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3 september 1974

WEGVERKEER.- VooRRANG.- WEG·
VERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17. BESTUURDER DIE OP EEN KRUISPUNT
DOORGANG MOET VERLENEN EN STOPT
IN DE RIJSTROOK BESTEMD VOOR DE
VAN RICHTING VERANDERENDE VOER"
TUIGEN. RECHTER DIE BESLIST DAT
DIE BESTUURDER DE BEPALINGEN VAN
ARTIKEL 17 VAN RET WEGVERKEERS·
REGLEMENT NIET OVERTREDEN HEEFT.
WETTELIJKHEID.

De rechte1· die vaststelt dat de bestum·de1·,
die op een kntispu.nt doorgang moet
verlenen, gestopt is in de 1·ijstmolc voo1•
de van 1·ichting vm·anderende voertuigen,
lean e1· wettelijlc ~lit ajleiden dat die
bestuurde1· doorgang ve1·leend !weft aan
de ande1·e bestu~t1·de1·s die 1·ijden op het
gedeelte van de openba1·e weg dat voo1·
het, normale verlceer cle1• voe1·tuigen
bestemd is en de1·halve de bepalingen
van ·artilcel 17 van het wegverkee1·s1"eglement niet overt1·eden heejt (1).
(Art. 17 wegverkeersreglement.)
(GASPAR EN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
«U.P.B. »,
T. BRAET EN DECLERCQ.)

gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Turnhout ;
l. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen waarbij de
beide verweerders vrijgesproken werden :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, niet werden veroordeeld in de
kosten tegenover de openbare partij ;
dat zij derhalve niet bevoegd zijn om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing
gewezen op de strafvordering ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
2. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen door de eisers
ingesteld
a) tegen eerste verweerder:
Overwegende dat de eisers geen middel
aanvoeren;
b) tegen tweede verweerder :
Over het middel afgelcid nit de schending van de artikelen 15, 17 van het
wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
do01·dat, na vastgesteld te hebben dat
verweerder << door zijn rijwijze de prioritaire bestuurders zijn intentie voorrang
(1) Raadpl. cass., 2 februari 1971 (A1-r.

ARREST.

cass., 1971, blz. 531); raadpl. ook cass.,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 maart 1973 in hoger beroep

16 februari 1971 (ibid., 1971, blz. 585);
27 juni 1972 (ibid., 1972, blz. 1034); 5 december 1972 ( ibid., 1973, blz. 337).
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te verlenen niet tijdig en duidelijk kenbaar IImakte en dat hij aldus de oorzaak
was van het door de medebeklaagde
Braet uitgevoerde uitwijkingsmaneuver
en de daaropvolgende slippartij ,, en dat
door zijn rijwijze, zoals door de onafhankelijke getuige Willems beschreven, verweerder « Braet moest doen verwachten
dat verweerder hem geen doorgang zou
verlenen ,, het vonnis beslist dat de rijwijze van verweerder geen gekwalificeerde inbreuk uitmaakte op artikel 17 van
het wegverkeersreglement, noch enige
andere gekwalificeerde inbreuk, op het
wegverkeersreglement, en dientengevolge
verweerder vrijspreekt van de telastlegging van inbreuk op artikel 17 en
beslist dat de rechtbank onbevoegd is
mn kennis te nmnen van de rechtsvorderingen van de eