo1·t te zetten, de elernenten
van de zaak waa1·~tit hij afleiclt clat zij
cle taal van cle alcte van 1·echtsingang
voldoende kennen, in zijn beslissing
vennelclen (1). (Art. 6, § 2, lid 2 wet
van 15 jtmi 1935.)

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

2° fVannem· het Hoj een vonnis vm·nietigt,

'

3 april 1974. - 3e kmner. Voo?·zitte?', de H. D elahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Janssens. - Gelijkl~ticlende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-gen eraal. Pleitm·s, de HH. Van Ryn en Bayart.

waa1·bij een ande1· ge1·echt van ee1·ste
aanleg dan de V?'ede~·echte~· , waa1·van de
zetel in het a?Tondissement B1·~tssel is
gelegen, weige~·t in te gaan op een
vmag tot wijziging van cle taal de?'
1·echtspleging, wonlt cle zaak nam·
hetzeljde, ande?'B samengestelde ge1·echt
venvezen (2). (Art. 1110 G.W.)
(GEURTS EN LITISCONSORTEN, T . BEYLS.)
ARREST.
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1° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). -BuRGERLIJKE ZAKEN . GERECHT VAN EERSTE
AANLEG WAARVAN DE ZETEL IN HET
ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVESTIGD. VERSCHEIDENE VERWEER DERS. KEUZE VAN DE TAAL DER
RECHTSPLEGING BEHOORT AAN DE VER WEERDER. VVEIGERING VAN DE
RECHTER IN TE GAAN OP DE VRAAG
VAN DE lVIEERDERHEID DER VERWEERDERS Ol\i DE RECHTSPLEGING IN DE
ANDERE TAAL VOORT TE ZETTEN.
MOTIVERING VAN DE BESLISSING.
DRAAGWIJDTE.

2o VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN.- GEBRUIK DER
TALEN IN GERECHTSZAKEN. GERECHT
VAN EERSTE AANLEG WAARVAN DE
ZETEL IN HET ARRONDISSEMENT BRUSSEL IS GEVESTIGD. VERNIETIGING
VAN EEN VONNIS WAARBIJ DE RECHTER
\VEIGERT IN TE GAAN OP EEN VRAAG
TOT WIJZIGING VAN DE TAAL DER
RECHTSPLEGING. VERWIJZING NAAR
HETZELFDE, ANDERS SAl\ffiNGESTELDE
GERECHT.

1° fV annee?' bij een ge1·echt van em·ste
aanleg, waa1·van de zetel in het a?'?'onclis•ement B1·~tssel is gevestigcl, een vorcle?'ing tegen ve1·scheidene ve?'weenle?·s is
ingesteld en de keuze van de taal de~·

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vo1u1is, op 25 jtmi 1973 door de Arbeidsrechtbank te Brussel in laatste aanleg
gewezen en als r echtscollege op verwij zing;
Gelet op het a rrest door het Hof gewezen op 14 maart 1973 (3);
Over het middel, afgele~d uit de scherrcling van de artikelen 4 en 6 van de wet
van 15 juni 1935 betreffende het gebruik
der talen in gerechtszaken, gewijzigd
door de wet van 10 oktober 1967,
dom·dat het vonnis de eis strekkende
tot d e wijziging van de proceduretaal,
door de meerclerheid van de verweerders
(thans eisers) ingesteld, · verwerpt om
de reden dat « uit de elementen van de
zaak blijkt dat de verweerders een voldoende kem1is bezitten van d e Nederlandse taal, gebruikt voor de akte tot
inleiding van h et geding »,
te1·wijl, nu verweerders die voor een
r echter de taalwijziging vragen, geen
enk el bewijs t e leveren hebben en wettelijk genoegen lnmnen nemen met de verldaring clat zij geen voldoencle kennis
h ebben van de taal waarin h et geding(1) Raadpl. cass., 14 maart 1973, drie
arresten (A1'1'. cass., 1973, blz. 695, 696 en
697).
(2) Cass., 14 m aart 1973, twee arresten
(An·. cass., 1973, blz. 695 en 696).
(3) A1·r. cass., 1973, blz. 696.

-857inleidend exploot is opgesteld, de rechter
om de afwijzing van de vraag wettelijk
te rechtvaardigen, zich niet mag beperken tot d e abstracte b ewering , met overn aming van de b ewoordingen van d e wet,
dat uit d e elementen van de zaak blijkt
dat de m eerderheid van de verweerders
een voldoende kennis b ezitten van de taal
gebruikt. in de akte tot inleiding van h et
geding, m aar verplicht is d e elem enten
in co1W1'eto aan t e duiden welke in h et
geding zelf deze beoordeling r echtvaardigen , zodat het vonnis , dat tot st avin g
van de afwijzing d er vraag slechts d e
loutere bewering verme1d in h et middel
overneemt zonder d e elementen van de
zaak die d eze bewering zouden staven aan
te duiden, d e voorschriften v an d e artikelen 4 en 6 van d e wet van 15 jlmi 1935
schendt en eveneens de voorschriften van
artikel 97 van de Grondwet schendt bij
gebrek aan voldoende motivering :
Overwegende d a t n aar luid van artikel 6, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op
het gebruik d er t alen in gerechtszaken,
wanneer versch eidene verweerders in
dezelfde zaak zijn en krachtens de artikelen 4 en 5 van d ezelfde wet d e k eu s van d e
t aal d er rechtspleging aa.n d e verweerder
b ehbort, d e taal wordt gebruikt die door
d e meerderheid wordt gevraagd; dat d e
r echter evenwel kan weigeren op die
vraag in t e gaan, indien uit d e elementen
van d e zaak blij kt clat d e verweerders
voldoende de taal k ennen die werd gebruikt voor het opmaken van d e akte tot
inleiding van h et geding ; dat luidens lid 2
van deze § 2 zijn beslissing m et r ed en en
omkleed moet zijn ;
,
Overwegende d a t dit voorschrift inhoudt d at, wanneer d e r echter weigert op
de aanvraag in te gaan, de elementen van
d e zaak waaruit hij afleidt dat d e meerderh eid van de verweerders d e taal van de
a lde van rechtsingang voldoende kenn en, in d e beslissin.g moeten w orden
vermeld ;
Dat , nu h et vonnis zich ertoe b ep erkt
t e over wegen dat « uit de elem enten van
d e zaak ,blij kt ·dat d e verweerders een
voldoende kennis b ezitten van de N ed erlandse taal, gebruikt voor h et opstellen
v an. de akte tot inleiding van h et geding »,
aan dit voorschrift niet is voldaan ;
Dat h et middel gegrond is ;
Om die reden en, vernietigt h et bestred en vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op d e kant van
de vernietigde beslissing ; houdt d e kosten
aan, opdat erover door d e feitenrechter
zou worden beslist ; verwi.jst de zaak naar

de anders samengestelde Arbeidsrechtbank te Brussel.
3 a p ril l974.- 3e kamer. - Voorzitte1·,
de H. D elahaye , r aadsh eer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens.
Gelijlcltticle.ncle conclttsie, de
H. L en aerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, d e H. Van Ryn.

3e

K.Ali1ER. -

3 april 1974.

1°

BEvVIJS.- DIENsTPLICHT. - D Es KUNDIGENVERSLAG. BEWIJSWAAR DE. 0 N AANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIENSTPLICHT .
MILITIEGERECHT DAT BEPAALDE
BEWIJ SMIDDELE N
OVER TUIGENDER
VINDT DAN ANDERE. GEEN VERWEER. GEEN VERPLICHTING VOOR
RET RECHTSCOLLEGE OM DEZE BEOOR DELING TE MOTIVEREN.

3°

DIENSTPLICHT. U:ITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND . Z IEKTEN OF LICHAAMS GEBREKEN VAN EEN GEZINSLID DIE EEN
VOORTDUREN DE BEDLEGERIGHEID OF
BIJSTAN D VAN EEN D ERDE PERSOON
VERGEN. ___: 0 NAANTASTB ARE BEOOR DELING DOOR DE HOGE MILITIERAAD .

4°

DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENS T OP 1\fORELE
GROND. KOSTWINNER VAN RET
GEZIN.- WETTELIJKE VOORWAARDEN
1\WETEN VERVULD
ZIJN VOOR RET
VERSTRIJKEN VAN DE TERiVIIJN WAARIN
DE AANVRAAG OM UITSTEL OF VRIJLA TING 1\•[ QET WORDEN I NGE DIEND.

1° D e 1'echte1· o01·deelt onaantastbam· ove1·
de bewijswaa1·de van een cleslctmcligenve1·slag, in zove1Te hij de bewijslcmcht
m·van niet mislcent (1).

2° Bij geb1·elc aan een betwisting dienaangaancle, is het militiegm·echt niet ve1·plicht
de 1·edenen op te geven waa1·om het
bepaalcle bewijsmicldelen ove1·tuigende1·
vindt clan ande1·e, oolc al zijn zij tegensflrijclig (2). (Art. 97 Grondwet.)
(1) Vgl. cass., 22 a ugustus 1973 (An·. cass .,
1973, biz. 1080).
(2) Cass., 13 februa ri 1974, supra, biz. 651.

-8583o De Hoge 1VIilitiemad ooTdeelt onaantastbaa?' of de zielcten of liohaamsgeb1·elcen
van een gezinslid van de dienstpliohtige
een voo1·tdt~1·ende bedlege1·igheid of bijstand van een de1·de pe1·soon veTgen (1).
(Art. 17, § 2 dienstp1ichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962.)

4o Het ve?'lenen van uitstel of vTijlating van
dienst oncleT mee1· als 'Jcostwinne1· van
zijn vade1· en moede1· of van ande1·e, bij
w·tikel 1 0, § 1, 1°, van de geooih·dinee1·de
dienstpliohtwetten bedoelde pe1·sonen is,
onde1· het vooTbehoucl van het bij w·tilcel11 vctn dezelfde wetteh bepaalde geval,
afhanlcelijk gesteld van de voo1·wam·de
dat de dienstpliohtige de bij dit a1·tilcel1 0,
§ 1, 1 °, bepaalde voo1·waa1·den 1·eeds
ve1·m~lde v661· het ve1·stTijlcen van de
te1·mijn waa1·in de aanvmag om uitstel
of v1·ijlating van dienst moet wo1·den
ingediend (2).
(DE SMET . )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 december 1973 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, en 17, § 2, van de op ' 30 april
1962 gecoordineerde dienstplichtwetten,
doonlat de vraag om vrijlating van
eiser wordt afgewezen, op grond van het
verslag van de door de militieraad
aangestelde geneesheer waarbij aan de
vader van eiser slechts een invaliditeitsgraad van 45 t .h. wordt toegekend,
te1·wijl eiser een gedetailleerd geneeskundig verslag van een specialist had
neergelegd waaruit duidelijk blijkt dat de
vader niet alleen lijdt aan bilaterale
coxartrose, zoals het deslnmdigenverslag vermeldt, maar bovendien aan uitgesproken stramheid, spondylose en spondylartrose hoofdzakelijk van het lumbaal
seg1nent, overeenstellllnend n1et een totale invaliditeit van 70 t.h., waaruit
blijkt dat de vader een dergelijke invalicliteit heeft dat hij de bestenclige hulp
van een derde persoon nodig heeft
(1) Raaclpl. cass., 21 april 1971 (A1'7', cass.,
1971, blz. 780).
(2) Cass., 12 mei 1969 (Ar1·. cass., 1969,
blz. 888) ; raaclpl. cass., 12 september 1973,
sttp1'ct, blz. 35.

(schending van voornoemd artikel 17,
§ 2), en de beslissing niet antwoordt op

het hager vermeld desknndigenverslag
(schending van artil~el 97 van de Grandwet) :
Overwegende dat eiser in zijn. akte van
beroep deed gelden dat zijn vader 70 t .h.
ongesch~t was en tot staving claarvan
een geneesknnclig verslag voorlegde ;
clat hij voor de Hoge Militieraacl niet
heeft ingeroepen dat zijn vader nog door
andere ziekten of lichaamsgebreken was
aangetast clan die vermeld in het geneeslmndig verslag van de door de militieraad
aangewezen geneesheer ;
Overwegende dat, in zoverre eiser door
de overlegging van het geneeskundig
verslag de graad van invalicliteit van
zijn vader heeft betwist, de Hoge
Militieraacl clit verslag beantwoordt door
te steunen op het verslag van de door de
militieraad aangewezen geneesheer ; dat
hij de waarde van de hem voorgelegde
bewijsmiddelen soeverein beoordeelt en,
bij gemis aan een betwisting op dit ptmt,
niet verplich t is de reden en op te geven
waarom hij bepaalde bewijsmidclelen
meer overtuigend vindt clan andere, zelfs
inclien zij tegenstrijclig zijn ;
Dat, in zoverre het door eiser voorgelegcle geneesktmclig verslag melding
maakt van andere lichaamsgebreken,
de Hoge Militieraad hierop niet cliende te
antwoorclen, nu eiser hieromtrent geen
miclclel had doen gelden ;
Overwegende clat de Hoge Militieraad
soeverein oordeelt of de ziekten en
lichaainsgebreken van de vader van
eiser een voortdtuende becllegerigheid
of bij stand van een clercle persoon vergen,
zoclat hij als verloren voor het gezin
client te worden beschouwd ;
Dat het miclclel niet kan worden aangenmnen;
Over het clercle miclclel, afgeleid uit de
schencling van artikel 1 0, § 1, 1°, van
bovengenomnde wetten,
do01·dat de Hoge Militieraacl de vraag
tot vrijlating afwijst omdat de vader van
eiser geen zestig jaar was op het ogenblik
van de vraag en eiser clus niet als stetm
van het gezin kan beschouwcl worden,
te1·wijl die wetsbepaling niet voorschrijft dat deze leeftijcl moet bere~t zijn
op het ogenblik van de aanvraag en de
vader alleszins cleze leeftij cl bere~t had
op het ogenblik van de behancleling van
de zaak voor de Hoge Militieraacl :
Overwegencle dat, behalve in de door
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de wet bepaalde en ten deze niet gegeven
gevallen, de vereisten gesteld door artikel10, § 1, 1°, van de dienstplichtwetten
moeten vervuld zijn op het ogenblik dat
de aanvraag om uitstel of vrijlating van
dienst wordt ingediend ;
Dat de Hoge Militieraad, door te overwegen dat de vader van eiser « in januari
197 3 op het ogenblik van de aanvraag"
niet de bij de wet voorgeschreven
leeftijd van 60 jaar had bereikt, genoemde wetsbepaling juist heeft toegepast;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie ning.
3 april 19 74 . 3e kamer. Voo?· zitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer

waarnemend

voorzitter.

Gelijlclttidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. - Pleitm·, de H. Verberckmoes
monde).

(van

de balie t e Dender-

WETBOEK. VERl\'lOEDEN VAN TOEPASSING OP DE LEGATEN EN OP DE
SCHENKINGEN ONDER DE LEVENDEN.
4° SCHENKINGEN EN TESTAl\1ENTEN.
BESCHIKBAAR GEDEEL'I'E
TUSSEN ECHTGENOTEN . GEBRUIK1\'IAKING VAN EEN TUSSENPERSOON.
- VERMOEDEN VAN ARTIKEL ll00 VAN
HET BuRGERLIJK WETBOEK. - lNTERPRETATIEREGELS.
5° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
BES(JHIKBAAR GEDEELTE
TUSSEN ECHTGENOTEN. GEBRUIK 1\<IAKING VAN EEN TUSSENPERSOON.
- VERMOEDEN VAN ARTIKEL 1100 VAN
HET BURGERLIJK \iVETBOEK. - DOOR
DIT VERMOED.EN BEOOGDE REOHTSTOESTAND.
6° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
BESOHIKBAAR GEDEELTE
TUSSEN ECHTGENOTEN. GEBRUIK1\'IAKING VAN EEN TUSSENPERSOON. VERMOEDEN VAN ARTIKEL ll 00 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. - KINDEREN WAAROP DIT VERUOEDEN DOELT.
1° Indien het openbam· rninisterie bij het

1e KAMER. -

4 apri11974.

1° VOORZIENING 'IN CASSATIE.
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID .
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
VAN · NIET -ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN DOOR HET OPENBAAR 1\'IINISTERIE.- KENNISGEVING. '
2° VOORZIENING IN CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. PERSONEN
BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE
VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN CASSATIE BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. VOORZIENING TEGEN BESCHIKKINGEN
VAN EEN BESLISSING DIE VREEMD ZIJN
AAN DE ElSER.- NIET -ONTVANKELIJKHEID .
3° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN.
BESCHIKBAAR GEDEELTE
TUSSEN ECHTGENOTEN. GEBRUIK1\'IAKING VAN EEN TUSSENPERSOON. ARTIKEL 11 00 VAN HET BURGERLI.JK

(1) Cass., 9 m aart 1973 (A7T. cass., 1973,
blz. ,674).
(2) l\fen raaclplege cass., 8 maart 1972
(An· . cass., 1972, biz. 639) en cle in noot 1 aang~haal cle arr esten.
(3) Cass., 10 januari 1963 (Bttll. en PAsrc.,

Hoj van cassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvanlcelijlcheid opwe1·pt tegen
een voo1·ziening in bttrged~ilce zalcen,
moet het voo1·aj dam·van bij ge?·echtsb?·iej lcennis geven cian de advocaten van
de pa1·tijen (1). (Art. 1097 G.W.)
2° Niet ontvanlcelijlc wegens geb1·elc aan

belang is het middel dat oplcomt tegen
beschilclcingen van de best1·eden beslissing
die weemcl zijn aan de eise1· (2).
3° Het vm·rnoeclen van geb1·uilcmalcing van

een titssenpe?·soon, ingevoe1·d bij a?·tilcel 1100 van liet Btt?·gedijlc. W etboelc,
is van toepassing op de legaten en op de
schenlcingen onde1· de levenden (3).
4° De bepe1·lcende ttitlegging die moet tv01'-

den gegeven aan het vennoeden van
gebntilcmalcing van een tttssenpe1·soon,
ingevom·d bij a?·tilcel11 00 van het Btt?·gerlijlc Wetboelc, ved~incle1 ·t niet dat het
toepasselijlc is op een niet ttitdntlclcelijlc
voo1·zien geval, wannee1· de hienloo1·
beoo gde 1·echtstoestand zich voo1·doet (4).

1963, I, 546) en cle in cle noot aangehaalcle
verwij zingen.
( 4) l\fen raaclplege cle auteurs clie in cle
conclusie van het openbaar ministerie worden
aangehaalcl (Bttll. en PAsrc., 1974, I, 802).

-8605° Kmchtens het ve1·nweden van gebntikmalcing van een tttssenpe1·soon waa1·van
spmlce in a1·tilcelll 00 van het Btwge1'lijk
W etboek wo1'den de aan cle schenlce1· of
e1jlatm· v1·eemde lcinde1·en en afstammelingen als tttssenpe1·sonen beschpttwcl ( 1).
6° Het ve1'1noeden van geb1'ttilcmalcing van
een tttssen1Je1·soon waa1'van SJJ1'alce in
a1'tilcel 1100 van het Btwge1·lijlc W etboelc
is niet alleen van toepassing op de
wettige kinde1·en en afstammelingen van
de echtgenoot van de schenlce1· of van de
mjlate1· die ttit een ande1· lmwelijlc zijn
geqo1·en, maa1· ook op de nattttwlijlce
lcindm·en en adoptieve lcinde1·en van die
echtgenoot; ztdlcs is echte1· niet het geval
wannee1· de schenlcing of het legaat
gedaan is aan een adoptief kind dat
tegelijlc een afstammel·i ng van de schenlce1' of e1jlate1' is (2).
(HAUTEKEET, RADELET-HAUTEKEET
EN ALEXANDRE, T. THIRAN.)
ARREST

(ve1·taling).

en haar het r echt verleent om uit de
goederen van de nalatenschap te kiezen
ter volcloening van dit legaat, om redenen
dat de legataris, lcleindochter van de
erflater, door de tweede echtgenote van
laatstgenoemde geadopteerd was en het
legaat derhalve, krachtens de artikelen 1098, 1099 en 1100 van het Bmgerlijk
W etboek, nietig is, daar h et vermoed
wordt over een tussenpersoon aan de
tweede echtgenote, eerste eiseres, te zijn
gedaan,
tm·wijl 1° ' het vermoeden van gebruiklnaking van een tussenpersoon, ingevoerd
bij artikel 1100 van het Bmgerlijk
Wetboek, slechts toepasselijk is op de
kinderen van de andere echtgenoot die
uit een ander huwelijk zijn geboren, en
niet kan worden uitgebreid tot een kind
dat door die and ere echtgenoot geadopteerd is ; 2° in elk geval, zelfs in d e onderstalling dat het in beginsel niet zo is,
artikel l l 00 toch geen toepassing vindt
op de gift aan een kind dat een wettige
a£'3tammeling van de erflater is, zelfs
al is het tevens door de tweede echtgenoot geadopteerd :

Overwegende dat, luidens artikel 1100
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 januari 1972 gewezen door van het Burgerlijk VVetboek, dat ook
· toepasselijk is op de legaten, als schenhet Hof van beroep te Brussel ;
kingen aan tussenpersoon worden be I. In zoverre de voorziening ingestelcl schouwd de schenkingen door een van
is door de eerste eiseres :
de echtgenoten gedaan aan de kinderen
of aan een van de kinderen van de andere
Over h et rnicldel van niet-ontvankelijk- echtgenoot die uit een ander huwelijk
heicl clat door het openbaar ministerie zijn geboren ;
ambtshalve is opgeworpen en waarvan
Overwegende dat de beperkende uitleg
kennis gegeven is overeenkomstig arti- die aan dit wettelijk vermoeden moet
kel 1097 v an het Gerechtelijk W etboek : worden gegeven, niet verhindert dat het
Overwegencle clat de bestreclen punten toepasselijk is op een niet uitdrukkelijk
van het arrest de eerste eiseres niet voorzien geval, wanneer de hierdoor
beoogde rechtstoestancl zich voordoet ;
betreffen;
Dat krachtens clit vermoeclen de aan
D at de voorziening clerhalve niet ontvankelijk is wegens het onbreken van de schenker of erflater vreemcle kinderen
en afstammelingen als tussenpersoon
belang;
,worden beschouwd ;
II. In zoverre de voorziening ingestelcl
Dat aldus als tussenpersoon worden
is door de tweecle en de derde eisers : aangemerkt niet aileen het uit een ander
huwelijk geboren wettig kind, het enige
Over h et middel, afgeleicl uit de schen - dat uitdrulcl{elijk vermeld wordt in articling van de a rtikelen 365, 911, 1098, kel 1100, Inaar ook het n atm.ulijk kind
1099, 1100, 1113 en 1133 van het Burger- en a fo1·ti01·i het adoptief kind van de
lijk Wetboek,
echtgenoot van de schenker of erflater ;
Overwegende echter dat zulks niet
doo1'Clat het arrest, dat het beroepen
vonnis gecleeltelijk wijzigt, het testament het geval is wanneer de schenking of het
van wijlen Joseph Thiran nietig verklaart _ legaat gedaan is aan een adoptief kind dat
in zoverre cleze een legaat vermaakt aan tegelijk een afstammeling van d e schende eiseres Mevrouw Radelet-Hautekeet ker of erflater is;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de erflater zijn kleindochter, de
tweede eiseres, toentertijd twee jaar oud,
(1) en (2) Zie noot 4 onderaan blz. 859.
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in zijn huis had opgenomen, dat later
de gerechtelijke bewaking van het kind
hem werd opgedragen en dat er tussen
hen een diepe genegenheid bestond ;
Dat het arrest zijn beslissing niet wettelijk gerechtvaarcligd heeft door de
overweging dat het legaat van de erflater
aan zijn kleindochter moest worden
nietig verklaard ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die r edenen, verwerpt de voorziening van de eerste eiseres en veroordeelt haar in de kosten ervan; vernietigt
het bestreden arrest, waar dit het testalnent van wijlen Joseph Thiran nietig verldaart in zoverre d eze een legaat maakt
aan de tweede eiseres en haar het recht
verleent om uit de goederen van de n alatenschap te kiezen.' ter voldoening van het
l egaat, en in zoverre h et haar veroordeelt
in .de helft van de kosten ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
4 april 1974. 1° kamer. Voo?·zitteT, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve?·, de
H . Ligot. Gelijlcluidende conchtsie,
de H. P. Mahaux, eerste advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Ansiaux en
Fally.

GRIEVEN TE VERHELPEN.
ONTVANKELIJKE MEMORIE.

-

NIET

2° BEWIJS.- VERl\WEDEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - FEITELIJKE VER~WE·
DENS. ARTIKEL 1353 VAN HET
BURGERLIJK vVETBoEK. VER~mE 
DENs OVERGELATEN AAN HET OORDEEL
OF HET BELEID VAN DE REOHTER.
3° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. - NIET ONTVANKE·
LIJK MIDDEL.
1o In btwgedijlce zalcen is de memoTie

van toelichting van de eism· tot cassatie niet ontvanlcelijlc in zove1-re zij
e1·toe st1·elct de ttiteenzetting van het
middel van het ve?·zoelcsch?·ijt aan te
vullen hetzij doo1· gTieven aan te voe1·en
die in deze uiteenzetting niet naaT vo?·en
zijn gebmcht, hetzij doo1· de onnauwlcett·
1·igheid of onvoldoendheid van de aldaa1·
gettite g1·ieven te ve1·helpen (1). (Art. 1087
G.W.)

2° Ve1·moedens waa?·in de wet niet voo1·ziet,
tvonlen ovm·gelaten aan het oo1·deel en
het beleid van de 1·echte?· (2).
3° Zonde1· belang en de1·halve niet ontvankelijlc is het middel dat lc?·itiek oejent op
een ten oveTvloede gegeven 1·eden van
de best?·eden beslissing (3). (Art. 1353

B .W .)
{MICHIELS A., MICHIELS liL, TAl\HNIAU,
VERSLUYSEN EN DEKEYSER,
T. DETOURNAY.)

1e KAMER. -

4 april1974.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VOR~i. BURGERLIJKE ZAKEN.
MEMORIE VAN TOELICHTING. - , MEMO ·
RIE DIE ERTOE STREKT DE UITEENZETTING VAN HET l\HDDEL VAN HET
VERZOEKSCHRIFT AAN TE VULLEN HET·
ZIJ DOOR GRIEVEN AAN TE VOEREN
W1~LKE IN DEZE UITEENZETTING NIET
NAAR VOREN ZIJN GEBRAOHT HETZIJ
DOOR DE ONNAUWKEURIGHEID OF ONVOLDOENDHEID VAN DE ALDAAR GEUITE
(1) Raadpl. cass., 31 oktober 1935 (Bttll. en
PASIC., 1936, I, 22) en noot 2 get·. P.L.,
12 december 1935 , 9 januari en 20 februari
1936 (ibid., 1936, I, 84, 110 en 155), 4 oktober
195 1 (ibid ., 1952, I, 41), 1 maart 1973 (A1-r.
cass., 1973, blz. 643), 15 maart 1974, sttp?·a,

ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 december 1972 gewezen door
h et Hof van b eroep te Luik;
Over h et m iddel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
vVetboek,
dom·dat het arrest niet de bij artikel 97
van de Grondwet voorgeschreven redenen
b l z. 790, a lsmede de noot onder cass. , 10 mei
1938 (Bttll. en PAsiC., 1938 , I, 169).
(2) Cass., 22 februari 1966 (Bull. en PASIC.,
1966, I, 813); vgl. cass., 25 november 1969
(A1·r. cass., 1970, b lz. 302).
(3) Cass., 16 j anuari 1974, twee ar resten,
sttp1·a, blz. 547 en 548.
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bevat en de artikelen 1349 en 1353 van
het Burgerlijk Wetboek onjuist toepast,
daar het uit bepaalde omstandigheden
en feiten niet passende gevolgen trekt en
er met name op wijst clat verweerster uit
de exploitatie van een gebouw een voordeel heeft kunnen halen door kamers aan
studenten te verhm·en,

te1·wijl het gebouw nog niet bestond op
het tijclstip dat die exploitatie zou hebben plaatsgehacl :
I. Betreffencle de memorie van toelichting van de eisers :

Overwegencle dat uit de a rtikelen 1080
en 1087 van het Gerechtelijk Wetboek .
volgt dat in burgerlijke zaken de uiteenzetti..ng van de middelen die het verzoekschrift tot cassatie moet bevatten op
straffe van nietigheid, de grieveu van
onwettelijkheid, door eiser aangevoerd
tegen de bestreden beslissing, nauwkem·ig
en volledig moet aangeven ;
Dat de in het verzoekschrift uiteengezette midclelen duidelijk moeten zeggen
waarin de beslissing d e wettelijke bepalingeu, waarvan. de . schencling worclt
aangevoerd, heeft overtreden ;
Dat, zoals de toelichting van de middelen die het verzoekschrift kan bevatten
de leemten van de midclelen niet kan
aan.vullen, de in voornoemd artikel 1087
vermelde memorie van toelichting die
van het verzoekschrift niet kan aanvul len;
Dat dientengevolge de memorie van
toelichting van de eisers, die ertoe strekt
de uiteenzetting van het micldel van het
verzoekschrift aan te vullen hetzij door
grieven aan te voeren die in cleze uiteen zetting niet naar voren zijn gebracht,
hetzij door de onnauwkem·igheid of
onvoldoenclheicl van de alclaar geuite
grieven te verhelpen, geen wijziging of
verruiming kan brengen in de draag wijdte van het middel dat bij het verzoekschrift aan het Hof is voorgedragen ;
Dat in die mate de memorie van toelichting n iet ontvankelijk is;
II . Betreffencle het mid del :
Overwegende clat het arrest de verwerping van de bewering van de eisers,
volgens welke het panel in de Bartholomestraat te Luik aan de overleclene toebehoorcle en verweerster er slechts in
schi jn eigenares van was, verantwoorclt
door een aantal feitelijke gegevens waaruit het hof van berciep afleidt dat 'het
niet bewezen is dat verweerster als
naamlener zou hebben gecliencl ;

Overwegencle dat de gevolgtrekkingen
welke de feitenrechter bij wijze van vermoedens afleidt uit d e feiten die hij verklaart vast te staan, tot zijn soeverein
beoorclelingsrecht behoren;
Overwegencle dat de overweging betreffencle het verhm·en van gemeubileercle kamers die het arr est laat gelden
voor het geval dat verweerster het verschil zou moeten verantwoorclen tussen de
som waarover zij beschikte op het tijclstip va.n. de bedoelde verrichtin.g en de
uitgave die voor die verrichting nodig
was, ten overvloede is gegeven;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 april 1974. - 1e kamer. - Voo?·zitteT, de H. Perrichon, r aaclsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Ligot. Gelijkluiclencle conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. Fally en Simont.

1e KAI\'[ER. -

4 april1974.

GENEESKUNST.- 0RDE VAN GENEESHEREN. - VERKIEZING VAN DE LEDEN
VAN DE PROVINCIALE RADEN.- VER·
PLICHTE VERMELDINGEN IN DE AKTE
VAN KANDIDAATSTELLING.
VERPLICHTE VERl\'IELDING VAN HET LID·
lVIAATSCHAP GEWOON OF PLAATSVERVANGEND - WAARNAAR GESOLLI CITEERD WORDT.- DRAAGWIJ'DTE VAN
DEZE VERPLICHTING.

A1·tilcel 9, licl 2, 3°, van het koninklijk
beslttit van 28 clecembe1· 1972 tot vaststelling van cle ?'egelen bet?·effencle cle
vm·lciezing van cle leclen van cle p-rovinciale 1·aclen, cle ?'aclen van be1·oep en cle
nationale 1·aacl van cle Onle van geneeshe?'en, naa?' ltticl waa1·van cle alcte van
kancliclaatstelling voo1· cle JJ?'ovinciale
?'aacl van cle Onle van geneeshe1·en het
liclmaatschap gewoon of plaatsve?'vangencl
wctanwm· gesolliciteenl
wonlt, moet ve1·melclen, betelcent clat cle
lcancliclaat in cle alcte van lcancliclctatstelling moet zeggen in wellce hoeclanigheicl, hetzij als gewoon lid, hetzij als
1Jlaatsve1·vcmgencl licl, hij zich lcancli-
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daat stelt, en heeft niet tot doel een
kandidaatstelling in die twee hoedanigheden tegelijk uit te sl·uiten.
.(ORDE VAN GENEESHEREN, T. CABEAUX.)
ARREST (ve?·taling).
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
lJeslissing, in eerste en enige aanleg gewezen op 12 april 1973 door de franstalige
raad van beroep van de Orde van Geneesh eren;
Over h et eerste middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 9 van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novemb er 1967 betreffende de Orde van Geneesh eren en 9 (inzonderheid tweede lid, 3°)
van h et koninklijk besluit van 28 docember 1972 tot vaststelling van d e
regelen betreffende d e verkiezing VaJl.
de leden van de provinciale raden, . d e
raden van beroep en de n ationale raad
van de Orde d er geneesh eren,
doo1·dat de beslissing de verkiezingen
van het franstalige district Brussel
nietig verklaart onder de overweging dat
sommige als p laatsvervangend lid. verkozen leden tegelijk op de lijsten vru1.
de gewon e leden en van de plaatsvervangende leden als kandidaat · voorkomen;
artikel 9 van het koninklijk b esluit van
28 december 1972 uitdrukkelij k bepaa.lt
dat de alde van kandidaatstelling de
hoedanigheid van gewoon of vru1. plaatsvervangend lid moet vermelden, zodat
bij die verkiezingen, zoals zij zijn verlop en, zich onregelmatigheden h ebben
voorgedaan die de uitslag van de verkiezing kunnen wijzigen,
te1·wijl noch artikel 9 van h et konink lijk besluit van 28 december 1972, noch
enige ander e wettelijke bepaling uitdrukkelijk of impliciet de kandidaten verbieden zich tegelijk a ls gewoon lid en als
plaatsvervangendlid voor een provinciale
raad van de Orde van Geneesheren kandidaat te stellen en, bij ontstentenis
van zodanig verbod, de raad van beroep
de genoemde verkiezing wettelij k niet
h eeft kmu1.en vernietigen om de redenen
in de bestreden beslissing _ vermeld :
Overwegende dat, blijkens artikel 9
·van h et koninklijk besluit van 28 december 1972, vermeld in het middel, de alde
"VaJl kandidaatstelling voor de provinciale
raad van de Orde van geneesheren het
lidmaatschap gewoon of p laatsvervangend- mo et vennelden waarnaar ge-
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solliciteerd wordt ; dat die b epaling niet
d e bedoeling h eeft een kandidaatstelling
in die twee hoedanigheden tegelijk uit te
sluiten ; dat zij slechts voorschrijft dat
de kandidaat in zijn alde van kandidaatstelling moet zeggen in welke hoedanigheid, hetzij als gewoon lid, h etzij a ls
plaatsvervangend lid, hij zich kandidaat
stelt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die r edenen, vernietigt de bestred en beslissing ; beveelt dat van dit arr est
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde b eslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de fran stalige raad vru1 b eroep
van de Orde van Geneesheren, anders
samengesteld.
4 april 1974. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarn emend voorzitter . Ve?·slaggeve?·, de
H. Ligot. Gelijkhtidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HH. D e Bruyn e n Fam·es.

1c KA..l\'IER. -

4 april 1974.

1° CASSATIEMIDDELEN . -

BURGERLIJKE ZA.KEN. - MIDDEL TEN BETOGE
DAT OP EEN CONCLUSIE NIET IS GEANTWOORD. GEEN CONCLUSIE. · MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
1\HST.

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

vAN

TAFEL EN BED. ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE
FElTEN. - FElTEN VAN NA DE INDIENING VAN HET VERZOEKSCHRIFT. VOORWAARDE WAARONDER DE RECHTER
DEZE IN ¥Nl\'illRKING NEEl\1T.
3° BEROEPSGEHEIM. ADVOCAAT
VAN EEN PARTIJ DIE EEN BRIEF VOORLEGT 'WELKE HEM DOOR EEN ANDERE
ADVOCAAT IS TOEGESTUURD EN WAARIN
STAAT DAT DEZE VAN HET BEROEPS GEHEIM ONTSLAGEN IS. - GEEN NADERE VASTSTELLING VAN DEGENEN DOOR
WIE DE ADVOCAAT VAN HET BEROEPSGEHEil\1 ONTSLAGEN IS. - BESLISSING
DIE DEZE BRIEF UIT DE DEBATTEN
'VEERT.
WETTELIJKE GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. AFWIJZING
VAN DE VORDERING GEGROND OP EEN
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EXCEPTIE DIE DE PARTIJEN NIET HADDEN INGEROEPEN, ZONDER HEROPENING
VAN DE DEBATTEN. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.
BEPA.LING VAN TOEPASSING OP DE
RECHTER IN HOGER BEROEP.

5°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2 . VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN .
VERPLICHTING GELDT
NIET VOOR DE RECHTER WANNEER HIJ
DE VORDERING TOEWIJST,

6°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL .
BEGINSEL VERBIEDT NIET DAT DE
WETGEVER VOOR DE illTOEFENING VAN
BET RECHT VAN VERDEDIGING IN EEN
BEPA.ALDE MA.TERIE BIJZONDERE REGELS VASTSTELT.

7° BEvVIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
BURGERLIJKE ZA.KEN. BEWIJSKRACHT VAN DE A.KTEN . CONOLUSIE.
UITLEGGING VERENIGBA.AR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE CONCLUSIE.
GEEN ll'ilSKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE A.KTEN.

1° Feitelijke g1'Dnclslag mist het miclclel ten
betoge clat op een conclusie niet is geantwoo?·cl, wannee1· ttit geen van cle stttklcen
waa1·op het Hof ve1·mag acht te slaan
blijlct dat een conclttsie is genomen (1).

2° De 1'echte1· lean ancle1·e feiten in aanme?'lcing nemen dan die wellce in het ve1·zoelcsch1·ift tot echtscheicling w01·clen aangevoenl, op voo1·waa1·cle clat hij cle niettwe
feiten slechts in ovenueging neemt om
een vm·bancl te leggen met een of m ee1·
feiten wellce in het ve1·zoelcsch1·i.ft omstanclig zijn omsclweven, zoncle1· ze te
beschouwen als zijncle op zichzelf een
g1'ond tot echtscheicling (2). (Artt. 1254
en vlg. G.\V.)
3° W annem· de aclvocaat van een pa1·tij
aan het ge1·echt een b1·ief heeft voo1·gelegd
(1) Cass., 18 januari 1974, Sttpm, blz. 553.
(2) Cass., 10 m ei 1963 (Bttll. en PAsrc.,
1963, I, 966) .
(3) Cass ., 21 september 1973, suwa, blz. 70.
(4) Raadpl. cass. , 22 juni 1973 (A,., .. cass.,
1973, blz. 1039) ; zie het verslag van de
Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke
hervorming ; verslag door de Heer De Baeck
namens de commissies voor d e justitie en voor
de tewerkstelling, a rbeid en sociale voorzorg
bij de Senaat uitgebracht (Gedr. St. Senaat,

welke hem cloo1· een anclm·e aclvocaat is
toegestttttnl en waa1·in deze hem van het
be1'oeJJsgeheim t.a.v. de aangevom·cle
feiten heeft ontslagen, is wettelijlc ge1·echtvaanligd cle beslissing welke cleze b1·ief
ttit de de batten wee1·t doo?' vast te stellen
dat , aangezien m· niets gezegd wenl omtrent de JJe?·soon of de JJB?'sonen die de
advocaat van het be1·oepsgeheim zottclen
hebben ontslagen, het niet is bewezen dat
cle ingew~jde in het be1'0epsgeheim van
zijn ve1·plichting is ontslagen en cloo1·
e1·op te w1jzen dat cle ove1'legging van
deze b1·ief niet is geschiecl in het geval
van een van de ttitzonde1'ingen als
voo1'gesclweven in m·tilcel 458 van het
Stmfwetboelc.
4° De bepaling vcm a1·tilcel 774, licl 2, van
het Ge1·echtel~jk Wetboelc, lttidens wellce
cle ?'echte1· cle he1·opening van cle clebatten
moet bevelen alvo1·ens de vo1'cle1'ing geheel
of gedeeltelijlc af te wijzen op g1·ond van
een exceJJtie die de pm·tijen voo1· hem niet
haclden inge?'OeJJen, is van toepassing op
de 1·echte1· in hoge1· be1·oep (3). (Artt. 774,
lid 2, en 1042 G.W.)
5° De 1·egel volgens wellce de 1·echte1· , lc?·achtens· ct1·tikel 774, lid 2 , van het Ge?·echtelijk W etboelc de he?'OJJening van de de batten ambtshalve moet bevelen, doelt slechts
OJJ het geval dat de 1·echte1· de vonle1·ing
geheel of gecleelte7.ijk a:fwijst OJJ g1·ond
van een exceptie die cle JJa?'tijen voor
hem niet haclclen inge1·oepen en gelclt
niet voo1· cle 1·echtm· wannee1· hij cle vonle1'ing toewijst (4).
6° Het algemeen beginsel van het 1·echt van

venlediging ve1·bieclt niet clat cle wetgevm·
voo1· cle ttitoefening van clit 1·echt in een
beJJaalcle matm·ie bijzonclm·e 1·egels vaststelt (5) .
7° De bewijslcmcht van cle alcten wonlt niet
miskencl cloo1• cle nchte1· die aan een
conclttsie vcm een JJa?·tij een uitlegging
geeft welke ve1·enigbaa1· is met cle bewoonlingen e1·van (6). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W. )
zitt. 1964-1965, ·blz. 860); verslag door de
H. Hermans namens de commissie voor de
justitie bij de Kamer v a n Volksvcrtegenwoorcligers uitgebracht (Gedr. St. Kamer van
Volksvertegenwoorcligers, m·. 59/49 van 1 juni
1967, blz. 961); zie ook R. PHILIPS, « L e juge
dans l'action jucliciaire ,, in Annales cle cl·l'oil,
1968, blz. 333 tot 360, inz. biz. 348 tot 350,
urs . 52 tot 59.
(5) Raadpl. cass. , 18 augustus 1970 (A1'1'.
cass., 1970, blz. 1046).
(6) Cass., 6 d ecember 1973, stt]J1'Ct, blz. 392.
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ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1254 van
het Gerechtelijk vVetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest, zonder op enige
wijze de regelmatig door eiser voor het
hof van beroep genomen conclusie te
weerleggen, beslist · dat de betrekkingen
van eiser met juffrouw S ... ten aanzien
van verweerster erg beledigend blijken
en krenkend zijn,
tenvijl eiser bij conclusie betoogde « dat
gei:ntimeerde (thans verweerster), ten einde raad, haar toevlucht heeft genomen tot
de betrekkingen tussen de voornoemden,
welke betrekkingen zij sinds lang kent,
waarvan zij de aard kent en "vaarvan zij in
haar verzoekschrift tot echtscheiding geen
gewag heeft gemaakt en niet zonder
reden" (1ste conclusie, pagina 4) en« dat
gei:ntimeerde zeer goed op de hoogte was
van de toestand (2de conclusie, pagina 3),
dat zij trouwens nooit heeft geoordeeld
van de betrekkingen tussen de voornoemden gewag te moeten maken, noch
in haar verzoekschrift tot echtscheiding,
noch in de conclusie die zij heeft neergelegd om toegelaten te worden getuigenverhoren te houden " (2de conclusie,
pagina 4) ; het arrest, dat niet betwistte
dat de betrekkingen tussen eiser en jliffrouw S ... niet voorkwamen in de omstandige opgave van de feiten in het door
verweerster neergelegde verzoekschrift
tot echtscheiding, dit feit niet in ;:tanmerking mocht nemen als zijnde op zichzelf
een grand tot echtscheiding (schending
van artikel 1254 van . het Gerechtelijk
Wetboek) en in elk geval niet heeft geantwoord op de door eiser neergelegde
conclusies (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
·
Overwegende dat uit de gedingstukken
niet blijkt dat voor het hof van beroep
namens eiser een andere conclusie werd
genomen dan die welke op 22 februari
1973 ter griffie is neergelegd;
Dat uit deze stukken blijkt dat de op
22 februari 197.3 neergelegde conclusie
overeenstemt met de eerste conclusie die
tot staving van het middel is aangevoerd ;
dat dit midcl,el derhalve feitelijke grondCASSATIE, 1974. - 28

slag mist voor zover .het zich op een
tweede conclusie beroept ;
I. In zoverre het middel het arrest
verwijt artikel 97 van de Grondwet te
hebben geschonden :
Overwegende dat, hoewel eiser in zijn
regelmatig op 22 februari 1973 neerge-.
legde conclusie heeft doen gelden dat
de feiten waarop het beroepen vonnis
steunde in het verzoekschrift tot echtscheiding niet waren aangevoerd, hij
echter uit deze beschouwing niet de juridische gevolgtrekking heeft gemaakt dat
die feiten niet mochten worden aangevoerd; dat uit de context van de conclusie blijkt dat hij deze omstandigheid,
naast andere, enkel heeft doen gelden om
te ontkennen dat die feiten beledigend
waren;
Overwegende dat het hof van beroep,
om op de conclusie te antwoorden, zich
derhalve, na ontleding van de verweten
feiten en ook van de door eiser aangevoerde omstandigheden, ertoe kon beperken vast te stellen dat de gedraging
van deze laatste ten aanzien van verweerster erg beledigend was ;

II . In zoverre het middel het arrest
verwijt artikel 1254 van het Gerechtelijk
Wetboek te hebben geschonden;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser, voor het hof van beroep, het
verwijt heeft gericht « tot de eerste
rechter· de echtscheiding de plano ten
voordele van gemtimeerde (thans verweerster) te hebben toegestaan .zonder te
eisen dat zij het bewijs Ievert van de bij
het tussenvonnis van 20 oktober 1971
aangenomen feiten " ;
Dat hoewel het arrest, om dit verweer
te verwerpen, stetmt op het beledigend
karakter van de door de eerste rechter
ontlede feiten, t e weten de betrekkingen
van eiser met juffrouw S ... , het hof van
beroep zich ervan onthouden heeft · genoemde feiten, die niet voorkwamen in
het verzoekschrift tot echtscheiding, iri
aanmerking te nemen als zijnde op
zichzelf een grand tot echtscheiding;
Dat immers, na erop gewezen te hebben " dat de omstandigheden die appellant (thans eiser) aanvoert om te trachten
zijn wangedrag te rechtvaardigen, niets
veranderen aan het krenkend karakter
van de feiten "• het arrest beslist « dat
het beroepen vonnis moet . . . worden
bekrachtigd in zoverre het de oorspronkelijke vordering terecht heeft · toegewezen op grand van artikel 231 van het
Burgerlijk W etboek " ;
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Dat aldus blijkt dat. het hof van bm'oep
impliciet cloch zeker heeft overwogerr
dat de nieuwe feiten die verweerster
heeft aange'voercl 'ter rechtvaardiging
dat de echtscheiding cle plano werd toegestaan, het gekarakteriseercl en beslis sencl bewijs leverden van de beledigencle
geclraging van eiser i.v.m. de in het
verzoekschrift tot echtscheicling vermelde feiten ;
Overwegencle clat de bestreden beslissing derhalve behoorlijk gemotiveercl en
wettelijk verantwoord is ;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;

wettelijk heeft kurrnen beslissen clat de
becloelcle brief wegens schending van het
beroepsgeheim nit de clebatten moest
worden geweerd en bovendien niet
regelmatig met redenen is omkleecl
(schending van de artikelen 458 van het
Strafwetboek en 97 van de Gronclwet);
tweecle onclenleel, voor zover kan worden aangenomen clat het arrest besl:ist
clat de ingewijcle in het geheim hiervan
niet kan worden ontslagen door wie ook,
de persoon die tot geheimhouding verplicht is hiervan kan worden ontslagen
op verzoek en 1net toestemming van de
meester van het geheim en het dus van
belang was na te gai:m wie in het onderhavige geval Mr. R .M ... van h et beroepsgeheim ' had ontslagen en in welke omstandigheden dit was geschied,
zodat, door te beslissen dat de verklaring in de litigieuze brief het beroepsgeheim schendt, met de enkele vaststelling dater niets worclt gezegd omtrent de
persoon of de personen die de aclvocaat
van het beroepsgeheim zouden hebben
ontslagen, op groncl clat zulk een ondet ~
zoek trouwens waardeloos zou zijn om te
beoordelen of het beroepsgeheim al clan
niet is geschonclen, het arrest aan artikel
458 in rechte een onjuiste interpretatie
geeft (schencling van artikel 458 van het
Strafwetboek) :
0

Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 458 van
het Strafwetboek en 97 van de Grandwet,
clom·clat het arrest, om het hoger beroep
van eiser niet gegroncl te verklaren, de
brief door Mr. R. M .. . , advocaat te Den derhoutem, gezonden aan Mr. J . M .. . ,
raadsman van eiser, uit de debatten weert,
op groncl « dat de verklaring van Mr. R.
M ... in limine zegt dat ze van het beroepsgeheim ontslagen is; clat echter niets
worclt gezegd omtrent de persoon of d e
personen die haar van het beroepsgeheim
zouden hebben ontslagen, voor zoveel
trouwens clit feit enige waarde kan hebben
voor de nooclzakelijke vertrouweling, ten
Overwegencle dat het arrest niet verdeze Mr. R .M .. . ; dat zoals hiervoren wercl
gezegd de verklaring van deze advocaat klaart clat degene die kennis clraagt van
melding maakt van de feiten die hem een beroepsgeheim hiervan niet kan
door tenminste drie verschillencle per- worden oritslagen ;
Overwegende clat, door erop te wijzen
sonen werclen toevertrouwcl en zull{s
dat er niets wordt gezegcl omtrent de
in de u'itoefening van. zijn beroep n,
te1·wijl, em·ste onclm·cleel, naargelang de persoon of de personen die de aclvocaat
van het beroepsgeheim zouden hebben
persoon die tot het beroepsgeheim gehouclen is, in rechte, al dan niet claarvan ontslagen en dat de verklaring van cleze
door de meester van het geheim of elke laatste melding maakt van feiten die
andere persoon kan worden ontslagen, hem door tenminste clrie verschillencle
aldan niet client te worden nagegaan wie personen in ° de uitoefening van zijn
degene die kennis draagt van het geheiin beroep werclen toevertrouwd, het arrest
heeft ontslagen om te kunnen beslissen vaststelt clat, gelet op de oinstandigheof de bestancldelen van de schencling van den van de zaak, niet is bewezen dat de
ingewijcle in het geheim van zijn verhet beroepsgeheim verenigcl zijn ;
het arrest, door, om te beslissen clat plichting is ontslagen;
Dat het arrest hieruit wettelijk heeft
het beroepsgeheim is geschonden, enkel
vast te stellen clat het litigieuze st1..1k niet lnmnen afleiclen dat de overlegging van
zegt wie de in.gewijcle in het geheim heeft de brief van 11 aprill973 « niet is geschied
ontslagen en zonder anclerszins te be- in het geval van een van de uitzonclerinslissen dan door een formule waaliuit gen als voorgeschreven in· artikel 458
twijfel blijkt in verbancl Inet de vraag of van ohet Strafwetboek n ;
Dat het geen enkele van de in het
degene die kennis draagt van het beroeps.
midclel
becloelde wettelijke bepalingen
geheim hiervan al clan niet kan worden
heeft geschonclen ;
ontslagen, niet wettelijk heeft vastgeDat het midclel niet kan worden aansteld dat de bestanclclelen van het
genomen;
misclrijf van schending van het beroeps geheim verenigcl zijn en derhalve niet
Over het tweecle midclel, afgeleicl nit

~--
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de. schending van de artikelen 77 4 van algemeen re.c htsbeginsel- is, schendt, waarhet Gerechtelijk Wetboek, 97 van de van de tegenspraak een essentieel l;>eGrondwet en yan het algemeen rechts- standdeel uitmaakt :
lieginsel van het ·recht van verdedigirig,
Overwegende dat de uitoefening van
doo1'dat, om het hoger beroep van eiser het recht van verdediging door een
tegen het ber9epen vonnis del. 29 jcmi wetsbepaling kan worden bepei'kt ;
1972 · van de Rechtbank van eerste
Overwegende dat de regel v'olgens
aanleg te Brussel ongegrond te verklaren welke de rechter, krachtens artilrel 774,
en bijgevolg te verwerl?en, het arrest de lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de.
brief, die Mr. R.M ... op ll april 1973 aan heropening van de debatten ambtshalve
Mr. J. M ... , raadsman van eiser, heeft moet b~velen slechts doelt op het geval
gezonden en die door eiser · regelmatig is dat de rechter de vordering geheel of
oyergelegd, uit de debatten weert en er gedeeltelijk afwijst op grond val1 een
helemaal geen rekening mee houdt, op exceptie die de partijen voor hem ·n iet
grond dat de verklaring in. deze brief hadden ingeroepen ; dat die regel voor
het beroepsgeheim schendt waartoe de d~ rechter niet geldt wanneer hij, zoals
advocaat, in het onderhavige geval ·in het onderhavige geval, de vordering ·
Mr. R. M ... , als noodzakelijk vertrouwe- toewijst;
ling gehouden is,
Overwegende dat, zoals uit het ahtte1·wijl, ee1·ste ondenleel, artikel 774 woord op het derde middel blijkt, het
van het Gerechtelijk Wetboek voor- arrest heeft lnumen overwegen dat de
schrijft dat de rechter de heropening van overlegging van de brief van 11 april
de debatten 1noet bevelen alvorens de 1973 "niet is geschied in het geval van
vordering geheel of gedeeltelijk af te een van de vvettelijke uitzonderingen als
wijzen op grond van een exceptie die de voorgeschreven in artikel 458 van het
partijen voor hem niet hadden ingeroe- Strafwetboek » ;
pen ; de aanvoering van het beroepsDat aldus het arrest, zonder artikel 774,
geheim om dit stul~ uit de debatten te lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek of
weren een exceptie van niet-ontvanke- het algemeen beginsel van het recht van
lijldleid van een bewijsgrond is, die tot verdediging te schenden, zijn beslissing
grondslag client om het hoger beroep te wettelijk verantwoordt en regelmatig met ,
verwerpen ;· geen van de partijen deze redenen omkleedt;
exceptie had ingeroepen voor het hof van
Dat het middel niet kan worden aanberoep waarbij dit stul~ voor de eerste genomen;
maal werd overgelegd,
Over het vierde middel, afgeleid uit
zodat het arrest de in het middel
vermelde bepalingen en inzonderheid de de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
artikelen 77 4 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet heeft ge- en 97 , ian de Grondwet,
schonden door uit de debatten een regeldoo1'dat het arrest het hoger beroep
matig overgelegd stuk te weren op grond van eiser verwerpt en met bevestiging van
van een exceptie die de partijen voor het het beroepen vonnis de echtscheiding ten
hof van beroep niet hadden ingeroepen voordele van verweerster toestaat, op
en zonder een heropening van de debat- grond " dat hoewel het regelmatig procesten te bevelen ;
verbaal van de politie van 19 febru.a ri
tweede ondeTdeel, door dit door eiser 1972 het bevoegde parket niet in staat
overgelegd stuk uit de debatten te weren heeft gesteld appellant te vervolgen
om de ambtshalve opgeworpen reden dat wegens onderhoud van bijzit in de echtede inhoud van dit stuk het beroepsgeheim lijke woning, de te dier gelegenheid verschendt, het arrest het eiser onmogelijk zamelde gegevens aantonen dat appelmaakt deze reden tegen te spreken en, lant en juffrouw S.. . de nacht hebben
bijgevolg, door dit bevvijsmiddel te doen doorgebracht in hetzelfde bed van de
blijken van de werkelijke betreld~ingen enige slaapkamer van het appartement
die hij met juffrouw S... onderhield, op de Franklin Rooseveltlaan 190 te
hoewel die betrekkingen de hoofdzaak Brussel ; dat in weerwil van de ontkenvan de door zijn echtgenote ingestelde nillgen van appellant en van het zwijgen
rechtsvordering tot echtscheiding vorm- van zijn gezellin, de geclraging van de
betroldrenen erg beledigend blijkt te zijn
den,
zodat het arrest, door aan eiser de ten aanzien van gei:ntimeerde ; dat de
mogelijld1eid tot tegenspraak te ont- omstandigheid die appellant heeft aanzeggen, benevens artikel 97 van de Grortd- gevoerd om te trachten zijn wangedrag te
wet het recht van verdediging, dat een rechtvaardigen niets veranderen aan het '
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feiten ; dat zulks het geval is zowel vobr
het leeftijdsverschil tussen appellant
en juffrouw S ... als voor h1.m respectieve
gezondheidstoestand ,,
tm·wijl eiser, om de door het arrest
vastgestelde totale intimiteit te betwis ten en de juiste aard van zijn betrekkingen met juffrouw S ... vast te stellen, zich
benevens op h1.m leeftijdsverschil en
hun respectieve gezondheidstoestand beriep op de tussen hen ,bestaande bloedwantschap door aanverwantschap en
op zijn voornemen om dit meisje te
adopteren; dit laatste feit niet aileen
werd aangevoerd tot staving van
de uit de debatten geweerde brief van
Mr. R . M ... , doch ook van een verklaring van de ouders van juffrouw S ...
die in extenso in de tweede conclusie is
overgenomen ;
het arrest, door te beslissen dat het
leeftijdsverschil en de respectieve gezondheid van eiser en van juffrouw S ... «omstandigheden waren die appellant had
aangevoerd om te trachten zijn wangedrag te rechtvaarcligen ,, de bewijskracht
van die conclusie miskent, daar die ·
omstandigheden, naast andere, waren
aangevoerd om de ware aard van zijn
betrekkingen met juffrouw S ... vast te
stellen waardoor hij niet trachtte « zijn
wangedrag te rechtvaardigen ,, doch te
bewijzen dat er geen wangedrag was
(schencling van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest tot het wangedrag van eiser
besluit zonder enigszins te antwoorden
op de door hem aangevoerde elementen
om dit wangedrag te ontkennen en meer
in het bijzonder de omstandigheid dat
hij van plan was om dit meisje te adopteren, zoals blijkt uit het getuigschrift
van de H. en Mevr. S .. . , wat en de aanwezigheid van het meisje in het appartement van eiser en h1.m reis naar
Teneriffe verldaart (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt, enerzijds, dat
voor zover eiser zich beroept op een
tweede conclusie die hij voor het hof
van beroep zou genomen hebben, het
middel feitelijke grondslag mist, anderzijds, dat door de gedraging van eiser als
wangedrag te bestempelen en door vast
te stellen dat ze ten aanzien van verweerster belecligend is niettegenstaande
de door eiser aangevoerde omstandigheden, het arrest de bewijskracht van de
conclusie niet heeft miskend en zijn

beslissing regelmatig met redenen heeft
omkleed;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 april 1974. - 1e kamer. Voorzitte1', de H. Perrichon, raadsheer w:aarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende
conchtsie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H . Ansiaux .

1e KAMER. -

5 april 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLlJKE ZAKEN.
- ECHTSCHElDlNG. - V ASTSTELLlNG
DOOR RET ARREST VAN HET BESTAAN
VAN DE FElTEN 'WELKE UlT DE VERKLARlNGEN VAN DE GETffiGEN ZlJN GEBLEKEN. - ARREST DAT ERAAN TOEVOEGT
DAT DE HOUDlNG VAN DE ElSER« DERHALVE ZEER BELEDlGEND ll JEGENS DE
VERWEERSTER VOORKOMT. VASTSTELL'ING WAARffiT MOET WORDEN
AFGELElD DAT DE ·FElTEN WELKE fiT
DE VERKLARlNGEN VAN DE GETUlGEN
ZlJN 'GEBLEKEN EN AAN DE ElSER
' WORDEN VERWETEN AAN DEZE MOETEN
TOEGESCHREVEN WORDEN.

Het an·est dat, na het bestaan te hebben
vastgesteld van de jeiten welke aan de
eise1· wonlen venveten en ge bleken zijn
uit de ve1·klm·ingen van de getttigen
tijdens de getuigenve1·ho1·en . in een eis
tot echtscheiding, eman toevoegt dat de
houding van de eise1· " de1·halve zem·
belecligend " jegens vm·wem·ste1' voo1·komt,
stelt daa1·doo1· imJJliciet doch zeke1· vast
dat deze jeiten aan de eism· moeten toegesclweven wonlen.
(D ... , T. C ... )

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 j1.mi 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

--,
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Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 231, 489, 1123,
1124, 1125 van het Burgerlijk Wetboek
en 751 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het arrest de echtscheiding
toelaat ten laste van eiser op grond van
grove beledigingen om de reden dat « uit
de verldaringen van de getuigen van het
rechtstreeks verhoor blijkt dat gelntimeerde (thans eiser) steeds geslachtsverkeer met appellante (thans verweerster)
geweigerd heeft gedurende het gemeenschappelijke leven en dat hij van
appellante eiste hem op abnormale wijze
te bevredigen; dat anderzijds uit de
verldaring van 11 juni 1966 van Prof.
Schockaert blijkt dat appeUante, ongeveer twee jaar na het huwelijk, naar
alle schijn nog als maagd moet beschouwd
worden ; dat gelntimeerde bovendien aan
drie van de vier getuigen heeft gezegd
dat hij geen vrouw nodig had ; dat de
houding van gelntimeerde dan ook zeer
beledigend tegenover appellante voorkomt "•
te1·wijl 1° de rechter nagelaten heeft
vast te stellen en te onderzoeken of de
door verweerster ten laste van eiser aangehaalde feiten wel een beledigend karakter hadden, gezien de geestelijke toestand
van deze laatste; de feitenrechter zelfs
van ambtswege de toerekenbaarheid
van de feiten aan verweerster (lees eiser)
diende na te gaan, daar die feiten, in
ontkennend geval, geen grove belediging
uitmaken (schending van de artike len 231, 489, 1123, 1124 en 1125 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° de feitenrechter,
ook wanneer hij ten laste van eiser een
arrest uitspreekt dat geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen, zonder
dat eiser zich heeft kunnen verweren,
de verplichting heeft van ambtswege de
toerekenbaarheid van de feiten aan
eiser na te gaan (schending van alle
aangehaalde bepalingen) :

zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Vm·slaggevm·, de H. Sury.- Gelijkluidende conclusie, de H. Ganshof van der
Meersch, procureur-generaal. - Pleite1·s,
de HH. Houtekier en Bayart.

Overwegende dat, na te hebben gewezen op de feiten welke uit de verldaringen
van de getuigen zijn gebleken, het arrest,
door te oorclelen dat de houding van
eiser " dan ook zeer beledigend " jegens
verweerster voorkomt, impliciet doch
zeker te kennen geeft dat die feiten aan
eiser toerekenbaar zijn ;
Dat het middel feitelijke gronclslag
mist;

(HOUET.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 april 1974. -

1e kamer. -

Voo1·-

2°

KAMER. -

8 april 1974.

1° STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE
RillMTELIJKE ORDENING EN VAN DE
STEDEBOUW, ARTIKEL 44.- BOUWEN.
BEGRIP.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. BESLISSING DIE DE
BEWIJSVOERING VAN DE OONOLUSIE
WEERLEGT EN DE REDEN OPGEEFT
WAAROM
ZE
DEZE
VERWERPT.
REGELlVIATIG GEMOTIVEERDE BESLIS SING.

1° Onde1" het woo1·d « bottwen "• in de zin
van a1·tikel 44 van de wet van 29 maaTt
1962 houdende o1·ganisatie van de 1'ttimtelijke 01·dening en van de stedebouw,
w01·dt ve1·staan de handeling welke m·in
bestaat een bouwwe1·k op te 1'ichten
bestemd om te1· plaatse te blijven en
waa1·van de stetm op de g1·ond zo1·gt
voo1· de stabiliteit, ajgezien van elk
pe1·manent ka1·alcte1' en van de the01'etische mogelijkheid het te Ve?'J!laatsen (1) en (2).

2° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
die de in een conclusie voo1·ged1·agen
bewij{Jvom·ing van een pa1·tij wee1·legt en
de 1·eden opgeeft waa1·om zij cleze bewijsvoe?·ing ve1·we1·pt (3). (Art. 97 Grandwet.)

ARREST

RET HOF ; -

(ve1·taling).
Gelet op het bestreden

(1) Cass., 8 december 1970 (A1'J'. cass.,
1971, blz. 348).
(2) Het aan de eiser toegescbreven feit
dagtekende van v66r de inwerkingtreding van
de wet van 22 december 1970 tot wijziging van
de wet van 29 maart 1962
(3) Cass., 21 februari 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 570).

-
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arrest, op 7 november 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
·Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 44 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw en 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest eiser
veroordeelt wegens overtreding van de
artikelen 44 en 64 van voornoemde wet
om, als eigenaar die de opdracht tot het
werk heeft gegeven, een houten chalet
zonder voorafgaande vergunning .te hebben laten bouwen of laten staan,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest zich
ten onrechte grondt op onverplaatsbaarheid en permanent karakter, welke
criteria ongenoegzaam zijn om zijn beslissing te rechtvaardigen, en het een verkeerde toepassing maakt van het woord
"bouwen ";
tweecle ondm·deel, het geen antwoord
geeft op de conclusie, waarin eiser aanvoerde dat " de twee essentiele delen van
het bouwwerk slechts lnumen worden
beschouwcl' als delen die kunnen worden
verplaatst en dat volgens de rechtsspreuk accesso1·i~tm seq~tit~w p1·incipale
elk ander bijkomend deel van het
gemcrimineerde bouwwerk, dat trouwens
terstond ervan kan worden verwij derd,
geen telastlegging zou kunnen opleveren ,, dat het feit dat het chalet op
" blokken >>. rust, waardoor wordt vermeden dat " de momenteel niet dienende
luchtbanden " zouden worden beschadigd, niets terzake doet en dat de onmogelijkheid om het chalet te verplaatsen
niet kan voortvloeien nit de aanwezigheid van " water- en elektriciteitsleidingen " die " kmmen worden verwijderd "
Betreffende het eerste onderdeel :

Overwegende immers dat onder het
woord " bouwen " in de zin van artikel 44
van de wet van 29 maart 1962 de
handeling wordt verstaan, waardoor een
bouwwerk wordt opgericht, dat bestemd
is om ter plaatse te blijven en waarvan
de steun op de grand zorgt voor de
stabiliteit, afgezien van elk permanent.
karakter en van de theoretische mogelijkheid het te verplaatsen ;
Betreffende het tweede onderdeel :·
Overwegende dat , door de overwegingen die hierboven zijn overgenomen,..
het arrest eisers beweringen tegenspreekt
en de reden opgeeft, waarom het deze
verwerpt;
Dat het aldus eisers conclusie passend.
beantwoordt :
Dat geen enkel onderdeel van het.
middel kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantieleof op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
01n die redenen, verwerpt de voorzie-ning ; veroordeelt eiser in de kosten.

Vo01'-8 april 1974. - 2e kamer. zitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de·
H . Screvens. - Gelijkl~tidende conclusie,.
de H . Delange, advocaat-generaal.

·

2e KAMER. - 8 april 1974.
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat " eiser niet alleen twee beweeg- 1° STRAF. VERBEURDVERKLARING ..
bare gedeelten bijeen heeft gebracht,
GEEN VASTSTELLING VAN DE BI;r
maar eveneens hieraan door een sclll'oefDE WET VEREISTE VOORWAARDEN. - werk een terras heeft aangebracht en het
BESLISSING NIET MET REDENEN OMgeheel aan steigers heeft gehecht, die
KLEED.
door niet gecementeerde blolcken zijn
2°
STRAF. VERBEURDVERKLARING.
gevormd en op een betonnen fundering
- VALS GESCHRIFT.- GEHEEL EN AL.
zijn geplaatst ,, " dat het aldus verwezenVALSELIJK
OPGEJI'i:AAKT
STUK.
lijkte geheel op het water- en elektriciVooRTKOliiEND UIT HET liUSDRIJF vALS-teitsleidingsnet is aangesloten " ;
HEID IN GESCHRIFTEN. - VERBEURDOverwegende dat de rechter op grand ·
VERKLARING ZELFS INDIEN HET GE- ·
van die feitelijke vaststellingen wettelijk
SCHRIFT GEEN EIGENDO!VI VAN DE
heeft lnmnen beslissen dat " het kwesVEROORDEELDE IS.
tieus geheel een constructie oplevert in
de zin van de wet " houdende orgartisatie
van de ruimtelijke ordening en van de l 0 N iet met 1·edenen omlcleecl is de beslissing·
stedebouw;
1vam·bij in stmjzaken een ve1·be~w·dve1·-

-
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kla1·ing wo1·dt ttitgesp1·oken zondm· vast
te stellen dat de bij de wet ve1·eiste voo?'waa?·den aanwezig zijn (1). (Art. 97
Grondwet.; art. 42 s:W.)
2° Ve1·betwdve1·kla1·ing van een vals gesch?'ijt kan, wannem· dit sttdc geen
eigendom van de ve?·oo1·deelde is, slechts
w01·den bevolen als het geheel en al
valselijlc is opgemaakt en aldtts eim zaak
is die ttit het misd1·ijj voo1·tkomt (2).
(Art. 42 S .W. )

ve·roordeelt eiser in
kosten en laat de
laste van de Staat
beperkte zaak naar
te Luik.

drie vierde van de
overige kosten ten
; verwijst de aldus
het Hof van beroep

8 april 1974. - 2e kamer. - · Voo?'zittm·, Baron Richard, raadsheer waarn emend voorzitter. - ·vm·slaggeve1·, de
H. Screvens. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Delange, advocaat-gen eraal. -

(CARETTE.)
ARREST

(vm·taling).

RET HOF ; - Gelet op h et. best.reden
arrest., op 14 november 1973 gewezen
door h et Hof van beroep te Brussel ;
Over h et middel ambtshalve afgeleid
uit de sch ending van de artikelen 42
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet :
Overwegend e enerzijds dat h et arrest ·
de verbeurdverklaring van het in beslag
genomen vals stuk, « voorwerp van het
misdrijf », uitspreekt, zonder verder vast
te stellen dat het eigendom van de veroordeelde was, van welke voorwaarde
artikel 42 van h et Strafwetboek de verb eurdverkaring van het voorwerp van
het misdrijf afhankelijk stelt;
Overwegend e anderzijds dat noch uit
de overwegingen van het arrest, noch
uit de andere processtukken, waarop h et
Hof veFmag acht te slaan, blijkt dat h et
vals stuk geh eel en al valselijk werd opgemaakt en derhalve uit het misdrijf zou
voortkomen ;
D at het arrest dus voornoemde grandwets - en wetsbepalingen schendt ;
En overwegende voor het oveJ;ige dat
de substantiele of op straffe van nietigh eid
voorgeschreven rechtsvormen werden n a geleefd en dat d e b eslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt h et bestreden arrest, voor zover h et de verbeurdverklaring van h et in beslag genomen
vals stuk b eveelt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
·Op de kant van de vernietigde beslissing ;

2e

KAMER. -

8 april 1974.

1o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.
BES CHIKKING
WAARBIJ EEN VERDACHTE WEGENS
HELING
NAAR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT
VERWEZEN.
VEROORDELEND VONNIS. TWEEDE
BESCHIKKING WAARBIJ DEZELFDE VER DACHTE, l\'IET AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN , NAAR
DE CORRECTIONELE RECHTBANK WORDT
VERWEZEN WEGENS DIEFSTAL ONDER
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN VAN
DE VOORvVERPEN WAARVOOR HIJ REEDS
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWEZEN EN VEROORDEELD WAS . TWEEDE VONNIS VAN DE CORRECTIO NELE RECHTBANK WAARBIJ . DE VERVOLGING WEGENS
HETZELFDE
FElT
NIET
ONTVANKELIJK
VERKLAARD
WORDT.- HoF VAN BEROEP, WAARBIJ
DE HOGERE BEROEPEN TEGEN DE TWEE
VONNISSEN AANHANGIG ZIJN, 'DAT DE
ZAKEN SAMENVOEGT EN VERKLAART
NIET BEVOEGD TE ZIJN 01\1 KENNIS TE
NEMEN VAN HET FElT DAT AANLEIDING
GAF TOT DE EERSTE VERWIJZINGSBESCHIKKING EN OP ONGELDIGE WIJZE VAN
DE ZAAK KENNIS GEKREGEN TE HEBBEN
DOOR DE TWEEDE BESCHIKKING . BESCHIKKINGEN EN ARREST IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN . REGELING
VAN RECHTSGEBIE D. - . BESLISSING
VAN HET HOF VAN BEROEP BLIJKBAAR
GERECHTVAARDIGD.- NIETIGVERKLARING VAN DE TvVEE BESCHIKKINGEN.VERWIJZING NAAR DE KAl\'lER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING.

2° ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
(1) Cass., 18 febru ari 1974, sup1·a, blz. 687.
(2) Cass., 18 december 1967 (A?'J'. cass.,
1968, blz. 569).

BESCHIKKING TOT VERW'IJZING VAN
EEN VERDACHTE NAAR DE CORRECTIO:l<"ELE RECHTBANK. TWEEDE BE-

-872SCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DEZE
VERDACHTE WEGENS HETZELFDE FElT.
0NWETTELIJKHEID.

1° W annee1· een ee1·ste beschikking van de
1"aaclkame1· een vm·dachte wegens heling
nam· de C01"1"ectionele 1·echtbank heeft
ve1·wezen, de 1·echtbank hem hieTvoo1·
heeft ve1·oo1·deeld, een tweede beschikking
hem, met aanneming van ve1·zachtende
omstandigheden, nam· dezelfde ?"echtbank heeft vm·wezen wegens diefstal
01~de1· ve1·zwa1·ende omstandigheden van
de voo1·we1·pen waa1·voo1" hij 1·eeds wegens
heling vm·wezen was, een tweede vonnis
deze tweede vm·volging wegens hetzelfde
feit niet ontvankelijk heeft ve1·lclam·d en
het hof van be1·oep, waa1·bij de hogeTe
be1·oepen tegen de twee vonnissen aan hangig zijn, de zaken samengevoegd en
veTklaa1·d heeft niet bevoegd te zijn om
kennis te nemen van het feit dat aanleiding gaf tot de ee1·ste beschikking en op
ongeldige wijze van de zaak kennis
genomen te hebben doo1· de tweede
beschikking, gaat het Hof, wam·bij een
ve1·zoeksclu·ift tot 1·egeling van ?"echts gebied aanhangig is, na of de beschik kingen en het an·est in kmcht van
gewijsde zijn gegaan en of het aan de
veTdachte ten laste gelegde feit blijkt een
misdaad te zijn en, zo ja, ve1·klaa?"t het
beide beschikkingen nietig en ve1·wijst
de zaak naa1· de kame1· van inbesclmldigingstelling ( 1).

2° W annee1· de madkame1· een beschikking
heejt gewezen waa1·bij de ve1·dachte naa?"
de co?Tectionele 1·echtbank wo1·dt veT- wezen, lean zij wegens hetzelfde jeit geen
' tweede beschiklcing uitsp1·eken als de
ee1·ste niet wettelijk van onwaanle was
ve1· klaanl (2) .
(PROCUREUR -GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, INZAKE DEPEDRO
GAO EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « CINE
PHOTO SERVICE ll . )
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
(1) .Raaclpl. cass ., 12 maart 1974, Sttp1·a,
blz. 774.
(2) Cass., 15 maart 19213 (Bttll. en PAsrc.,
1926, I, 292); raaclpl. cass., 30 juni 1947
(ibid., 1947, I, 30).

5 december 1973 ingediend door de
Procureur-generaal bij het Hof van be roep te Brussel ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, bij beschikking van 11 december
1972, met name Jose Depedro Gao,
hulparbeider-metaalbewerker, geboren te
Posada de Valdeon (Spanje) op 27 juli
1949, naar de CorreQtionele Rechtbank te
Brussel heeft verwezen, om hetzij door
het misdrijf te hebben uitgevoerd hetzij
aan de uitvoering ervan rechtstreel{s te
hebben meegewerkt, tussen 6 augustus
1972 en IS augustus 1972 in het gerechtelijk arrondissement te Brussel en in
samenhang hiermee elders in Belgie ten
nadele van Gaston S pinette minstens
98 fototoestellen, · camera's, projectietoestellen en musicassetten ter waarde
van minstens 450.000 frank of een
gedeelte ervan te hebben geheeld, welke
zaken weggenomen, verduisterd of door
misdaad of wanbedrijf werden verkregen;
Overwegende dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Cine Photo Service zich ter terechtzitting·
van 7 maart 1973 van de Correctionele
Rechtbank te Brussel burgerlijke partij
tegen Depedro Gao heeft gesteld ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel bij beschikking van 4 juni 1973
bij uitdrukkelijke aanvaarding van verzachtende omstandigheden genoemde
Jose Depedro Gao naar de Correctionele
Rechtbank te Brussel heeft verwezen,
om, door hetzij het misdrijf te hebben
uitgevoerd, hetzij aan de uitvoering ervan
rechtstreeks te hebben meegewerkt, door
middel van braak, inklimming of valse
sleutels in de nacht van 7 op 8 augustus
1972 te Brussel ten nadele van Gaston
Spinette minstens 98 hem niet behorende
fototoestellen, camera's, projectietoestellen en musicassetten ter waarde van
minstens 450 .000 frank bech·ieglijk te
hebben weggenomen ;
Overwegende dat, na de twee zaken
te hebben samengevoegd, het Hof van
beroep te Brussel bij arrest van 24 oktober 1973
1° zich onbevoegd heeft verklaard,
om kennis te nemen van de feiten cliehet voorwerp zijn van de verwijzende
beschikking van 11 december 1972, op
grond dat, daar « de verdachte Depedro
Gao wegens heling naar de correctionele
rechtbank werd verwezen, het hof waarbij
de veroordeling op · deze vervolging
aanhangig werd gemaakt, slechts kan
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vaststellen dat de correctionele rechtbank
onbevoegd was en derhalve zelf onbevoegd is, vermits Depedro Gao ondertussen beschuldigd werd en zich schuldig
heeft erkend aan een feit dat geen
wanbedrijf van heling, maar misdaad van
diefstal onder verzwarende omstandigheden oplevert, zoals het is omschreven
bij de artikelen 461 en 467 van het
Strafwetboek » ;
2° bevestigend heeft beschikt op het
vonnis van 15 jtmi 1973, waarin de
Correctionele Rechtbank te Brussel, waarbij de beschikking van de raadkamer van
4 juni 1973 aanhangig werd gemaakt, de
strafvordering niet ontvankelijk heeft
verklaard en Jose Depedro Gao van de
vervolgingen heeft ontslagen zonder kosten, op grand dat « wanneer de raadkamer een beschikking uitspreekt, waarbij
de beklaagde naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, zij omtrent hetzelfde feit geen tweede kan uitspreken,
indien de eerste niet ongeldig is gemaakt >>;
Overwegende dat genoemde beschikkingen en genoemd arrest in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit hun
tegenstrijdigheid een geschil over rechts macht is ontstaan dat de loop van het
gerecht belemmert ;
Overwegende dat uit de processtuldren
schijnt te volgen dat het ten laste van
Jose Depedro Gao gelegde feit de in de
artikelen 461 en 467 van. het Strafwetboek omschreven misdaad oplevert en
dezelfde is als die welke als heling werd
omschreven ;
Overwegende dat door de beschikking
van l l december 1972 van de raadkamer
de rechtsmacht van laatstgenoemde was
uitgeput, zodat zij over hetzelfde feit
geen uitspraak kon doen, daar de eerste
beschikking niet wettelijk ongeldig werd
verldaard en zij de zaak niet opnieuw
bij het vonnisgerecht aanhangig kon
maken;
Om die redenen, beslissende tot rege ling van rechtsgebied, vernietigt de
beschildungen van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
van l l december 1972 en van 4 jtmi 1973,
de eerste voor zover zij uitspraak doet
ten opzichte van Jose Depedro Gao ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de ge deeltelijk vernietigde beslissing alsmede
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel.

8 april 1974. - 2e kamer. - Voo?'zitte?·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende
conclusie, de H . Delange, advocaat-generaal.

2e

KAMER.

9 april 1974.

1° OPENBARE SCHENNIS VAN DE
ZEDEN. PRENTEN DIE STRIJDIG
ZIJN MET DE GOEDE ZEDEN.- BEGRIP.

2°

OPENBARE SCHENNIS VAN DE
ZEDEN. VERSPREIDING VAN GE SCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET DE
GOEDE ZEDEN.- 0PZET IS VEREIST.V ASTSTELLING.

3°

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
HULP VERLEEND TOT DE UITVOERING
VAN EEN WANBEDRIJF. STRAFWETBOEK, ARTIKEL 66, DERDE LID. AARD VAN DE HULP.

1°

St1·ijdig met de goede zeden, en zonde1·
enig wetenschappelijk of opvoedend
lca?·akte?", zijn de telceningen en foto's in
een zogenaamd wetenschappelijk en
opvoedhtndig tijdsclwift die e1· uitsluitend op ge1·icht zijn de zinnelijke gevoelens van degene die ze bekijkt bttitenmate te p1·ilckelen en die, wegens de
viciettze of tegennattttwlijke ged1·agingen
of houdingen die ze tonen, het schaamtegevoel van de dom·sneebtt?·geT kwetsen (1).
(Art. 383, eerste lid S.W.)

2° De ?'echte1· die e1·op wijst dat een pe1·soon
heeft deelgenomen aan de ve1·sp1·eiding
van gesclwiften met JJ?'enten st1·ijdig met
de goede zeden, wam·van het lca?·alcte?' hem
bekend was, stelt aldus vast dat die
peTsoon gehandeld heeft met het opzet,
ve1·eist bij a?"tikel 383, ee1·ste lid, van
het Stmfwetboek.
3° De in a1·tikel 66, de1·de lid, van het
Stmfwetboelc omsclweven httlp tot uitvoe?·ing van een wanbed1·ijf is een
(1) Over het feit dat prenten die strijdig
lijken met de goede zeden, dat karakter kunnen verliezen, wanneer zij noodzakelijk deel
uitmaken van een wetenschappelijk of op-.
voedend geschrift, zie cass., 7 december 1931
(Bull. en PASIC., 1932, I, 2) en de met B .J.
ondertekende noot, alsmede cass., 27 oktober
1969 (A1'1'. cass., 1970, blz. 201).

-

~7.4 ~

.noodzalcelijke hulp, maa1· het is van geen
belang of die hulp gmot of klein is (1).
(GEERAERD, MESTDAGH EN BLADT.)
ARREST .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 383 van het Strafwetboek,
doo1·dat het bestreden arrest de door de
eisers verspreide afbeeldingen, illustraties
in een tijcLschrift, a ls strijclig met de
goede zeden beschouwt op grond van de
beweegredenen dat « ... beklaagden terecht stellen dat als strijclig met de goede
zeden clienen te worden aangezien die
tekeningen of foto's die er blijkbaar
uitsluitend op gericht zijn de zinnelijke
gevoelens van degene die ze bekijkt
buitenmatig te prikkelen of die, wegens
de vicieuze of tegennatuurlijke geclragingen of houclingen, op sexueel gebied,
het schaamtegevoel van de gezonddenkende doorsneeburger kwetsen ; ... dat,
van clit standp1.mt uit beschouwd, foto's
en tekeni.ngen voorkomend in het
tijdschrift « Sextant», ... , op zichzelf
beschouwd, strijdig zijn met de goede
zeden wegens de wulpse, pri.kkelende en
vi.cieuze houclingen van de erop voorkomende naakte figtiTen ; dat het niet
opgaat met de goede zeden strijclige
foto's of tekeningen te laten doorgaan
onder de dekmantel van wetenschappelijke arbeid of sexuele voorlichting » ;
tenvijl, eeTste onde1·deel, de laatstaangehaalde beweegreden dermate dubbelzinnig, minstens onduidelijk is dat ze hetzij
kan. gelezen worden als een in algemene
termen uitgeclrukt rechtsprincipe, door
het hof van beroep vooropgesteld, krachtens hetwelk het op absolute wijze verboden zou zijn met de goede zeden strijclige afbeeldingen te verspreiden, enerzijds, hetzij als de feitelijke beoordeling
door de rechters in hoger beroep dat de
wetenschappelijke arbeid en de sexuele
voorlichting, door de eisers aangehaald,
niet effectief bestaan en ·slechts een
voorwendsel uitmaken, anderzijds, zodat
het arrest, door de mogelijkheid van
verschillende met elkander tegenstrij dige
(1) Cass., 7 maart 1949 (}Jttll. en PAsrc.,
1949, I, 185) .

interpretaties van zijn beweegredenen te
lat(')n bestaan, dubbelzinnige, minstens
onduidelijke motieven inhoudt, clie het
toezicht van het Hof onmogelijk maken,
en bijgevolg artikel 97 van de Grondwet
schendt;
tweede ondenleel, inclien het Hof de
eerste mogelijke interpretatie van de
bestreden beweegreden als de enige
juiste zou beschouwen, het aldus door
de rechters in hoger beroep algemeen
uitgedru.kt principe onjuist is, het immers
niet in alle gevallen verboden is met de
goede zeden strijdige afbeelclingen te
verspreiden, zulks namelijk is toegelaten
in het kader van werkelijk wetenschap pelijke publicaties, rekening gehouden
met de bedoelingen van de autem·s en
verspreiders, met de aard der publicaties
en het publiek waartoe deze zich richten,
zodat het arrest, in het geval van de
eerste mogelijke interpretatie aan zijn
beweegredenen te geven, artikel 383 van
het Strafwetboek schendt, door h1.m een
absoluut karakter van verbod in alle
gevallen toe te ke1men, dat deze wetsbepaling niet vertoont;
de1·de ondenleel, inclien het Hof de
tweede mogelijke interpretatie van de
bestreden beweegreden als de enige
juiste zou beschouwen, de conclusie van
de eisers aanvoerde « dat ... « Sextant »
het orgaan is van de N.V.S.H., een
vereniging die in Nederland meer dan
160.000 leden telt en in het bestuur van
welke vele wetenschapsmensen, magistraten, vooraanstaande politici en hoogleraren zetelen ; ... dat het bestreden vonnis
terecht aa.J.meemt dat de beklaagden zich
mogen toeleggen op sexuele voorlichting,
clie thuishoort bij de vrijheid van gedachten ;
dat de beklaagden in
geweten van oordeel zijn dat hun bijdragen in de werkzaamheden van het
Centrum nuttig zijn voor een normaal
verloop van het sociaal leven van nu ;
... dat het verspreiden van « Sextant » en
de wetenschappelij.k verantwoorde sexuele voorlichting die dit blad bevat,
behoort tot de vele taken waarvoor
C.G.S.O. wordt erkend en gesubsidieerd,
... dat de medewerkers van de N.V.S.H.
en van de andere C.G:s.O.-centra, totaal
belangloos wer.ken en voor hun inspaJ.IDing
niet de minste vergoeding krijgen, maar
integendeel h1.m vrije tijd, energie en
geld aan taken besteden die zij vrijwillig
uitvoeren ; ... dat de Centra voor Sexuele
Opvoecling en Gezinspl=ing door de
Belgische Staat materieel geste1.md worden en ook door personen die bekleed
zijn met morele bevoegdheid over de aan
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en sexuele opvoeding ; dat in een maatschappij in valle evolutie, waarin wetenschappelijke opzoekingen zich meer en
meer gaan interesseren aan sexuele
problemen, en op dat gebied de vroeger
geldende normen voorbijgestreefd zijn
door de eisen van een maatschappij die
.alles wil zien en alles horen, het vandaag
de dag past vast te stellen dat het
begrip « goede zeden " ontegensprekelijk
-evolueerde in de richting van een versoepeling van hun gestrengheid en een grotere vrijheid in alle uitclrukkingsmiddelen ";
tenvijl aldus de eisers de rechters in
hager beroep verzochten de waarachtigheid na te · gaan van de wetenschappelijke bedoeling en inhoud van
de litigieuze tijdschriften, waarin de
kwestieuze afbeeldingen als illustraties
waren opgenomen, aldus in de geciteerde
conclusie op de ernst en de officiele
en financiele erkenning werd gewezen
van de organismen waar de eisers posten
in bekleden en in het raam waarvan de
verspreicling geschiedde, eveneens op de
noodzaak van wetenschappelijke sexuele
voorlichting de nach·uk werd gelegd,
evenals op de belangloze en bevoegde
wijze waarop de eisers zich hierop toelegden, zodat het arrest, door de aangehaalde motivering die enkel vap. « de
dekmantel van wetenschappelijke arbeid
of sexuele voorlichting " gewaagt, niet
op de aangehaalde middelen van de
conclusie antwoordt, en bijgevolg het
toezicht van het Hof onmogelijk maakt
en artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat de tekeningen en foto's die in bepaalde
nummers van het tijdschrift « Sextant "
voorkomen strijdig zijn met de goede
zeden omdat zij er uitsluitend op gericht
zijn de zinnelijke gevoelens van degene
die ze bekijkt buitenmatig te prikkelen
en wegens de vicieuze of tegennatuurlijke
gedragingen of houdingen, op sexueel
gebied, het schaamtegevoel van de
gezonddenkende doorsneeburger kwetsen ; dat h ,et arrest er bijvoegt dat het
niet opgaat met de goede zeden strijdige
foto's of tekeningen te verspreiden
onder de dekmantel van wetenschappelijke arbeid of sexuele voorlicbting ;
Overwegende dat uit de samenlezing
van dje beschouwingen duidelijk blijkt
dat het arrest aan voormelde foto's en
tekeningen elk kenmerk van wetenschappelijke arbeid of van sexuele voortichting ontzegt ;
Overwegende dat, door de gegevens te

preciseren waarop het stetmt om bedoeld
kenmerk aan die afbeelclingen t e ontzeggen, het arrest de conclusie passend
beantwoordt waarbij de eisers op grand
van andere gegevens stelden dat die
afbeelclingen dergelijk kenmerk wel vertoonden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 66 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest eiseres, samen met
de eisers, veroordeelt om de reden " dat
de omstandigheid dat derde beklaagde
(eiseres) onder toezicht stand van het
dagelijks bestuur van de Federatie, haar
aansprakelijkheid niet wegneemt, daar
zij aan de werkzaamheden van deze
Fed_eratie een onontbeerlijke hulp verleende "•
te1·wijl eiseres zich had beroepen op
haar hoedanigheid van bediende, zonder
beslissingsrecht, en op de omstandigheid
dat haar aansteller zelfs niet werd verhoord,
en terwijl het arrest zich niet ertoe kon
beperken het materieel feit van bet verspreiden van " Sextant " aan te stippen,
zonder acht te slaan op de kennis en het
opzet van eiseres, die slechts haar taak
heeft vervuld, geen initiatief te nemen
had betreffende het al dan niet verspreiden van bedoeld tijdschrift en slechts
zeer gedeeltelijk tot dit verspreiden heeft
bijgedragen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres, onder leiding en toezicht van
het dagelijks bestuur van de " Federatie
der Centra voor Gezinsplarining en
Sexuele Opvoeding "• het nationa:;tl secretariaat van die vereniging waarnam en
dat de eisers, door haar tussenkomst, van
bedoelde Federatie de door hen verspreide
exemplaren van " Sextant: " ontvingen ;
dat het eruit afleidt dat eiseres aan
de werkzaamheden van cleze Federatie
een onontbeerlijke hulp verleende ; dat
het eraan toevoegt <<' dat de beklaagden
(waaronder eiseres) bezwaarlijk kunnen
beweren dat zij niet het opzet hebben
gehad zedeloze foto's te verspreiden >>,
« dat zij wel degelijk kennis hebben ge-
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nomen van deze foto's en dat zij dan ook
wetens en willens hebben gehandeld » ;
Overwegende dat het arrest meteen en
het materieel feit van de noodzakelijke
hulp en het opzet in hoofde van eiseres
wettelijk vaststelt en de conclusie van
eiseres passend beantwoordt;
Overwegende dat de hulp, bedoeld in
lid 3 van artikel 66 van het Strafwetboek, een noodzakelijke hulp moet zijn,
maar dat het zonder belang is dat ze
groot of klein is ;
Dat het middel niet karr aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;

(DRAGONETTI, NORDELL!, IURLARO
EN RADO, T. VANBERGEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 november 1973 door het
Hof van beroep te Luik gewezen;

A. Op de voorzieningen van Dragonetti
Giovanni en N ordelli Ada
B. Op de voorziening van
Pasquale en Rado Argia :

Iurlaro

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het geding, dat door de eisers werd
ingeleid als ouders en wettige beheerders
over de goederen van hm1 minderjarige
Om die redenen, verwerpt de voorziezoon Iurlaro Benito, door deze laatste,
ningen; veroordeelt de eisers·in de kosten.
meerderjarig geworden, werd hernomen;
Dat de eisers reeds v66r hm1 verldaring
9 april 1974. - 2e kamer. Voo1' zitte?·, de H. Wauters, raadsheer waar- van cassatieberoep de bevoegdheid hadnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de . den verloren om in de plaats van hun
zoon op te treden, zodat zij niet bevoegd
H. Naulaerts.- Gelijlcl~tidende conclttsie,
de H. P. Mahaux, eerste advocaat-gene- waren om zich in cassatie te voorzien
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
raal. - Pleite1·s, de HH. Bii.tzler en Vanderveeren (deze laatste, van de balie te vordering door hen in voormelde hoedanigheid ingesteld ;
Brussel).
· Dat hem voorzieningen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ·; veroordeelt de eisers in de
kosten.
2e KAMER. -

9 april1974,

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM . ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VOORZIENING IN NAAM VAN EEN
KIND DOOR ZIJN VADER EN MOEDER,
ALS WETTIGE BEHEERDERS, INGESTELD.
KIND lVIEERDERJARIG BIJ DE INDIENING VAN . DE VOORZIENING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

9 april 1974. - 2e kamer. Voo?·zittm·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. - Gelijlclttidende concl~tsie, de
H . Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

9 april 1974.

Niet ontvanlcelijlc is de voo1·ziening wellce
in naam van een lcind do01· zijn moedm·
en .vade1·, als wettige beheenle1·s, is
ingesteld, als clit lcind mee1·dmja1·ig
tpas gew01·den op de dag dat de voorziening we1·d ingediend (l).

EREDIENST. ~ VRIJE UITOEFENING.
- STOORIDS OF WANORDE WAARDOOR
DE EREDIENST WORDT VERHINDERD,
BELEMMERD OF ONDERBROKEN.
BE GRIP.

(1) Cass.; 17 mei 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 929) ; raadpi. cass., 15 september 1971
(ibid., 1972, blz. 56) en 11 janua.r i 1974,
flUp?·a, blz. 529.

De 1'echte1· die m·op wi)st dat de belclaagde
do01· de stoo1:nis, . wellce hij opzettelijlc
heeft VM'welct, de ~titoefening van een
e1·edienst heeft belemmenl, stelt dusdoende de bestanddelen vast van het

-877wanbed1·ijj, zoals dit in a1·tikel 143 van
het Stmfwetboek is omsch?'even (1).
(VANDE PUTTE.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
dom·dat het arrest eiser wegens overtreding van artikel 143 van het Strafw.e tboek tot een geldboete veroordeelt,
te1·wijl het niet antwoordt op de conclusie waarin hij voorhield dat de vaststellingen van het dossier slechts toelieten te besluiten dat de gelovigen gestoord
konden >vorden door de te zijnen laste
gelegde feiten, maar geenszins dat de
gelovigen ook in feite gestoord werden,
wat voor de toepassing van voornoemde
strafbepaling onontbeerlijk is :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat de beldaagde op 14 januari 1973 de
eredienst zoals hij op dat ogenblik uitgeoefend werd namelijk door een eucharistieviering onder leiding van de officiant
daadwerkelijk heeft gestoord ; dat de
rechter aldus,. in strijd met wat het
middel voorhoudt, vaststelt dat de uit
het dossier blijkende gedragingen van
eiser de gelovigen werkelijk hebben gestoord ; dat het aldus de conclusie van
eiser op dit punt beantwoordt en het
middel feitelijke grondslag mist ;

enige twijfel gehinderd en belemmerd
heeft »,
te1·wijl voor de toepassing van gemeld
artikel143 van het Strafwetboek integendeel vereist is dat de stoornis of wanorde
de eredienst verhinderen (empecher),
belemmeren (retarder) of onderbreken
(interrompre), zodat de wettelijke vereisten voor het bestaan van het misdrijf,
dat een resultaat moet hebben om te
bestaan, door h et arrest niet op wettelijke
wijze werden vastgesteld :
Overwegende dat uit de in het middel
zelf aangehaalde tekst van het arrest
blijkt dat de rechter de door eiser gepleegde stoornis heeft vastgesteld alsmede het door deze stoorn1s verwezenlijkte gevolg, met name de belemmering
van de uitoefening van de eredienst ;
dat het aldus meteen de elementen h eeft
vastgesteld die het door artikel 143 van
het Strafwetboek bepaalde wanbedrijf
opleveren ; dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
En overwegende dat d e 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.
9 april 1974. - 2e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijfr,lttidende conclttsie ,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. P. Van Malleghem (van de
balie te Gent).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 143 van het
Strafwetboek,
dom·dat het arrest er zich toe beperkt
vast te stellen dat eiser « door zijn handelingen d e ingetogen stemming voor
tal van aanwezigen heeft verbroken, hun
deelname aan de eucharistieviering heeft
gehinderd en hen bovendien in hun
godsdienstige gesteldheid heeft gekwetst ;
dat beklaagde door het vrijwillig verwekken van hager beschreven stoornissen deze
uitoefeningen van de eredienst zonder

WEGVERKEER.
VOORRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17.
- VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER
DIE STOPT EN ZIJN VOERTUIG WEER IN
BEWEGING ZET. MANEUVER DAT
DOOR DE ANDERE BESTUURDER KAN
WORDEN OPGEMERKT. MANEUVER
WAARDOOR DE BESTUURDER DE VOORRANG VERLIEST.

Cass., 18 november 1907 (Bull. en
PASIC., 1908, I, 37); zie NYPELS en SERVAIS,
d. I, biz. 432, nr. 2 ; RIGAUX en TROUSSE,
d. II, biz. 40, 00NS1.'ANT, Manuel de d1·oit
penal, 2• d., b. I, biz. 150, en Rep. p1·at. d1·.
belge, v° Culte, d. III, b iz. 435.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
EN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - AFSTAND VAN DE VOORZIE·
NING TEGEN DE BESLISSING OP DE

(1)

2e KAMER. -

9 april1974.

878BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
AFSTAND GEGROND
OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
EINDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN RET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING.
AFSTAND
DIE
NIET ALS EEN BERUSTING KAN ·woRDEN
UITGELEGD. GEVOLG.

1° De bestuunler die V001'1'ang geniet,
ve1·liest deze wannee1· hij stopt en ve1'volgens zijn voe1't1Lig opnie1HV in beweging zet, indien dit mane1we1· doo1· de
andm·e best1tunler leon wo1·den opgeme?·let (1). (Art. 17 Wegverkeersreglement.)
2° fVannee1· de belelaagde zich in cassatie
heejt voo1·zien tegen de beslissingen op
de tegen hem ingestelde stmjvonle1·ing
en bu1·ge1·lijlee 1'echtsvo1·de1·ing en vervolgens van zijn voo1·ziening ajstand
heejt gedaan, in zove1·1·e deze ge1'icht was
tegen de beslissing OJJ de b1t1·gedijlce
1'echtsvo1·de1'ing, om de enleele 1·eden dat
deze beslissing geen eindbeslissing is in
de zin van m·tilcel 416 van het Wetboelc
van st1·ajvm·de1·ing, lean deze ajstand
niet als een bentsting wm·den 1titgelegd
en wm·dt hij doo1· het Hoj niet gedecreteerd, indien het vaststelt dat deze
beslissing een eindbeslissing is (2).
(WATTEEUW EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP «FIRMA JOSEPH SOUBRY », T. CORNEILLIE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«CENTRALE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ GROEP JOSI » EN DEFORCHE . )
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
L In zoverre de voorziening gericht is
tegen de. beslissingen over de tegen eiser
ingestelde strafvordering en de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15, 10, 16,
1°, 17, 18 van het koninldij k besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen regle (1) Raadpl. cass., 13 december 1965 (B1tll.
en PAsro., 1966, I, 498) en 31 oktober 1966
(A1'1·. cass., 1967, blz. 293); raadpl. cass.,
22 ·juni 1970 (ibid., 1970, blz. 795) en 24 september 1970 (ibid., 1971, blz. 77).
(2) Cass., 14 januari 1974, B1t1J1'a, blz. 531.

ment op de politie van het wegverkeer,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden arrest eerste
eiser strafrechtelijk veroordeelt en de
beide eisers veroordeelt tot betaling van
de gehele schade van de burgerlijke partijen om de reden dat de bestuurder
'oeforche verklaard heeft dat hij Watteeuw aan het stuur van zijn Mercedes
zag aankomen van rechts doch hem
zodanig . zag vertragen dat hij meende
dat hij gin.g stoppen en hij dit voorzag ;
dat W atteeuw inderdaad gestopt is en
zonder rekenin.g te houden met de fietser
Decetminck en de aankomende auto van
Deforche onverwachts voor de fietser
vooruitschoof en deze te pletter reed
tegen de auto van Deforche,
tenvijl, ee1·ste ondm·deel, eerste eiser de
Walkurenstraat bereed en ten aanzien
van de weggebruikers Deforche en Decetminck, die uit de Klokke Roelandstraat kwa1-p.en, de voorrang van rechts
genoot;
tweede ondm·deel, het feit da:t eerste
eiser aan het kruisptmt vertraagd heeft
zodat Deforche meende dat Watteeuw
ging stoppen en deze inderdaad gestopt
zou hebben, niet meebrengt dat Watteeuw zijn prioriteit zou verliezen ; dat
Deforche inderdaad aileen het vertragen
heeft gezien en niet het stoppen, zodat
het te clien opzichte onverschillig is dat
Watteeuw gestopt is; dat het arrest
slechts vaststelt dat Deforche het stoppen wel voorzien had, maar geenszins dat
hij het zelf gezien had, zodat de motivering dm·halve onvoldoende is en ten
onrechte de volleclige en uitsluitende
aansprakelijld1eid voor het ongeval ten
1aste van Watteeuw gelegd werd :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser op ongeveer 1,50 meter van de
buitenrand van de Kloklm Roelandstraat gestopt is en volledig stilgevallen
is, zoals vierde verweerder het had
voorzien;
Overwegende dat het derhalve wettelijk beslist dat eiser geen aanspraak kon
maken op de voorrang van de van rechts
komende bestuurder en zich diende te
gechagen naar de bepalingen van de
artikelen 17 en 18 van het wegverkeersreglement en vierde verweerder cliende
te laten voorgaan ;
.
Overwegende dat het dieriaangaande
onverschillig is of vierde verweerder bij
het naderen van het kruispunt het voer:tuig van eiser al of niet heeft zien stoppen ; dat immers het arrest vaststelt dat
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vierde verweerder bet voertuig van eiser
reeds kon ontwaren van op een afstand
van 55 meter ; dat vierde verweerder
aldus het maneuver van eiser heeft kunnen zien, ook al zou hij het in feite niet
hebben gezien, wat volstaat om eiser h et
voordeel van de voorrang te ontnemen en
zijn volledige aansprakelijkheid te rechtvaardigen;
Dat h et middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat de eisers verklaren
afstand· te doen van htm voorziening in
zoverre zij gericht is tegen de beslissing
over de ci vielrechtelijke vordering van
Corneillie Georgette in eigen naam, om
de reden dat deze b eslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;
Maar overwegende dat het arrest aan
gezegde burgerlijke partij de gevorderde
schadevergoeding toekent en haar, zoals
gevraagd, voorbehoud verleent wat betreft het betalen van belas~ingen ; dat
het aldus aan deze partij toekent al
hetgeen door haar werd gevorderd ;
Dat dientengevolge de beslissing een
eindbeslissing is in de zin van voormeld
artikel ; dat er derhalve geen grond bestaat om deze afstand van de voorziening
te decreteren, vermits de afstand door
dwaling blijkt te zijn aangetast en niet
kan worden gei:nterpreteerd als een berusting;
En overwegende, wat de beslissing
over de strafvordering betreft, 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 van de
naamloze vennootschap « Firma Joseph
Soubry » gericht is tegen de beslissing
waarbij zij civielrechtelijk aansprakelijk
wordt gesteld wat de kosten van de strafvordering betreft :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten.
9 april 1974. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Naulaerts.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de . HH. Houtekier en Bayart.

2e
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VOORZIENING

9 apri11974.
IN

CASSATIE.

TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BESCHIK·
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE
AANLEG GEWEZEN WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT VERWEZEN.
VoORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening welke
v66T de eindbeslissing is ingesteld tegen
een in laatste aanleg gewezen beschikking
van· de 1·aadkame1·, waa1·bij de belclaagde
nam· de CO?'?'ectionele 1·echtbank wm·dt
ve1·wezen (1) . (Art. 416 Sv.)
(BAERT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 15 februari 1974 gewezen
door de Raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen ;
Overwegende dat de beschikking eiser
naar de correctionele rechtbank verwijst
wegens verschillende feiten welke strafbaar zijn, de ene met criminele straffen,
waaromtrent verzachtende omstandigheden aangenomen worden, de andere
met correctionele straffen ;
Overwegende dat, zo die beschikking,
die geen uitspraak doet over een betwisting omtrent de bevoegdheid van .het
onderzoeksgerecht, in laatste aanleg gewezen is, zij nochtans slechts een voorbereidende beslissing en een beslissing
van onderzoek is ;
Dat derhalve ingevolge artikel 416
van het W etboek van strafvordering
het beroep in cassatie, ingesteld v66r de
eindbeslissing, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 april 1974. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. ·Pleite1·, d e H . W. L ens (van de balie te
Antwerpen).

(1) · Cass., 24 december 1973, supra, blz. 481.
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9 april 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN
DE MAATSCHAPPIJ WELKE DE INRICH·
TING AANWIJST WAARIN DE INTERNERING ZAL PLAATSVINDEN. - 0ASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK.

Geen cassatiebe1·oe1J staat open tegen de
beslissing van de commissie tot besche?'ming van de maatschaJJpij, welke te1·
uitvoe1·ing van een ?'echte?·lijlce beslissing
tot inte1·nm·ing de im·ichting aanwijst
waa1·in cleze inte?'?te?'ing zal plaatsvinden (1). (Art. 608 G.W.; art. 14 wet
tot bescherming van de maatschappij.)
(DIRIKX.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 februari 1974 gewezen
door de Commissie tot beschermin.g van
de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische a fdeling van de gevangenis
te Antwerpen;
Overwegende d at de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing die h et
overbrengen van eiser naar het gesticht
te Merksplas beveelt ;
Overwegende dat dergelijke beslissing
niet vatbaar is voor cassatieberoep en
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

9 april 1974. - 2 8 kamer. Vom·zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Wauters,
raadsheer

waarnemend voorzitter.
conclttsie, de H. Charles,
advocaat-ge'neraal.
Gelijkl~tidende

3e
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VOORZIENING IN CASSATIE .
DIENSTPLICHTZAKEN.
VORM.
VERZOEKSCHRIFT WAARBIJ DE DIENSTPLICHTIGE OM UITSTEL VRAAGT. VERZOEKSCHRIFT DAT GEEN VOORZIE·
NING IN CASSATIE IS.

Geen voo1·ziening in cassatie is het ve?· zoeksch?-ijt waa1·bij een dienstJJlichtige
om uitstel vmagt (2).
(MOREAU.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

10 april HJ74. - 3e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarn emencl voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H . Busin. - Gelijklttidende conclttsie, de
H. Duchatelet, aclvocaat-generaal.
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1° DIENSTPLICHT. - DIENSTWEIGERAAR OP GROND VAN GEWETENSBEZWAAR. - AANVRAAG NIET GEGROND
OP REDENEN VAN GODSDIENSTIGE,
WIJSGERIGE OF MORELE AARD.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

2° DIENSTPLICHT. -

DIENSTWEIGERAAR OP GROND VAN GEWETENSBE ZWAAR. - RAAD VAN BEROEP VOOR
GEWETENSBEZWAREN. - VERWERPING
VAN DE AANVRAAG VAN EEN DIENSTPLICHTIGE OP GROND VAN DE POLITIEKE
OPVATTINGEN WELKE DEZE HAD UITGESPROKEN EN DIE NIET DE DOORSLAG·
GEVENDE RED EN VAN ZIJN AANVRAAG
ZIJN. 0NWETTELIJKHEID .

1° De aanvmag tot toekenning van het
stat~mt va.n de gewetensbezwaa1·den geff?'Ond op 1·edenen van godsdienstige,
wijsge1·ige of mo1·ele aanl is niet ontvanlcelijk. (Art. 1, eerste lid, wet van
3 juni 1964.) (Impliciete oplossing.)

(1) Cass., 25 maart 1974, sttpm, blz. 817.

(2) Cass., 28 april 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 833).
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2° Niet wettelijk ge1·echtvaa1·digd is de
beslissing van de mad van be?'Oep V001'
gewetensbezwa1·en welke de . vm·deTing
van een dienstplichtige die eTvan ove?'·
tuigd is, om 1·edenen van godsdienstige,
wijsge?'ige of mo1·ele aa1·d, dat men zijn
-evenmens niet mag doden, zelfs niet tm·
·ve1·dediging van het land of van de
gemeenschap, ve?'We?·pt op g1·ond van
politieke opvattingen welke de eism· had
-aangevoe1·d bij zijn ve1·schijning en die
niet de doo?'slaggevende 1·eden van zijn
aanm·aag zijn. (Art. 1, eerste lid, wet
van 3 juni 1964.)
(DE SCHUYTENER.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op 'de bestreden
beslissing, op 8 november, 1973 door de
~·aad van beroep voor gewetensbezwaren
, gewezen;
Over het middel afgeleid uit het feit
-dat de beslissing de door eiser ingediende
aanvraag om vrijstelling van militaire
dienst verwerpt, op grond dat zijn
algemene beschouwingen op de nationale
-en internationale politiek betrekking
hebben, het leger hoofdzakelijk bekri.tiseren als antidemocratische instelli.ng die
Ben schande is voor de geest van vrijheid,
en « niet va.Uen onder het voorschrift n
van artikel 1 van de wet van 3 juni 1964,
te1·wijl, hoewel redenen van politieke
aard of sociale opvatti.ngen zulk een aanvraag niet kunnen rechtvaardigen, het
statuut van de gewetensbezwaarden niet
mag worden geweigerd, ui.t hoofde van
zijn politieke overtuigingen, aan degene
die er de toepassi.ng van vraagt wanneer
hij, om redenen van godsdienstige, wijs gerige of morele aard, overtuigd is dat
men de evenmens niet mag doden, zelfs
niet ter verdedigi.ng van hetland of van
-de gemeenschap
Overwegende dat uit de beslissing
blijkt dat eiser, wiens oprechtheid niet
wordt betwist, zijn aanvraag om vrij ·
stelli.ng van. de militaire dienst wettelijk
heeft gerechtvaardigd, daar hij overtuigd is, om redenen van godsdienstige,
wijsgerige of morele aard, dat men
de evenmens niet mag doden, zelfs niet
ter verdedigi.ng van het land of van de
gemeenschap ;
Overwegende dat, op grond van algemene beschouwi.ngen van politieke aard
die eiser « bovendien n had aangevoerd bij
zijn verschijning voor de raad van

beroep, deze echter zijn aan vraag heeft
verworpen;
Overwegende dat deze beslissi.ng, die
berust op politieke opvatti.ngen welke
eiser i.ncidenteel had uitgesproken en
die niet de doorslaggevende reden van
zijn aanvraag zijn, de bepali.ngen van
artikel1, lid 1, van de wet van 3 juni 1964.
houdende het statuut van de gewetensbezwaarden miskent ;
Dat het m_iddel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden· gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissi.ng; verwijst
de zaak naar de anders .samengestelde
raad van beroep voor gewetensbezwaren,
10 april 1974. - 3e kamer. - Voo?'·
zitte?', de H . Polet, raadsheer waarnemend vciorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Busi.n. Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

10 april 1974.

1°

BELASTING OP SPELEN EN
WEDDENSCHAPPEN.- WETBOEK
VAN DE MET DE INKOl\'I:STENBELASTIN·
GEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN,
ARTIKEL 43. - SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN. - BE GRIP.

2°

BELASTING OP SPELEN EN
WEDDENSCHAPPEN.- WETBOEK
VAN DE 11-IET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN,
ARTIKEL 43. - LOTERIJ ZONDER VERGUNNING. - BELASTING IS VAN TOE PASSING.

3° CASSATIEMIDDELEN. BELASTING OP SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
MIDDEL DAT VERNIETIGING llffiEBRENGT. ANDERE li'[IDDELEN DIE
TOT GEEN RUIMERE VERNIETIGING KUNNEN LEIDEN. MIDDELEN ZONDER
BELANG.
1° Bij geb1·ek aan een wettelijke omsch?-ijving moet de te1·m loteTij in de geb?'ttike lijke betekenis wm·den vm·staan, nl. als
een soo1·t kansspel, zoals dit is bedoeld
in a1·tikel 43 van het W etboek van de
met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
2° De belasting waa1·van spmke in m·ti-

-882kel 43 van het W etboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijlcgestelde belastingen is van toepassing op de lote?'ijen zonde1· ve?'gttnning.
3° TVegens aanneming van een middel dat
ve1·nietiging meeb1·engt, hebben inzalce de
met de inlcomstenbelastingen gelijlcgestelde belastingen ande1·e middelen tot
staving van de voorziening in cassatie,
die tot geen ntime1·e vernietiging ktmnen
leiden, geen belang mee1· ( 1).
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T . lVIR. LEVA EN M.R. GUTT,
CURATORS OVER DE FAILLISSEl\iENTEN
VAN DENIVELLE EN VAN VAN STRIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Ge1et op het b estreden
arrest, op 30 oktober 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

de sommen ingezet ,b ij spelen en weddenschappen;
Dat bij gebrek (ian een wettelijke omschrijving de term loterij in de gebruikelijke betekenis moet worden verstaan,
nainelijk als een soort kansspel ; dat, als
zodanig, de loterij valt onder de bepalingen van genoemd artikel 43 dat van zijn
toepassingsgebi13d enkel de toegelaten
loterijen uitsluit;
Dat bet micldel derhalve gegrond is ;
Om die redenen, en zonder de overige
middelen te onderzoeken die geen rui:mere
cassatie zouden kunnen 1neebrengen,
vernietigt bet bestreden arrest voor
zover het de litigieuze aanslagen nietig
verklaart en over de kosten uitspraak
doet ; beveelt dat van dit arrest m elding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in de kosten ;
verwjjst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

Over het eerste 1niddel, afgeleid uit
d e schending van artikel 43 van het
Wetboek v an de m et de inkomstenbelastingen gelijkgestelde b elastingen,
dom·dat het arrest beslist dat de loterij
als zodanig niet valt onder de toepassing
van de belasting op de spelen en de
weddenschappen en dat uit het feit dat
de wet de toegelaten loterijen van voormelde belasting uitsluit niet kan worden
afgeleid dat zij de niet toegelaten
loterij en wjl belasten,
te1·wijl, enerzijds, de loterij een kansspel is dat als zodanig in beginsel aan
de belasting op de spelen en weddenscbappen onderworpen is en, anderzijds,
het feit dat de wet de toegelaten loterijen van de h effing uitsluit d e beffing laat
voortbestaan op bet brutobedrag van
de sommen die bij de niet toegelaten
loterijen zijn ingezet :

10 april 1974. - 3• kan1er. - Voo?'zitte?·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Ligot. - Gelijlclttidende conclttsie , de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally, de Longueville
en Valentin (de laatste twee, van de balie
te Brussel).

1°

HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOlVIST VOOR WERKLIEDEN. 0VEREENKOlVIST VOOR ONBEPAALDE TIJD.VERBREKING VAN DE VERBINTENIS.BEGRIP.

Overwegende dat blijkens het in kracht
van gewjjsde gegaan arrest, dat op 26 april
1961 door het Hof van beroep t e Brussel
in strafzaken is gewezen, de echtgenoten
Van Strien-Denivelle zonder vergrnming
loterijen hebben georganiseerd;
Overwegende dat artikel 43 van het
,W etboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen bepaalt
dat ten bate van de Staat een belasting
wordt gebeven op het brutobeclrag van

2°

HUUR vAN WERK. ARBEIDSOVEREENKOl\'I:ST.- ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKLIEDEN. 0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD . WERKNEMER DIE ZICH NOOIT OP HET
WERK HEEFT AANGEBODEN, ZONDER
RECHTVAARDIGING VAN ZIJN AFWEZIGHEID. VERGOEDING WELKE AAN DE
WERKGEVER IS VERSCHULDIGD.

(1) Vgl. cass., 14 juni 1973 (A?T. cass.,
1973, blz. 1001).

3e

KAMER. -

10 april 1974.

1° Inzake arbeidsove?'eenkomsten zijn de
te1·men « cont1·act " en « ve1·bintenis "
gelijkwaa1·dige beg1·ippen. (Art. 22 wet
van 4 maart 1954 tot wjjziging van de
wet van 10 maart 1900.)

f:- ..·•·.
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-883:2° Wannee1· een a1·beidsove1·ee'nkomst voo1·
onbepaalde tijcl is gesloten en de we1·knemm· zich nooit op h~t we1·k heeft aangeboden, zonde1· 1·echtvaa1·diging van zijn
afwezigheicl, heejt de we1·kgeve1· 1·echt op
de jmjaitai1·e vergoeding zoals zulks bij
-de wet bet1·ejJende het m·beiclscontract
is vastgesteld in geval' van eenzijclige
·ve1·b1·eking van het cont1·act zondm·
geg1·onde 1·eden of opzegging (1). (Art. 22
wet van 4 maart 1954, tot wijziging
van de wet van 10 maart 1900.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
l
«AUTOS TAXIS VAN BRUSSEL ll,
T. DELESTINE.)
ARREST

(vertaling) .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 1973 in laatste aanleg
gewezen door de Arbeidsrechtbank te
Brussel;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, inzonderheid
lid 1, 5te1' (wet van 21 november 1969,
.artikel 4}, inzonderheid § 4, lid 1, 7, 16,
inzonderheid 3°, en 22 (wet van 4 maart
1954, artikel ll}, inzonderheid lid 1, van
de wet van 10 maart 1900 op de arbeids-overeenkomst,
dom·dat, na eraan herinnerd te hebben
« dat de rechtsvordering strekt tot betaling van ... 2.628 frank als vergoeding
wegens verbreking; (dat) eiseres betoogt
dat verweerder, overeenkomstig de ai:tikelen 5tm· en 22 van de wet op de arbeids overeenkomst, gehouden is haar een vergoeding te betalen gelijk aan het loon
-overeenkomend met de opzeggingstermijn die in acht genomen had moeten
worden ; .. . dat in het onderhavige geval
de verbreking heeft plaatsgehad voordat
de uitvoering van het contract was begonnen ,, het vonnis aan eiseres haar
rechtsvordering ontzegt, op grond « dat
artikel 22 van de wet op de arbeidsovereenkomst betrekking heeft op de partij
die de verbintenis verbreekt ; ... dat het
begrip verbintenis moet worden verstaan
in de zi'n van een werkelijke indiensttreding bij de werkgever ; .. . dat bij
gebrek aan een verbintenis, dat >~ril zeggen
aan een begin van uitvoering van het
contract waardoor de werlrne1ner aan de
onderneming wordt verbonden, de bij(1) Vgl. cass., 12 september 1973, supra,
biz. 33 en noot 1.

zondere regels van de wet op de arbeidsovereenkomst, die van het gemeen recht
afwijken en dus strikt moeten worden
uitgelegd, niet van toepassing zijn ; ... dat
wegens de overeenkomst tussen de bewoordingen gebruikt in artikel 22 van
de wet op de arbeidsovereenkomst en
in artikel20 van de wet op het bediendencontract, de redenen die gelden voor
het ene artikel zeker van toepassing zijn
voor het andere ; ... dat eiseres het bestaan
of de omvang van de geleden schade niet
be>~rijst en niet aanbiedt te bewijzen ,,
tenvijl, naar luid van artikel 1, de wet
op het arbeidscontract de overeenkomst
regelt krachtens welke een werkman zich
verbindt te arbeiden onder het gezag,
het bestuur en het toezicht van het hoofd
ener onderneming of een patroon; krachtens artikel 7 van genoemcle wet, de
werkman verplicht is zijn arbeid te verrichten met de zorg van een goed huisvader, op de tijd, de plaats en de "l'lrijze
zoals is overeengekomen en deze bepalingen, evenmin als artikel 22 van die wet,
een onderscheid maken naargelang de
uitvoering van het contract al dan niet
is begonnen (schending van de artikelen 1, inzonderheid lid 1, 7 en 22 [wet
van 4 maart 1954, artikel i1], inzonclerheid lid 1, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst);
en tenvijl de werkman die, voordat hij
is beginnen t e werken, onregelmatig en
zonder gegronde reden een arbeidsovereenkomst verbreekt die voor onbepaalde
tijd was gesloten, al dan niet met een
beding van proeftijd, krachtens de ·artikelen 5te1', § 4, 16, 3°, en 22 van de wet
op de arbeidsovereenkomst gehouden
is aan de werkgever de vaste vergoeding
te betalen waarvan sprake in genoemd
artikel 22 (schending van de artikelen 5ter [wet van 21 november 1969,
artikel 4], inzonderheicl § 4, lid 1, 16,
inzonderheid 3°, en 22 [wet van 4 maart
1954, artikel 11], inzonderheid lid 1, van
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst en, bovendien, van artikel 1, inzonderheid lid 1, van genoemde
wet):
Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
eiseres op 25 juli 197.2 met verweerder
een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
tijd met een beding van proeftijd h eeft
gesloten die de dag zelf inging en verweerder nooit is komen werken, zonder
zijn afwezigheid te rechtvaardigen ;
Overwegende dat artikel 22 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereen-

-884komst, gewijzigd bij artikel 11 van de
wet van 4 maart 1954, in lid 1 bepaalt :
«Is het contract zonder tijdsbepaling
gesloten, dan is de partij die de verbintenis verbreekt zonder gegronde reden en
zonder voldoende inachtneming van de
opzeggingstermijn of v66r het verstrijken
daarvan, gehouden a·an_ de andere partij
een vergoeding t e b etalen gelijk aan
het loon overeenkomend, hetzij met de
duur van de opzeggingstermijn, hetzij
met het nog te verlopen gedeelte van die
termijn ";
Overwegende dat inzake arbeidsovereenkomsten de tennen « contract " en
" verbintenis " gelijkwaardige begrippen
zijn;
Overwegende dat voormeld artikel 22,
lid 1, de betaling van de vergoecling die
het vaststelt enkel afhankelijk stelt van
de voorwaarden die het opgeeft, zoncler
dat client t e worden onderscheiden of de
uitvoering van het contract ·aan de gang
was op het ogenblik van de verbreking
dan wel of de uitvoeri11.g, op dat ogenblik, geenszins was begonnen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst
de zaak naar de Arbeidsrechtbank te
Nijvel.
10 april 1974. - 3 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H . Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Vm·slaggeve1·, de H. Closon.
- Gelijkluidencle conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de
H . Fally.

18 KAMER.

~

18 apri11974.

1° BERUSTING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - STILZWIJGENDE BERUSTING IN
EEN RECHTERLIJKE BESLISSING.
BE GRIP.

2° BERUSTING. -

BURGERLIJKE ZAKEN.
VEROORDELING VAN EEN
ECHTGENOOT TOT UITKERING VAN ONDERHOUD AAN ZIJN VROUW. - VORDERING TOT INTREKKING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD EN, SUBSIDIAIR, TOT VERMINDERING ERVAN. lMPLICEERT GEEN BERUSTING IN DE
VEROORDELING.

3° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - CASSATIEGEDING. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN, NIET AANGENOMEN.- MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. - KOSTEN IN BEGINSEL TEN
LASTE VAN DE VERWEERDER, ZELFS AL
WORDT DE VOORZIENING VERWORPEN.
- BESLISSING VAN HET HoF.
1° Een stilzwij gende

be?·ttsting in een
?"echtm·lijke beslissing in bw·ge?"lijke
zaken ka'f\ alleen wm·den afgeleicl ttit
bepaalcle en met elkam· ove1·eenstemmencle
alcten of feiten waantit blijlct ·dat de
pm·tij het vaste voo1·nemen heeft haa1·
instemming te betttigen met cleze beslissing (1). (Artt. 1044 en 1054 G.W.)

2°. Het instellen van een vonle1·ing tot
int?·eklcing en, sttbsidiai?·, tot ve1·minde1·ing van de ttitkm·ing tot oncle?"lwucl
welke een echtgenoot k1·achtens de vm·oo?·cleling aan zijn vTouw moet betalen,
implicee1·t geen stilzwijgencle bentsting
in de Ve?"OOTdeling.
3° W annem· het midclel van niet-ontvankelijkheicl cloo1· de ve1·weenlm· opgewm·pen
tegen een vooTziening in bu1·ge?"lijke
zaken niet woTclt aangenomen, moeten
de lcosten van de memo?"ie van wede1·antwoo1·d in beginsel, en zelfs ingeval
van ve1·we1-ping van de voo1·ziening, cloo1·
de ve1·weeTcleT wo1·den gecl1·agen en
wonlen zij clam· het H of te zijnen .laste
gelegd (2). (Art. 1ll1, lid 4 G.W.)
(HOURDEQUIN, T. JAUMAIN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 juni 1972 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen (3);
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid dat
eiser stilzwijgend in het bestreden arrest
heeft berust :
Overwegende dat naar luid van artikel 1045 van het Gerechtelijk Wetboek
de stilzwijgende berusting aileen kan
(1) Raadpl. cass., 1 en 21 maart 1974,
sttpm, blz. 723 en 804.
(2) Cass., 10 januari 1974, sttpra, blz. 517.
(3) De voorziening wercl op 2 mei 1973;
ingestelcl.
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worden afgeleid uit bepaalde en met
elkaar overeenstemmende alden of feiten
waaruit blijkt dat de partij het vaste
voornemen heeft haar instemming te
betuigen met de beslissing ;
Overwegende dat het instellen, op
9 maart 1973, van een vordering tot
intrekking, of, subsidiair, tot vermindering van de uitkering tot onderhoud die
bij het bestreden arrest van 13 juni 1972
aan verweerster was toegekend, niet onverenigbaar is met het voornemen van
eiser genoemd arrest te horen vernietigen
en, bijgevolg, met het instellen op
2 mei 1973 van een voorziening;
Dat immers, voor zover de op het
exploot van 9 maart 1973 te geven
beschikking aan eiser voldoening zou
geven, ze vanaf die datum gevolg zou
hebben, terwijl de onderhavige procedure
in cassatie van belang zou blijven voor
de vroegere periode ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Wat de voorziening betreft :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de .Grondwet,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
behalve die van de memorie van wederantwoord, welke ten laste komen van
verweerster.
18 april 1974. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Ligot. - Gelijklttidende concl~tsie, de
H. Delange, advocaat-generaal. - Pleite?'S, de HH. Bayart en Faures.

· BESTREDEN BESLISSING EN IN DE
PROCESSTUKKEN. MIDDEL DAT FE! ·
TELIJKE GRONDSLAG MIST.

2°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT AFSTUIT
OP EEN FEITELIJKE VASTSTELLING VAN
DE BESTREDEN BESLISSING. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3°

TUSSENKOMST . . BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE ElSER IN CASSATIE INGESTELD. VERWERPING VAN
DE VOORZIENING. VORDERING ZONDER BELANG.

1° Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat
be1·~tst op een feitelijke bewe1·ing die
geen steun vindt in de best1·eden beslissing
en in de 1·egelmatig aan het H of voo?'·
gelegde st~tklcen ( 1).

2° Feitelijke g1'Dndslag mist het middel dat
afst~tit op een jeitelijke vaststelling van
de bestTeden beslissing (2).
3° De ve1·we1·ping van de voo?"Ziening ontneemt alle belang aan de vo1·de1·ing tot
bindendve1·klm·ing van het a1Test, welke
do01· de eise1· in cassatie is ingesteld (3).
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « BELCOVINO l> EN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP « BELCO l>, T. NAAlliLOZE VENNOOTSCHAP « LOUIS DELHAIZE, COl\iPAGNIE
FRANCO-BELGE D'ALIJVIENTATION l>, IN
AANWEZIGHEID VAN DE VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
NAAR FRANS RECHT «SOCIETE D'ELEVAGE ET DE DIFFUSION DES GRANDS
VINS l>.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1971 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen (4) (5);
1e
1°

KAMER. -

18 april 1974.

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. FEITELIJKE BEWERING DIE GEEN STEUN VINDT IN DE

(1) Cass., 9 november 1961 (B1tll . en PAsiC.,
1962, I, 295) ; ·vgl. cass., 4 december 1973,
supm, biz. 382. ·
(2) Cass., 10 april 1958 (Bull. en PASIC.,
1958, I, 864).
(3) Cass., 10 januari 1974, supm, biz. 520.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1134, 1832, 1833,
(4) De voorziening werd ingesteid op24 september 1973.
(5) PAsiC., 1971, II, 107. Het bestreden
arrest is ook verschenen met commentaar in
Revue pmt. des societes, 1971, biz. 116, en in
Revue m·it. de j1t1·ispr. belge, 1973, biz. 269
(noot Mevr. SCHOENTJES-MERCHIERS), en
biz. 533, m. 69 (Chi-on. de j1o·isp1'. van VAN
RYN en VAN 01\IMESLAGHE).
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:1835, 1856, 1857, 1859, 2°, 1984, 1991,
-1993 van.het Bmgerlijk Wetboek, 53, 54,
.55, 62, 67, 79, 143 van de wetten op de
handelsvennootschappen, gecoiirdineerd
bij koninklijk besluit van 30 november
1935, en 97 van de Grondwet,
doo1'Clat het hof van beroep de vorde.Ting van verweerster, die gegrond was op
een zogezegd misbruik maken van de
meerderheid in de raad van beheer van
-de eerste eiseres, ontvankelijk en in
beginsel gegrond verklaart om de vol·_gende redenen : « Overwegende dat de
overdracht van de overeenkomsten, gelet
-op de mnstandigheden waarin ze heeft
_plaatsgehad, kemwlijk in strijd is met
het belang van de vemJ.ootschap ; dat dan
ook de vraag rijst of de betwiste beslis·sing geldig is ; Overwegende dat de over·eenkomsten te goeder trouw ten uitvoer
gebracht moeten worden (B.W., artikel 1134, lid 3); Overwegende dat dit
algemeen beginsel van toepassing is
inzake de contracten van vennootschap ;
-dat elke vennootschap tot het gemeen.schappelijk belang van de partijen wordt
aangegaan (B.W., artikel 1833) en dat in
verband met dit doel de goede trouw
moet worden toegepast ; dat de wet
verbiedt hetgeen met dit doel in strijd is
(B .W., artikel 1855), hetgeen indruist
tegen h et belang van de ve1mootschap of
-de rechten van de vennoten (B.W.
artikel 1859, 2°), of hetgeen met bedrog
wordt verricht (B.W., artikel 1856) ;
· Overwegende dat volgens artikel 1873
van het Bmgerlijk vVetboek de bepalin_gen inzake het contract van vennootschap
op de handelsvennootschappen toepasselijk zijn wat betreft de punten die niet
strijdig zijn met de wetten en gebruiken
van de koophandel ; dat men in die wet-ten en gebruiken tevergeefs zou zoeken
:naar afwijkingen van de vereiste goede
-trouw en van de afkeuring van het bedrag ; Overwegende dat in de handelsvennootschappen
de
bevoegdheden
·slechts in het belang van de vennootschap
mogen worden uitgeoefend ; dat een
meerderheid aan de minderheid geen
·beslissingen kan opleggen die ten nadele
van de vennootscha.p en van de collec·tieve belangen zijn genomen ; dat die
.beslissingen een misbruik of een afwending van bevoegdheden vor1nen ;
Overwegende dat de vennoten van de
'lllinderheid ontvankelijk zijn om de
:·n ietigverklaring te vorderen van de
beslissingen die ernaar streven te hunnen
aanzien bedrog te plegen en die hun
:.schade berokkenen (Noot VAN RYN,
-onder cassatie, 5 juni 1947, in R.O.J.B.,

1948, blz. 16; Novelles , Droit commercial,
tome III, nrs. 2055-56, 2464, 2495 ;
Brussel, 7 februari 1939, Rev. p1·at. soc.,
1939, 157 ; 8 juli 1954, ibid., 1955, 285 ;
7 juli 1955, Jm·. P. A., 1956, 25);
Overwegende dat de aangehaalde rechtspraak weliswaar betrekking heeft op
beslissingen van algemene vergaderingen
van naanlioze vennootschappen, doch
dat de toegepaste beginselen uitgebreid
moeten worden tot de coiiperatieve
vennootschappen (in die zin, wat de principiele kwestie van die uitbreiding betreft:
Brussel, 20 november 1963, Rev. p1·at.
soc., 1964, 110); Overwegende dat bedrog
evenmin toelaatbaar is in de raad van
beheer als in de algemene vergadering ;
dat het misbruik van de meerderheid in
de raad eveneens te veroordelen is ;
dat zulks vooral het geval moet zijn
wanneer, zoals ten deze, de bekritiseerde
beslissing door de raad van beheer
krachtens zeer ·uitgebreide bevoegdheden
is genomen en zonder dat een algemene
vergadering later uitspraak moest doen ;
Overwegende dat uit de uiteenzetting van
bovenvermelde feiten duidelijk voortvloeit dat de beslissing, die de raad van
beheer van Belcovino op 10 maart 1865
in weerwil van de belangen van de vennootschap had genomen, werd ingegeven
door het voornemen appellante uit te
sluiten van de voordelen die ze verkreeg
door de overeenkomsten welke ten voordele van de vennoten waren gesloten ;
dat _ deze spoliatie aan appellante een
vaststaande schade heeft berokkend,
zoals hierna wordt gezegd ; Overwegende
dat deze beslissing, die aangetast is door
bedrog en kwade . trouw en voortvloeit
uit een misbruik van rechten en bevoegdheden, als nietig moet worden beschouwd »,
teTwijl, eeTste onde1·deel, de rechtsvordering tot nietigverldaring die kan worden
ingesteld door een minderheid van aandeelhouders in de algemene vergadering
die bedrieglijk van haar maatschappelijke rechten werd beroofd door een
meerderheid die van haar bevoegdheid
tot stemmen misbruik maakt, gegrond
is op het contract van vennootschap en
de wederzijdse verplichtingen die er voor
alle aandeelhouders uit voortvloeien ;
de betreklringen tussen beheerders in de
raad van beheer helemaal niet onder
het contract van de vennootschap vallen
en deze laatsten zelfs geen vennoten
moeten zijn, zodat het hof va:r;1 beroep,
door aan een minderheid van beheerders
een rechtsvordering toe te kennen naar
niet gegronde analogie van de rechts-
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vordering die door een minderheid van
vennoten in de algemene vergadering kan
worden ingesteld, de artikelen 1134,
1832, 1833 van h et Burgerlijk Wetboek,
53, 143 van de wetten op de vennootschappen, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 30 november 1935, en 97 van
de Grondwet schendt ;
tweede onde1·deel, de betrekkingen tussen beheerders in de raad van beheer
beheerst worden door het beginsel van de
collegialiteit, wat de werking van dit
orgaan van de vennootschap betreft, en
door dat van de solidariteit, wat de gevolgen van hun beslissingen betreft,
zodat bet hof van beroep, door toe te
staan dat een beheerder, die heeft deelgenomen aan de beraadslagingen welke
hebben geleid tot zulk een beslissing,
hiertegen in zijn hoedanigheid van beh em·der van de minderheid door een
rechtsvordering opkomt, de artikelen 62
en 67 van de wetten op de vennootschapp en, gecoordineerd bij koninklijk besluit
van 30 n ovember 1935, schendt;
de1·de onde1·deel, de beheerders worden
benoemd door de algemen e vergadering
waarvan zij de gevolmachtigden zijn
bij het beheer van de vennootschap ; de
eventuele schending van h et belang van
de vennootschap, dat door de algemene
vergadering is toevertrouwd aan de
b eheerders die een college vormen, dan
ook een font is die tijdens de uitoefening
van dit mandaat wordt begaan ; de
algemene vergadering, wegens haar hoe~anigheid van lastgeefster, alleen bevoegd
IS om tegen haar lasth ebbers de vennootschapsvordering in te stellen, zodat het
hof van beroep, door de beheerders van
d e minderheid toe te staan ·d ezelfde
rechtsvordering in te stellen, de artikelen 1984, 1991 , 1993 van h et Burgerlijk
Wetboek, 53, 54, 55 en 79 van de wetten
op de vennootschappen , gecoordineerd
bij h et koninklijk besluit van 30·november 1935, schendt:
W at het eerste en het tweede onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat bet middel onderstelt dat verweerster beheerster van de
eerste eiseres was en dat zij in die h oedanigheid zou opgetreden zijn tot nietigverklaring van een beslissing van de raad
van beheer van laatstgenoemde en tot
betaling van schadevergoeding ;
Overwegende dat deze onderdelen van
b et middel berusten op een feitelijke
l;>ewering die geen enkele steun vindt in
}:let bestreden arrest of in de r egelmatig
aan b et Hof voorgelegde stukken ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het m iddel onderstelt
dat verweerster tegen de beheerders van
de _eerste eiseres de veimootschapsvordermg heeft mgesteld die alleen de
a lgemene vergadering van deze vennootsch ap had lnumen beslissen in te stellen
wegens fouten die in de uitoefening van.
hun mandaat werden begaan ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de rechtsvordering die ontvankelijk
en gegrond is verklaard in de mate die
het aangeeft , door verweerster in haar
hoedanigheid van ve1moot van de eerste
eiseres is. ingesteld tegen deze laatste
en de tweede eiseres ; dat er ook uit blijkt
dat d eze rechtsvordering strekte tot
nietigverklaring van een beslissing van
de raad van beheer van de eerste eiseres
die bedrieglijk was genomen met d~
medeplichtigheid van de tweede eiseres,
en tot vergoeding, niet van een sch ade of
een gedeelte van een schade die gemeen
was aan a lle vennoten van de eerste
eiseres, maar van een eigen nadeel van
verweerster d at door deze beslissing was.
veroorzaakt ;
Dat h et middel in elk van zijn onderdelen feitelijke grondslag mist;
En overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneemt aan
de eis tot bindendverklaring van het.
arrest voor alle partijen ;
.
Om die r edenen , verwerpt de voorziening en de eis tot bindendverldaring van
het arr est voor alle partijen ; veroordeelt.
de eiseressen in de kosten.
18 april 1974. - 1e kamer. - Voo1· zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vinc;otte. - Gelijklttidende conclusie ,'
de H. D elange, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. Biitzler en Van Ryn.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. GESCHILLEN'
INZAKE FAILLISSEMENT . UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. -:-
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BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK
INZAKE
BEVOEGDHEID.
VERWIJZING
NAAR
HET DOOR HET HoF BEVOEGD VERKLAARDE
GERECHT.

1° Alle ·geschillen, die moeten beslecht 'W01'den om tot de ve1·ejfening van een jaillissement te komen, beho1·en ttitslttitend tot
de bevoegdheid van de . ?'echtba?~k van
koophandel in wie1· a?Tondissement het
jaillissement is geopend ; ztdks is inzonded~eid het geval voo1· geschillen oveT de
betaling van bijdTagen vom· sociale
zeke1·heid welke na het jaillissement
ve1·vallen zijn (1). (Artt. 574, 2°, en
631, lid 2 G.W.)
2° W annee1· het H of van cassatie een vonnis
van de aT?'ondissements?·echtbank inzalce
bevoegdheid vm·nietigt, venvijst het de
zaalc nam· de bevoegde 1·echtm· die het
aanwijst (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID TEGEN MR. LACHAPELLE, CURATOR OVER HET F AILLISSEMENT VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BRASSERIE DE GHLIN ».)
ARREST

(veTtaling) .

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op l februari 1974 door de
Arrondissementsrechtbank te Bergen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk W etboek,
doonlat het vmmis voor recht zegt dat
het geschil tot de bevoegcU1eid van de
arbeidsrechtbank behoort en de zaak
naar die arbeidsrechtbank verwijst,
tm·wijl ze tot ·d e bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel behoorde :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid de cm·ator in het faillissement van de naamloze
vennootschap Brasserie de Ghlin heeft
gedagvaard tot betaling van bijclragen
voor sociale zekerheid die na het faillissement vervallen waren;
(1) en (2) Cass.; 8 maart 1972, sttpm, blz. 702.

Overwegende dat, luidens artikel 574,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechtbank van koophandel, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, onder
meer kennis neemt van alles wat het
faillissement betJ;eft, overeenkomstig de
voorschriften van het W etboek van
koophandel ;
Overwegende dat, luidens artikel 631,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
wanneer de faillietverklaring in Belgie
geschiedt, de desbetreffende geschillen
uitsluitend tot de bevoegdheid behoren
van de rechtbank in wier arrondissement
het faillissement is geopend ;
Overwegende dat die bepal:i.ngen geen
onderscheid maken tussen de rechtsvorderingen die uit het faillissement ontstaan
en de rechtsvorderingen waartoe het
faillissement slechts de aanleicling is ;
Dat deze interpretatie wordt bevestigd
door de opheffing bij artikel 8, 13°, van
de bepalingen vervat in artikel 2 van
de wet van 10 oktober 1967, van artikel 505 van boek III, titel I, van het
W etboek van koophande1 1uidens hetwelk elk geschil betreffende de vereffening van faillissement dat tot de bevoegdheid van de burgerl:ijke rechtbanken behoorde, er aanhangig werd gemaakt
binnen korte tijd en als spoedeisende
zaak berecht ; dat ze eveneens wordt
bevestigd door de wijzigingen die artikel 38 van de bepalingen vervat in artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967
heeft gebracht in de artikelen 492, 502
en 504 van boel{ III, titel I, van het
W etboek van koophandel, in zoverre
deze artikelen de regels vaststelden voor
de geschillen die niet tot de bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel behoorden en met name lnm verwijzing
naar een andere rechter voorschreven ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, krachtens artikel 660, lid l , van het Gerechtelijk
W etboek, de zaak naar de bevoegde
rechtbank moet worden verwezen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vmmis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist; verwijst
de zaak naar de Rechtbank van koophandel te Bergen.
18 april 1974. - 1e kamer. - Voo1·zitte1·, de H . Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggevm·, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluiclende
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-889conclusie, de H. Delange, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag werd een arrest in
dezelfde zin gewezen op de voo'rziening
van de procureur-generaal bij het Hofvan
beroep te Brussel tegen een vonnis van
dezelfde dag en van dezelfde arrondissementsrechtbank in zake de Rijksdienst
voor maatschappelijke zekerheid tegen
Mr. Lachapelle, curator over het faillissement van de naamloze vennootschap
" Cobrassi n.
'
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1° HUUR VAN GOEDEREN. - PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER
TENEINDE HET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. - BEWIJS VAN DE ERNST EN
DE OPRECHTHEID VAN HET VOORNEMEN BERUST OP DE VERPACHTER.

2o HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER
TENEINDE HET GOED ZELF TE EXPLOITEREN. - ERNST EN OPRECHTHEID VAN
DIT VOORNEMEN. - S~OEVEREINE BEOORDELING IN FEITE DOOR DE RECHTER.
3° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGER. LIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
illT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN EXPLOOT VAN EEN
GERECHTSDEURWAARDER.
NIET
OVERGELEGD EXPLOOT. - TEKST VAN
HET EXPLOOT WELKE NIET BLIJKT
UIT DE BESTREDEN BESLISSING OF
UIT EEN STUK VAN DE PROCEDURE.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONCLUSIE. - MIDDEL NIET
LANGER TER ZAKE WEGENS EEN VASTSTELLING; VAN DE RECHTER.- RECHTER NIET VERPLICHT OP DIT MIDDEL
TE ANTWOORDEN.
1° De ve1·pachte1' van een landeigendom die
een v01·de1·ing instelt tot geldigve1·kla1·ing
van de opzegging om zelf het ve1'pachte
goed te exploite1·en, moet het bewijs
leve1·en dat de do01· hem aangevoe1·de
1·eden geg1·ond is en dat het voo1·nemen
op1·echt is (1). (Art. 1775 B.W.)

2° De ve1·pachte1' van een landeigendom
mag kmchtens de wet aan de pachte1· de
pacht opzeggen op g1·ond dat hij voo?"nemens is dit goed zelf te exploite1·en,
op voo1·waa1'de dat dit vooTnemen e1·nstig
en op1·echt is ; de 1"echte1· beoo1·deelt in
feite en de1·halve soevm·ein de e1·nst en
de op1·echtheid (2). (Art. 1775 B.W.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat
ajgeleid is uit de miskenning van de
bewijsk?·acht van een exploot van een
ge1·echtsdeu1·wam·de?", wannee1· dit exploot
niet bij de voo1·ziening is gevoegd en
noch de best1·eden beslissing noch enig,
ande1· stuk van de p1'ocedtwe de bewoo1'dingen e1·van wee1·geejt (3).

4° De 1"echte1· is niet ve1-plicht te antwo01·den
op een middel voo1'ged1·agen in een
conclusie, wannem· dit middel niet meeT
tm· zake dient wegens een vaststelling
van zijn beslissing (4).
(VANDEPUTTE, VALCKE, VAN HERCK
EN VAN WALLEGHEl\i, T. DELHEYE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 oktober 1972 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V eurne ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, inzonderheid 1° van het tweede lid daarvan, 8, 9,
12 van afdeling 3 van het hoek III,
titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek, door artikel I van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving ingevoegd tot vervanging van de artikelen 1763 tot
1778octies van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis, na vastgesteld te ·
hebben dat de oj:>zegging geldig gegeven
werd door de huwelijksgemeenschap
Vandeputte-Valcke, de opzeggingsreden
ongegrond verldaart, om de reden dat
" ingevolge de zware en clrukke dokterspraktijk van eerste verweerder in hoger
beroep, thans eerste eiser, niet mag
verondersteld worden dat hij persoonlijk
(1) en (2) Cass., 3 en 31 januari 1974,
sup1'a, blz. 482 en 595. ,

(3) Cass., 22 maart 1974, supm, blz. 810.
(4) Cass., 14 februari 1974, supm, blz. 658;
men raaclplege cass., 27 februari 1974, sup1·a,
blz: 716.

-890-en werkelijk een bedrijf van nagenoeg persoonlijk en werkelijk een bedrijf van
nagenoeg 8 ha. k an exploiteren;
8 ha. kan uitbaten »,
Dat de rechter zodoende, door een
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de door de wet
bedoelde persoonlijke en werkelijke ex - soevereine beoordeling van het geheel
ploitatie niet vereist dat de exploitant van de feitelijke elementen van de zaak,
zelf alle arbeid verricht en geen ander beslist dat de door eiser ingeroepen reden
beroep heeft, maar aan het vereiste van niet bewezen is ;
_D at het vonnis derhalve zijn beslissing
persoonlijke exploitatie integendeel voldaan is wanneer de exploitatie gebeurt op wettelijk rechtvaardigt ;
Dat dit · onderdeel ~ niet kan worden
risico en bnder leicling van de exploitant,
zelfs als nevenberoep, zodat de omstandig- aangenomen ;
heid dat eerste eiser een zware en drukke
W at het tweede onderdeel betreft :
dokterspraktijk heeft geenszins uitsluit
Overwegende dat de eisers, bij herhadat hij de d agelijkse en onmiddellijke
leiding van de exploitatie uitoefer;t ling van htm conclusie van eerste aanleg,
(soh ending van de artikelen _7, 8, 9 en !2 stelden dat zij de b edoeling hadden a lle
vervat in artikel I van. voormelde wet tot zaailand in weideland om te werken en
op die weiden aan intense kweek van
wijziging van de pachtwetgevin.g) ;
schapen, runderen en mogelij k
tweede onde1·deel, de eisers in conclusie paarden,
poney's te doen ;
1iadden gesteld dat zij de bedoeling hadOverwegende dat het vonnis, door de
·den alle zaailand in weideland om te in het antwoord op het eerste onderdeel
werken en op die weiden aan intense aangehaalde vaststelling, voormelde conkweek van paarden, schapen, runderen en . clusie passend beantwoordt, daar die
mogelijk poney's te doen, zodat de overvaststelling geldt ongeacht of het goed
weging in verband met de oppervlakte als zaailand dan wel als weideland wordt
van het bedrijf (nageno eg 8 ha.) geen
geexploiteerd ;
passend antwoord uitmaakt op d e door
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
de eisers aangeduide wijze van exploita- mist;
tie en uit het motief van het vonnis niet
kan afgeleid worden of de rechters in
Over h et tweede middel, afgeleid uit
rechte hebben willen beslissen dat de de schending van de artikelen 7, inzonwijze van exploitatie zonder enig belang derheid 1° van het tweede lid daarvan,
was met betrelclring tot de beoordeling 8, 9, 12 van afdeling 3 van het boek III,
van de werkelijkheid van de voorgenomen titel VIII, hoofdstuk II, van h et Burgerpersoonlijke exploitatie dan wel in feite lijk W etboek, door artikel I van de wet
hebben willen vaststellen dat de voorge- · van 4 november 1969 tot wijziging van
nomen eigen exploitatie niet ernstig was de pachtwetgevin g ingevoegd tot ver-of dat eerste eiser daartoe niet in staat vanging van de artikelen 1763 tot
was, zodat het v01mis niet naar behoren 1778octies van het Burgerlijk Wetboek,
met redenen is omkleed (schending van en 97 van de Grondwet,
artikel 97 van de Grondwet) :
doonlat het vonnis, na ,vastgesteld te
hebben dat de opzegging geldig gegeven
W a t het eerste onderdeel betreft :
werd door de huwelijksgemeenschap
Overwegende dat, luidens artikel 7 van V andeputte-Valcke, de opzeggingsreden
·de afdeling van het Burgerlijk Wetboek ongegrond verldaart, om reden dat
houdende de regels betreffende de pacht « eerste verweerder in hoger beroep
in het bijzonder, ingevoegd door arti- (thans eerste eiser) verplicht zal zijn zich
kel I van de wet van 4 november 1969 . te laten vervangen, lwtgeen niet toegela tot wijziging van de pachtwetgeving, de ten is» ,
verpachter bij het verstrijken van elke
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, de eisers in
pachtperiode een einde kan maken aan conclusie hadden gesteld dat het noch
de pacht, door het te ke1men geven van de bedoeling noch de letter van de wet
het voornemen om zelf het verpachte is de n1.ogelijkheid het werk te laten doen
goed te exploiteren ;
door loonarbeiders uit te sluiten, en d e
D at, in geval van betwisting, hij dient beschouwing dat vervanging niet toegete bewijzen dat de door hem ingeroepen laten is daarop geen passend antwoord
reden gegrond is ;
uitmaakt daar bijstand door loonarbeiOverwegende dat het vonnis daarom- ders niet hetzelfde is als vervanging,
trent vaststelt dat, gezien de zware en zodat het vonnis niet naar behoren met
drukke dokterspraktijk van eerste eiser, redenen is 01nldeed (schending van
niet mag verondersteld worden dat hij
artikel 97 van de Grondwet);

l
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bedoelde persoonlijke en werkelijke exploitatie niet vereist dat de -exploitant
zelf alle arbeid verricht maar aan het
vereiste van persoonlijke _e xploitatie
integendeel voldaan is wanneer de exploitatie gebeurt op risico en onder leiding
van de exploitant, zelfs m.et de bijstand
van . loonarbeiders (schending van de
artikelen 7, 8, 9 en 12 vervat in artikel I
van de wet tot wijziging van de pachtwetgeving)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis bescho~wt
dat de eerste eiser wegens zijn zware en
drukke dokterspraktijk zal verplicht zijn
zich te laten vervangen ;
Dat die beschouwing geldt ook indien
men aanneemt dat arbeid door loonarbeiders zal worden verricht;
Dat ·derhalve het vonnis aldus de conclusie waarbij de eisers stelden dat h et
toegelaten is het werk door loonarbeiders
te laten verrichten, passend beantwoordt;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat dit onderdeel dezelfde grief aanvoert als het eerste onderdeel
van het eerste middel ;
Dat, om de in het a n twoord op
laatstvermeld onderdeel aangehaalde reden, dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1317 tot
1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis. na vastgesteld te
hebben dat de opzegging geldig gegeven
werd door de huwelijksgemeenschap
V andeputte-Valcke, de opzeggingsreden
ongegrond verklaart, omdat « de exploitatie van deze goederen volgens de opzegging en de conclusie van de eigenaars
voor de eerste rechter bedoeld was voor
de twee families, namelijk VandeputteValcke en Van Herck-Van Walleghem,
en deze exploitatie dan ook onmogelijk
door de eerste verweerder in hoger beroep
(thans eerste eiser) alleen kon uitgevoerd
worden >>,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, in het exploot
van 23 september 1970 van deurwaarder·
C. G., dat als opschrift draagt « akte
opzeg van pacht voor eigen gebruik » en
dat op -:erzoek v~n de eisei'S werd betekend; lutdrukkehJk vermeld wordt dat

de opzegging gedaan wordt « omdat mijn.
verzoekers voorbeschreven goederen persoonlijk 't zij gezamenlijk 't zij een
hunner of elk voor de helft wensen te
gebruiken >>, zodat het een miskenning·
inhoudt van de bewijskracht van dieaide te overwegen clat de mogelijld1eid
van een exploitatie door eerste eiser a lleen
uitgesloten was (schending van de artikelen 1317 tot 1320 van het Burgerlijk.
Wetboek);
tweede onde1·deel, het vonnis tevoren
had vastge13teld dat « de opzegging gegeven werd door alle medeeigenaars om de·
goederen persoonlijk 't zij gezamenlijk
't zij een hunner of elk voor de helft te
gebruiken en uit te baten >> en deze vaststelling onverenigbaar is met de gewraakte overweging die de mogelijld1eid
van exploitatie door de eerste eiseralleen als uitgesloten beschouwt, zodathet vonnis niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet)
W at het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het exploot van
23 september 1970 van deurwaarder C. G.
niet bij het cassatieberoep is gevoegd ;·
dat noch het vonnis noch enig ander stul~
van de procedure de bewoordingen ervan.
weergeeft;
Dat dit onderdeel derhalve niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel 'betreft :
Overwegende dat dit onderdeel gericht
is tegen een overtollige reden van het
vonnis;
Dat het, bij gebrek aan belang, nietontvankelijk is;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 131 7 tot
1320 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis, na vastgesteld tehebben dat de opzegging geldig gegeven
werd door de huwelijksgemeenschap
Vandeputte-Valcke, de opzeggingsreden
ongegrond . verklaart, omdat « verweerders in hoger beroep (thans de eisers)
volledig in gebreke gebleven zijn een
afdoende precisering voor te brengen en
het bewijs van vakkennis te leveren >>,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, de eisers in
conclusie op uitvoerige wijze hadden
gesteld welke bestemming zij aan de·
grond wensten te geven en hadden aange~oond dat . zij door beroepsbekwaamhe1d, geldm1ddelen, uitrusting, reeds

I'

-892bestaande exploitatie en nabijheid in de
mogelijkheid waren deze bestemming
door persoonlijke leiding en exploitatie te
verwezenlijken, zodat het een miskenning
is van de bewijskracht van die conclusie
te verklaren dat geen precisering over de
persoonlijke exploitatie of bewijs van
vakkennis werd gegeven (schending van
de artikelen 1317 tot 1320 van het Burgerlijk Wetboek);

tweede ondeTdeel, gelet op de uitvoerige
·e n gedetailleerde uiteenzetting in de
conclusie van de eisers, het vom1is niet
kon volstaan noch met het bestaan van
afdoende precisering te loochenen zonder
uiteen te zetten waarom · de gegeven
precisering niet afdoende was noch
met het bewijs van vakkennis te loochenen zonder uiteen te zetten waarom de
nauwkeurige stellingen van de eisers
over hun vald{ennis geen bewijswaarde
hadden, zodat het vonnis niet naar
behoren met redenen is omldeed (schencling van artikel 97 van de Grondwet)

Ve1·slaggevm·, de H. Gerniers. - Gelijk luidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. van
Heeke en Bayart.
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W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat clit onderdeel eveneens gericht is tegen een overtollige
reden van het vonnis ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

19 april1974.

1°

CASSATIE. RECHTSPLEGING.
DIRECTE BELASTINGEN. VOORZIE NINGEN VAN VERSCHEIDENE PARTIJEN
TEGEN DEZELFDE BESLlSSING. SAMENVOEGING VAN DE ZAKEN.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIRECTE BELAS TINGEN. CONCLUSIE. BESLlSSlNG
DIE DE BEWIJSVOERING VAN DE CONCLUSIE WEERLEGT EN OPGEEFT OM
WELKE REDEN ZE DEZE VERWERPT . REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING .

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende ,dat, na vastgesteld te
hebben dat, gezien de zware en druldm
dokterspraktijk van eerste eiser, niet
mag verondersteld worden dat hij persoonlijk en werkelijk een bedrijf van
nagenoeg 8 ha. kan exploiteren, de rech ter niet meer gehouden was de conclusie
betreffende de wijze van exploitatie en
de vakkennis van eerste eiser in detail te
beantwoorden, daar die conclusie, wegens
voormelde vaststelling, niet meer ter zake
dienende was ;
Dat het immers van belang ontbloot is
dat het goed als weiland zou worden
geexploiteerd en dat de eerste eiser daartoe de nodige valillellllis bezit, wam1eer
hij, wegens zijn dokterspraktijk, zich
toch niet persoonlijk en werkelijk met de
exploitatie kan inlaten ;

KAMER . -

3°

CASSATIEMIDDELEN . VoRM.
DIRECTE BELASTINGEN. MID. DELEN 1\iET VERSCHILLENDE AFZONDERLIJKE GRIEVEN. GESCHONDEN
WETTELIJKE BEPALINGEN. BEPALINGEN DIE VOOR ELK MIDDEL NAUW KEURIG EN JUIST MOETEN WORDEN
VERMELD.

4°

TUSSENKOMST.- DrnECTE BELASTINGEN. CASSATIEGEDING. VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE ElSER TOT
CASSATIE INGESTELD. VERWERPING
VAN DE VOORZIENING. VORDERING
ZONDER BELANG.

1° W annee1· ve1·scheidene pa1·tijen zich in
cassatie vom·zien hebben tegen dezelfde
beslissing, voegt het Hoj de vooJ·zieningen
ambtshalve samen (1). (Art. 1083 G.W.)

2° Regelmatig gemotiveenl is de beslissing
die de in een conclusie voo1·gecl1·agen
bewijsvom·ing van een pm·tij weedegt en
de ?'eden opgeejt waa1·om ze deze ve1·we1·pt (2) . (Art. 97 Grondwet.)

(1) Men raadplege cass., 7 december 1973,

19 april 1974. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. -

supm, blz. 395 .

(2) Cass., 8 april 1974, sup1·a, blz. 869.
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.30 Inzake di1·ecte belast~ngen, moet het
cassatiemiddel wam·in vm·scheidene afzond.e dijke g1·ieven voo1·komen, voor elke
g1·iej de geschonden wettelijke bepalingen
afzonderlijk vennelden. (1). (Art. 289
Wetb. van de inkomstenbelastingen.)
4o De ve1·we1·ping van de voo1·ziening ont-

neemt alle belang aan de vorde1·ing tot
bindendve1·klm·ing . van he+, a?'?'est die
de eise?' tot cassatie heeft ingesteld (2).
~VERENIGING

ZONDER

WINSTOOGMERK

« INSTITUT MARITil\iE BELGE D'ORTHOPEDIE l>, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN, IN TEGENWOORDIGHEID
VAN DELCROIX; DELCROIX, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN,
IN
TEGENWOORDIGHEID
VAN
DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« INSTITUT MARITIME BELGE
D'ORTHOPEDIE l>.)
ARREST .

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
ar:rest, op 24 november 197.2 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen
·ingeschreven op de algemene rol onder
nummer F 415 N en F 416 N tegen
·dezelfde beslissing zijn gericht en dienYolgens bij toepassing van artikel 1083
van het Gerechtelijk W etboek dienen
samengevoegd te worden ;
I. Wat de voorziening van de Vereniging zonder winstgevend doel N ationale
Stichting Armand Delcroix voor het zeesanatorimn van Oostende, thans "Institut Maritime Belge d'orthopedie - Bel.gisch zeeinstituut voor ortopedie " betreft :

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1 en 2 van de wet van .27 j1.mi
1921 waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel rechtspersoonlijkheid
wordt verleend,
dom·dat het arrest beslist dat eiseres
niet als een echte vereniging zonder
wins_tgevend doel kan beschouwd worden,
(1) Oass., 21 februari 1974 (twee arresten),
Bupm, biz. 691 en 693.

(2) Oass., 8 oktober 1968, redenen en beschikkende gedeeite (A1'1' . cass., 1969, biz. 157);
vgl. cass., 10 januari en 18 april 1974, supm,
biz. 520 en 885.

zonder het middel te beantwoo1·den waarbij eiseres, om de werke1ijkheid van haar
onbaatzuchtige doeleinden vast te stellen, zich beriep op de stelling van het
Ministerie van V olksgezondheid, op de
belangrijke subsidies haar door dit
laatste toegekend en op de hypotheek
door voormeld ministerie op heel het
sanatorium genomen tot waarborg van
de aangegane verbintenissen, waaronder
de verbintenis geen wijziging aan te
brengen. aan de bestemming van de
plaatsen zonder (len voorafgaande toe stemming van gezegd ministerie, en de
rechter bijgevolg tekort is gebleven aan
de verplichting zijn bes1issing met ·redenen te omkleden :
Overwegende dat, door op grond van
bepaalde door eiseres aan de intervenient
Delcroix toegekende belangrijke voordelen die het opsomt, te beslissen dat eiseres
niet kan beschouwd worden als een echte
vereniging zonder winstgevend doel die
de baten van haar lucratieve activiteit
uitsluitend tot de verwezenlijking van
haar onbaatzuchtig statutair doel aanwendt, het arrest het middel beantwoordt waarbij eiseres zich op de werkelijkheid van haar onbaatzuchtige doel einden beriep ;
Dat het hof van beroep niet gehouden
was verder te antwoorden op het argument afgeleid uit de toekmming van
subsidies door het Ministerie van V olksgezondheid, dat tot staving van voormeld
middel was aangegeven en dat geen
afzonderlijk middel uitmaakte ;
Dat het middel niet kan ·wprden aangenomen;
Over het eerste middel , afgeleid uit de
schending van de artikelen 94, 98, 103 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen, welk 103 gewijzigd door de artikelen 1 en 6 van de wet van 27 juni 1966 en
door artikel 12 van de wet van 15 juli
1966, 1, 2 van de wet van 27 juni 1921
waarbij aan de verenigingen zonder
winstgevend doel rechtspersoonlijkheid
wordt verleend en 97 van de Grondwet,
dom·clat het arrest beslist dat de baten
van de beclrijfsactiviteit van eiseres
dienen onderworpen te worden aan de in
de artikelen 94 en 98 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen bedoelde
vennootschapsbelasting ; dat luidens de
redenen van het arrest dokter Delcroix
bin:h.en de vereniging over een absolute
machtspositie beschikt; hij eigenaar is
geworden van de helft van de gebouwen
en de inrichtingen van het Zeesanato-
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inbreng van slechts 17.221.070 frank
tegenover een totale kostprijs van deze·
helft van tenminste 24.000.000 frank; hij
nog supplementaire uitgaven in de
oprichtingskosten heeft kunnen delgen
door de vergoedingen ontvangen voor
afstand en verkoop aan eiseres van ·het
·vruchtgebruik van zijn helft ; hij eindelijk op de leningen solidair afgesloten
tegen een intrest van 5 t.h., door eiseres
slechts gedebiteerd werd ten belope van
2,5 t.h . ; het toestaan van zulke voordelen aan een van haar !eden volstrekt
strijdig is met het doe! van eiseres, de
vraag zelfs rij st of eiseres niets an.ders is
dan een schimvereniging onder wier
dekmantel dokter Delcroix het Zeesanatorium zelf uitbaat, en zelfs indien
dit het geval niet is, de hem alzo toegekende verboden voordelen medebrengen
dat eiseres niet als een echte verenigi:ng
zonder winstgevend doe! kan worden beschouwd,
tenvijl, eeTste onde1'Cleel, deze redenen,
waarbij het gemis van onbaatzuchtig
doe! bij eiseres afgeleid wordt uit de
omstandigheid dat de investeringen van
dokter Delcroix onvoldoende geacht
worden om de verluegen « voordelen " te
rechtvaardigen, niet verenigbaar zijn
met andere redenen waarbij het arrest
integendeel de belangrijke investeringen
in het Iicht stelt die door dezelfde gedaan
werden om persoonlijk eigenaar te worden van het Sanatorium ; het arrest ten
gevolge van deze tegenstrij digheid niet
kan beschouwd worden als wettelijk
gemotiveerd (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweecle ondm·deel, deze redenen geen
antwoord of in elk geval geen passend
antwoord uitmaken op het middel waar~
bij eiseres liet gelden dat geen van de
beweerde verboden voordelen aan dokter
Delcroix toegekend werd in zijn hoedanigheid van lid van eiseres (schendi:ng van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1 en 2
van de wet van 27 jtmi 1921);
denle onde1·deel, deze redenen gans
dubbelzinnig blijven aangaan.de het bestaan zelf van een vereniging zonder
winstgevend doe! met een rechtspersoonlijkheid onderscheiden van de fysische
persoonlijkheid van dokter Delcroix ;
dat het bijgevolg onmogelijk is te controleren of er aanleicling kaii. bestaa:n tot
toepassing van een vennootschapsbelasting, en de rechter hierdoor te kart is
gebleven aan de verplichting zijn beslissing met redenen te omkleden (schending

van al de aangehaalde wetsbepalingen,
in het bijzonder artikel 97 van de Grandwet):
W at het eerste onderdeel betreft . :·
Overwegende dat, om aan te tonen
dat de door eiseres aan de intervenient.
Delcroix toegekende voordelen strijdig
zijn met haar onbaatzuchtig statutair
doel, het arrest onder meer stetmt op
het feit dat Delcroix eigenaar geworden
is van de helft van het Zeesanatorium
door een persoonlijke financiele inbreng
van •slechts 17.221.070 frank, terwijl de
totale kostprijs van deze helft minstens
24.000.000 frank bedraagt;
Overwegende dat zo het verschil tussen
voormelde bedragen op een aanzienlijke bevoordeling van Delcroix wijst,.
wegens onvoldoende evenredige investeri:ng van deze laatste, dit niet wegneeint
dat een inbreng van 17.221.070 frank op
zichzelf een belangrijke investering uitmaakt ; dat het arrest derhalve, om. te
bewijzen dat bedoelde voordelen ten
laste van Delcroix belastbare inkomsten
uitmaken, zonder in ' tegenstrijdigheid te
vervallen heeft kmmen vaststellen dat
Delcroix met het oog op de uitoefening van zijn beroepsactiviteit belangr:ijke
investeringen heeft gedaan om eigenaar
te worden van het Zeesanatorimn ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te beschouwen
dat eiseres aan Delcroix voordelen heeft
toegekend die zo belangrijk zijn dat 'zij
slechts door zijn «absolute machtspositie »
in de vereniging lunmen uitgelegd worden
en dat een echte verenigi:ng zonder winstgevend doe!, die haar onbaatzuchtig statutair doel nas'treeft, nooit zulke voordelen aan een van haar !eden zou toegestaan
hebben, bet arrest de conclusie luidens
welke genoemde Delcroix geen enkel
voordeel genoot in zijn hoedan.igheid
van lid van de vereniging, passend
beantwoordt;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo het arrest weliswaar beschouwt dat de vraag zelfs rijst
of eiseres aileen maar een schiinvereniging was, onder wier dekma.ntel
Delcroix het Zeesanatorimn zelf uitbaatte, uit de context van het arrest
echter voldoende blijkt dat het hof van
beroep deze hypothese niet in aanmerlcing heeft genomen en zich aan het
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waren van de nodige tussen de partijen
gesloten overeenkornsten en dat tegen
eiser niet kon aangevoerd worden dat
hij van dergelijke machtspositie misbruik
zou gemaakt hebben ·; het arrest louter
uitgaat van de bewering, als vertrekpunt
van zijn redenering, dat de bewuste overeenkomsten en regelingen aantonen dat
verweerster aan eiser voordelen heeft
toegekend . die zo belangrijk zijn dat
zij slechts door de absolute machtspositie
II. W at de voorziening van Delcroix van eiser in de schoot van verweerster
kunnen uitgelegd worden, zonder acht
betreft :
te slaan op de bijgevoegde processenGelet op de drie middelen samen, verbalen van deze vereniging, die geen
enkele dergelijke tussenkomst uitwijzen,
afgeleid,
en deze beredenering vertrekt van een
het 661'Ste, uit de schending van de vooropgezet standpunt, hoewel precies
artikelen 97 van de Grondwet, 1319,
deze vraag in betwisting was, en aldus
1320 van het Burgerlijk Wetboek en 807
geen antwoord, of minstens geen passend
van het Gerechtelijk Wetboek,
antwoord uitmaakt op het door eiser
dom·dat het arrest van het standpcmt aangevoerd middel ;
vertrekt dat de tussen eiser en verweerhet de1·de, uit de schending van de artister gesloten overeenkomsten uitgaan
van een machtspositie van eiser bij ver- kelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320
van het Burgerlijk Wetboek, 807 van
weerster,
het Gerechtelijk Wetboek, 25, 37, § 1,
tenvijl, eeTste onde1·deel , het arrest geen 40, a, c, lid 2, 42 van de wetten op de
acht slaat op de tussen eiser en verweer- inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij
ster gesloten contracten, in die zin dat koninklijk besluit van 15 januari 1948,
het, nopens de feitelijke gegevens van 20 en 21 van het Wetboek van de inkomde betwisting, van de inhoud van deze stenbelastingen,
alden of stukken afgeweken is, in strijd
doo1·dat het arrest beslist dat de door
met deze documenten overwegingselementen eruit put die indruisen tegen wat verweerster aan eiser toegekende verzij inhouden of vaststellen en uitgaat van goedingen terecht als bedrijfsinkomsten
de stelling van de Administratie, hoewel belast werden,
precies deze stelling aangevochten werd
te1·wijl het arrest dubbelzinnig is
en niet als vertrekpunt van de redenering nopens de v raag of de beweerde belastdoch eventueel als beslissing kon door- baarheid van die vergoedingen haar oorgaan;
sprong vindt in de eigen activiteit van
tweede onde1·deel, het arrest, door niet- . eiser of in zijn activiteit als directeur
inachtneming van de overgelegde stuk- van verweerster op medisch gebied, of
ken, berekeningen maakt die indruisen in handelsbaten, en terwijl de verkooptegen de door eiser voorgelegde reele prijs van d e afstand van een vruchtgebruik geen belastbaar inkomen uitmaakt,
cijfers;
het tweede, uit de schending van de arti- noch de berekening van zogezegde winstkelen 97 van de Grondwet, 1319, 1320 bedelingen op winsten steunt ;
van het Burgerlijk Wetboek, 807 van
Over de grond van niet-ontvankelijkhet Gerechtelijk Wetboek, 1 en 2 van de heid van de voorziening ambtshalve
wet van 27 juni 1921 waarbij aan de afgeleid uit het niet naleven van artiverenigingen zonder winstgevend doel kel 289 van het Wetboek van de inkomrechtspersoonlijkheid wordt verleend,
stenbelastingen :
·
doo1·dat het arrest beslist dat eiser
Overwegende dat eiser in ieder van de
binnen de veremgmg zonder winst- drie middelen, die globaal de schending
gevend doel, thans verweerster, over een van verschillende wetsbepalingen inroemachtspositie beschikt, die hem toeliet pen, verschillende grieven doet gelden,
de belaste vergoedingen te bekomen, waarvan de opgave alleen doet blijken
te1·wijl aangevoerd werd, zoals in het dat zij onderscheiden zijn en zonder
eerste middel uiteengezet, dat de toege- rechtsverband met elkaar, zodat ieder van
kende uitbetalingen niet stecmden op die grieven een afzonderlijk middel uitdeze machtspositie, doch de uitvoering maakt;

bestaan van eiseres als rechtspersoon
gehouden heeft ;
Dat de aangeklaagde dubbelzinnigheid
derhalve niet bestaat ;
Overwegende dat het middel feitelijke
grondslag mist ;
· Overwegende dat, nu de voorziening
verworpen wordt, de door eiseres inge.stelde eis tot verbindendverklaring van
het arrest van belang ontbloot wordt;

k·

-

896

Dat het verzoekschrift niet preciseert
op welke grieven elk van deals geschondei). aangeduide wetsbepalingen betrekking heeft;
Overwegende dat de voorziening, om
aan het op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste van voormeld artikel 289 te voldoen, nauwkeurig en met
juistheid de wetsbepalingen moet aanduiden welke op ieder van de grieven
betrekking hebben ;
Overwegende derhalve dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, nu de voorziening
verworpen wordt, de door eiseres ingestelde eis tot verbindendverklaring van
het arrest van belang ontbloot is;
Om die redenen, voegt samen de
zaken ingeschreven onder de nummers
F 415 N en F 416 N van de algemene rol;
verwerpt de voorzieningen en de eisen
tot verbindendverklaring van het arrest ;
veroordeelt iedere eiser in de kosten van
zijn voorziening.
19 april 1974. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleitm·s, de HH. Philips,
Cauwe en Claeys Bouuaert (de tweede,
van de balie te Brussel ; de derde, van.
de balie te Gent).

2e KAMER. 1o
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22 april 1974.

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. VEROORDELING. BESLISSING TOT VASTSTELLING VAN DE MATERIELE VALSHEID
GEPLEEGD IN DOKTERSVOORSCHRIFTEN
EN FACTUREN EN DIE EROP WIJST DAT
DEZE STUKKEN ALS BEWIJS ZOUDEN
DIENEN TEGENOVER DERDEN,
HUN
HEBBEN BENADEELD OF HUN KONDEN
BENADELEN, EN DAT DE DADER DE
BEDOELING HAD ZICHZELF OF EEN
ANDER EEN ONRECHTMATIG VOORDEEL
OF PROFIJT TE BEZORGEN. WETTELIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.
RECHTEN

VAN

DE

VERDEDI-

GING. STRAFZAKEN ; - D o o R DE
BEKLAAGDE GEvRAAGDE BIJKOMENDE
ONDERZOEKEN NIET UITGEVOERD. GEGEVENS
WAAROP DE BESLISSING
VAN DE RECHTER IS GEGROND, REGEL-'
MATIG AAN DE VRIJE BESPREKINGVAN DE PARTIJEN ONDERWORPEN. GEEN SCHENDING VAN DE REQHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. -MID DEL DAT KRITIEK OEFENT'
OP EEN REDEN WAAROP DE BESTREDEN
BESLISSING
NIET
IS
GEGROND .
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF~
ZAKEN. MIDDEL GERICHT TEGEN
DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
STRAF '\VETTELIJK GERECHTVAARDIGD,
ZELFS
INDIEN
HET
MIDDEL
GEGROND WAS. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

l

Wettelijk ge1·echtvaardigd is de beslissing
die, te1· ve?'OO?'deling van degenen die
valse dokte?·svoo?·sch?-iften en valse factu?·en hebben opgemaakt, vaststelt wam·in
de verdraaiing van de waa1·heid bestaat
en e?"Op wijst dat deze sttdcken als bewijs
zottden dienen tegenove1· derden, hun
hebben benadeeld of hun konrlen benaclelen, en dat de dade1·s de bedoeling
hadden zichzelf of een ancle1· een om·echtmatig voo1·deel of p1'0jijt te bezo1·gen (1).
(Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 S.W.}

0

2° De 1·echten van de vm·dediging w01·den
niet geschonden do01· het feit clat de doo1·
de beklaagde gevmagde ondm·zoeksve1'1'ichtingen niet zijn ttitgevoe1·d, van het
ogenblik dat de gegevens welke de 1·echter
voldoende heeft geacht om tot zijn overtuiging te komen 1·egelmatig aan de
v1·ije besp1·eking van de pa1·tijen we1·den
onde?'Wo?·pen (2).
3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van b'elang, is het middel dat k?·itiek
oefent op een 1·eden waa1·op de bestreden
beslissing niet is geg1·ond (3).

(1) Raadpl. cass., 26 februari 1968 (A1·r.

cass ., 1968, blz. 847).
(2) Cass., 30 april 1973 (Arr. cass., 1973,
blz. 833) ; raadpl. cass., 17 december 1973,
sttp1'ct, blz. 440.
(3) Raadpl. cass., 23 december 1971 (A1'1·.
cass., 1972, blz. 415) en 8 januari 1974, B1t1J1'ct,
blz. 511.

-8974o Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat ge1·icht is
tegen de beslissing op de stmjv01·de1·ing,
wannee1· de uitgesp1·oken stmf wettelijk
vm·antwoo1·d zou blijven, zelfs indien
het middel geg1·ond was (1).

(LEPAGE, MOREAU EN JOSSART.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 jtmi 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

I. Op de voorziening van Lepage :
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193,
196, 197 en 213 van het Strafwetboek,
cloordat het arrest met toepassing van
die wetsbepalingen eiser veroordeelt om,
m et het oog op terugbetaling, aan de
verzekeringsinstellingen doktersvoorschriften te hebben gestuurd, die, benevens alle aanwijzin.gen omtrent de identiteit van de geleverde geneesmiddelen,
hun .aard en de geleverde hoeveelheden,
melding maakten van de uitvoering van
deze voorschriften zodat hij aldus tegenover die verzekeringsinstellingen verklaarde dat die geneesmiddelen de kenmerken van magistrale preparaten droegen, dit "l'lril zeggen in de officina uitgevoerde voorschriften, hoewel het in
werkelijkheid ging om geprefabriceerde
geneesmiddelen en hij ,.,r:ist dat, door
aldus te handelen, hij bedrieglijk deed
geloven dat geneesmiddelen werden afgeleverd onder omstandigheden die de
terugbetaling ervan rechtvaardigen,
terwijl enerzijds eiser de taxatiediensten van de ziekenfondsen niet kon
beclriegen, daar zij toch msten dat hij
als depothoudend geneesheer zelf de
magistrale preparaten niet mag uitvoeren, en anderzijds het feit dat de
magistrale preparaten door apothekers
waren uitgevoerd hun het specifiek
karakter niet kon ontnemen, dat zij
h adden wegens hun herkomst :

weet dat hij aan de verzekeringsinstellingen doet geloven dat hij geneesmiddelen heeft afgeleverd onder omstandigheden die de terugbetaling ervan rechtvaardigen, dat liij dus een feit dat,
naar hij mst, onjuist was, voor waar
verklaart en aldus de waarheid te kort
doet ,, maar bovendien dat « het voor de
telastlegging van valsheid vereiste bestanddeel, met name het oogmerk om te
schaden, ten deze aanwezig is, aangezien
de verzekeringsinstellingen aan Lepage
de tegenwaarde van de geneesmiddelen
en verstrekkingen terugbetalen, hoewel
die instellingen daartoe niet zijn gehouden
en er niet toe zouden komen, indien
· Lepage zijn wettelijke verplichtingen
nakwam en het stuk niet afgaf, dat hij
slechts in uitdrukkelijk bepaalde gevallen
mag afgeven ; dat Lepage, door te handelen zoals hij heeft gedaan, onget1\r:ijfeld
zichzelf of anderen een onrechtmatig
voordeel heeft bezorgd, dat zonder het
opmaken van het valse stuk: niet kon
worden bekomen ; dat de vereiste van
bedrieglijk opzet dus bewezen is ; dat
Lepage gebruik heeft gemaakt van valse
stukken ";
·
Dat het arrest aldus vaststelt dat de
materiele valsheid gepleegd werd met
bedrieglijk opzet en werkelijk heeft
geschaad ; dat het aldus zijn beslissin g
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het eerste, het tweede en het
vierde middel,
D at deze middelen niet ontvankelijk
zijn, bij gebrek aan belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkornstig de
wet is;
II. Op de voorziening van Moreau :
Over bet eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de rechten van de
verdedigin.g,

Overwegende dat het arrest er niet
aileen, zoals in het middel wordt gezegd,
op mjst « dat, door de voorschriften op
voornoemde "1'\r:ijze voor te stellen, eiser

(1) Cass., 21 januari 1974, sttpra, biz. 560.
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cloonlat het arrest eiser veroordeelt
wegens valsheid en gebruik van valse
stukken, op grond dat de door eiser en
J ossart opgemaakte factmen die bij de
verzekeringsinstellingen werden ingeleverd, geneesmiddelenformules bevatten
die als rnagistrale preparaten zijn voorgesteld, ter1\r:ijl het ging om geprefabriceerde' geneesmiddelen,

-898zonde1· op de subsidiaire conclusie in te
gaan waarin eiser om overleggin.g en
onderzoek van de van valsheid betichte
stukken verzocht,
en terwijl uit het arrest niet blijkt dat
het hof van beroep een openbaar debat
op tegenspraak betreffende de van valsheid betichte stukken heeft gehouden :
Overwegende dat, blijkens de vaststeilingen van het arrest, die door eiser
niet van valsheid werden beticht, de
eisers de materialiteit van de verschillende
van valsheid betichte stukken hebben
erkend en dat zij zich hebben verdedigd
over de vraag in. hoever de waarheid
te kort gedaan werd in deze stukken ;
Overwegende dat uit die vaststeilingen
blijkt dat de gegevens op grond waarvan
de rechter tot zijn overtuiging is gekomen, regelmatig aan de vrije bespreking
van de eisers werden onderworpen ;
Overwegende dat dientengevolge de
rechten van de verdediging niet werden
miskend;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Over het vierde middel, afgeleicl uit de
schending van artikel 1165 van het
Burgerlijk V\T etboek,

dooTclat, om eiser te veroordelen wegens
vervalsing van de fact1.u-en die hij aan
Lepage zond, het arrest beschouwt dat
« facturen weliswaar niet vennoed worden waar te zijn, maar dat zulks niet
geldt voor een aan.vaarde factuur, die
tegen de klant bewijs oplevert en ten
opzichte waarvan de reden van de nietstrafbaarsteiling van valse vermelclingen
wegvalt ; dat de valse vermelclingen in
die stukl{en hetzij de laboratoria Roche,
hetzij de ziekenfondsen schade veroorzaakten of konden veroorzaken ,,
te1·wijl de aanvaarcling van de factum·
niet ten gevolge heeft dat ze · aan d8l·den
kan worden tegengeworpen en het arrest
dus de eventualiteit van benadeling aan
derden bewezen heeft geacht met schencling van voornoen~d artikel ll65 :
Overwegende dat voor de strafbaarheid
van de verdraaiing van de waarheid in
een geschrift niet vereist is dat het
geschrift aan derden kan worden tegengeworpen ; dat het volstaat dat genoemd
geschrift in zekere mate voor of tegen
dm·den bewijs kan opleveren;
Overwegende dat het arrest er niet
aileen op wijst dat de factm·en wegens
hm~ valse vermelclingen de laboratoria

Roche of de ziekenfondsen konden
schaden, maar tevens dat « Lepage,
Moreau of J ossart of aile drie samen zich
door de vervalsingen een onrechtmatig
voordeel verschaften, dat zij zonder het
opmaken van de valse stukken niet zouden hebben kunnen bekomen " ; dat het
aldus vaststelt dat de valse facture1l. in
zekere mate tegen derden bewijs hebben
opgeleverd en het zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt, zonder artikel 1165 van het
Burgerlijk W etboek te schenden ;
Dat het middel naar recht "faalt ;
Over het tweede en het derde middel,
het tweecle afgeleid uit de schencling
van artikel 17 van het koninklijk besluit
van 31 mei 1885, gewijzigd bij artikel 2
van het koninklijk besluit van 30 sep tember 1964,
cloo1'Clat het arrest affirmeert « dat de
terugbetaling van het magistrale preparaat, die bij paragraaf 3 van artikel 25
van de wet van 9 augustus 1963 is toegelaten, aileen mogelijk is wanneer de
apotheker het voorschrift persoonlijk
heeft uitgevoerd, en zij niet kan worden
bekomen Walmeer het aan de zieke afgeleverde geneesmiddel « geprefabriceerd "
is, dit is een geneesmidclel dat ten voile
overeenkomt met het voorgeschrevene,
maar dat niet in de officina van een apotheker of door een clepothoudende geneesheer werd voorbereicl ; het feit dat het
geneesmiddel « geprefabriceerd " wercl en
aan Lepage door een officina-apotheker
werd afgeleverd, aan clit geneesmiddel
niet het karakter verleen t van magistraal
preparaat uitgevoerd in de officina van
degene die er de terugbetaling van vorclert "•
tenvijl, krachtens artikel 17 val~ het
koninklijk besh.u t van 31 mei 1885,
een geneesmiddel nooit mag worden
bereicl door de geneesheer die een vergunning bezit om een depot te houden,
maar de geneesheer een beroep moet doen
op de diensten val~ een apotheker,
waanut volgt dat het door een apotheker
uitgevoerde magistrale preparaat dat op
verzoek wercl afgeleverd aal1 de geneesheer die een vergmming bezit om een
depot te houden, noodzakelijk het kenmark van magistraal preparaat behoudt ;
het cle1'Cle, afgeleid uit de schencling van
de artikelen 193 en 196 van het Strafwetboek,
cloo1'Clat het arrest eiser veroordeelt
wegens valsheid, op grond dat de door
eiser Lepage ingediende voorschriften
werden opgemaakt met schending van
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van 31 mei 1885,
te1·wijl die voorschriften in overeenstemming waren met voornoemde verordening en derhalve de voordelen die de
eisers zich hebben verschaft, niet onrechtmatig waren, daar zij volkomen
voldeden aan de toepasselijke wettelijke
voorwaarden van het officieel farmaceutisch tarief :
Overwegende d at eiser werd veroordeeld, niet om valse doktersvoorschriften
te hebben opgesteld, maar om facturen
te hebben opgemaakt voor geneesmiddelen die niet overeenstemden met d e
bevolen geneeslnmdige formule, t e weten
onverpakte chemische produkten en lege
gelatinecapsules ; dat h et arrest dienaangaande vaststelt dat ·de drie b eklaagden
hebben erkend dat de vermeldingen op
de facturen niet met de waarheid overeenstemden ; dat die valse vermeldingen
de laboratoria Roche of d e ziekenfondsen
schade veroorzaakten of konden veroorzaken en dat " Jossart en Moreau
trachten te doen aannemen dat zij
helemaal niet wisten waarom Lepage
hen verzocht de facturen op die wijze op
te m ak en , d a t zowel J ossart als Moreau
hebben moeten erkennen dat de prijzen
op de voornoemde facturen niet met de
waarheid strookten, dat Moreau verklaarde een prijstoeslag onderhands t e
h ebben b ekomen en J ossart toegaf dat de
vermelde prijzen overdreven waren; dat
d eze gegevens b ewij zen dat J ossart en
Moreau ingelicht waren omtrent h et
schuldig gebruik van d e facturen door
Lepage» ;
.
Overwegende dat de middelen , die
vreemd zijn aan de reden en waarop
eisers veroordeling is gegrond, niet ontvankelijk zijn wegens h et ontbrek en van
belang;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe vail nietigheid voorgeschreven r echtsvormen werden nageleefd en
dat d e b eslissing overeenkomstig de
wet is;
III. Op d e voorziening van J ossart :
Over h et eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 23, 25 , § 3,
van de wet van 9 augustus 1963, 25,
lid 1 en 2, van het koninklijk besluit
van 24 december 1963 en 17 van het
koninklijk besluit van 31 mei 1885,
gewijzigd bij artikel 2 van h et koninklijk
besluit van 30 september 1964,
do01·dat het arrest verldaart dat een

geneesmiddel geprefabriceerd is, warineer
het niet werd uitgevoerd in de officina
van de apotheker of door de geneesheer
die een vergunning b ezit om een depot
te houden,

te1·wijl die b eslissing uitdruld{elijk in
strijd is met artikel 17 van het koninldijk
besluit van 31 mei 1885, gewijzigd bij
artikel 2 van h et koninldijk besluit van
30 september 1964, welk artikel de
depothoudende geneesheer verbiedt zelf
de magistrale preparaten uit te voeren en
hem de v erplichting oplegt ze door de
apotheker te laten uitvoeren, wat noodzakelijk insluit d a t de voorschriften die
door de apotheker werden uitgevoerd en
daa.rna op bestelling aan de depothoudende geneesheer werden afgeleverd,
niet kunnen worden gelijkgesteld met
" geprefabriceerde geneesmiddelen »,
maar l1lm karakter van magistrale, in
de officina van d e apotheker uitgevoerde
preparat en behouden :
Overwegende dat eiser niet werd veroordeeld wegens schending van de in
het middel vermelde wetten en verordeningen;
Dat het micldel derhalve niet ontvankelijk is wegens h et ontbreken van
belang;
Over h et tweede middel, afgeleid uit
de schending v a n de artikelen 193, 196,
197 en 213 van het Strafwetboek,
doo1·dat h et arrest eiser veroordeelt,
onder verwijzing naar voornoemde artikelen, op grond dat de drie beklaagden
hebben erkencl dat de vermeldingen op
de factm·en niet m et de waarheid strook·ten, d e valse vermeldingen aan derden
schade v eroorzaakten of konden v eroorzaken en clat iedere beklaagde of de drie
samen zich door de vervalsingen een
onrechtmatig voordeel verschaften, dat
zij zonder het opmaken van de valse
stuld{en niet zouden hebben kunnen bekomen,

te1·wijl op de facturen alle grondbestanddelen van h et preparaat zijn opgenomen ; aileen de bewerkingen van
onderverdeling en opmaak die eiser
heeft verricht, niet werden vermeld,
wat echter niet nodig was daar artikel 17
van het koninklijk b esluit van 31 m ei
1885 de geneesheer niet verplicht melding
te maken van d e b ereiclingswijze ; zelfs
al waren, zoals h et arrest zegt, de aangeduide prijzen overdreven , die onjuiste
vermelding niemand kon schaden, aangezien de terugbetalingen gebeuren vol-
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gens een vooraf vastgesteld tarief en niet
alleen volgens de betaalde prijzen :
Overwegende dat eiser veroordeeld
werd wegens valsheid in geschriften om
facturen te hebben opgemaakt die geen
betrekking hadden op geneesmiddelen
conform de geleverde geneesmiddelenformule, maar wel op onverpakte chemische
produkten en lege gelatinecapsules ; dat
het arrest dienaangaande vaststelt dat de
clrie beklaagden hebben erkend dat de ver melclingen op de facturen niet strookten
met de waarheid; dat die valse vermelclingen aan de laboratoria Roche of de
verzekeringsinstellingen schade veroorzaakten of konden veroorzaken en dat
iedere beklaagde of de drie samen zich
door de vervalsingen een onrechtmatig
voordeel verschaften, dat zij zonder het
opmaken van de valse stukke1~ niet zouden hebben lnumen bekomen ; dat het
vereiste beclrieglijl~ op.z et bewezen is ;
Dat het arrest · aldus wettelijk zijn
beslissing rechtvaardigt, zelfs inclien
artikel 17 van het koninklijk besluit van
31 mei 1885 de geneesheer niet verplicht
de bewerkingen van onderverdeling en
opmaak die de apotheker heeft verricht,
te vermelden ; .
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
22 april 1974. - 2e kamer. - VooTzitte?·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve?·, de
H. Trousse. Gelijlclttidende conchtsie,
de H . Colard, advocaat-generaal. Pleite?·s, de HH. Baiwir (van de balie te
Brussel), Lefebvre (van de balie te
Dinant) en Charpentier (van de balie te
Hoei).
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BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT.BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. EERSTE ARREST DAT
HET VERSLAG VAN DE DESKUNDIGE

EN HET BEROEPEN VONNIS NIETIG
VERKLAARD HEEFT. - TWEEDE ARREST
WAARBIJ BESLIST WORDT DAT HET
EERSTE ARREST D.E PROCESHANDELINGEN, DIE OP DE NEERLEGGING VAN HET
VERSLAG VOLGDEN, HEEFT NIETIG VERKLAARD, ZODAT HET HOF VAN BEROEP
GEEN REKENING KAN HOUDEN 1\iET DE
VERKLARINGEN DIE IN DE PROCESSENVERBAAL VAN DE TERECHTZITTINGEN
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VOORKOMEN. TWEEDE ARREST DAT
DE BEWIJSKRACHT VAN HET EERSTE
ARREST l\ITSKENT .

De bewijslc?·acht van een ee?·ste an·est dat
het cleslcundigenve?·slag en het be?·oepen
vonnis nietig ve?·lclaanl heeft, woTdt
miskend doO?' het daampvolgend a?Tes,t
waa?·bij beslist wonlt dat het eeTste
a?Test de JJ?'oceshandelingen, die op de
nee?"legging van het deslcttndigenveTslag
zijn gevolgd, heejt nietig ve?·lclaa?·d,
zodat het hoj van bemep geen ?·elcening
lean houden met de ve?·lcla?·ingen die
in de pmcessen-ve?·baal van de te?·echtzittingen van de co?Tectionele ?'echtbanlc
voo?·lcomen (1). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)
(DE LAME, T. VALLE CARRERA,
ARREDONDAS EN NA.A.l\iLOZE
VENNOOTSCHAP « ROYALE BELGE
ARREST

».)

(Ve?·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 oktober 1973 gewezen door
het Hof van beroep t e Luilc ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 153, 154, 211
van bet W etboek van strafvordering,
van het algemeen strafrechtelijk beginsel
waarin het gezag van het rechterlijk
gewijsde wordt gehuldigd en van de artikelen 1317, 1319 en 1320 van bet Burgerlijk W etboek,
cloo?·dat het arrest verklaart dat, vermits het deslnmdigenverslag en de proceshandelingen die op de neerlegging van
dit yerslag volgden, werden nietig verklaard, het hof van beroep geen rekening
mag houden met clit verslag en evenmin
met de verklaringen die in de processen(1) Raadpl. cass., 16 februari 1970 (A?T.

cass., 1970, biz. 565); vgl. cass., 30 november
1973, sttpm, biz. 371.

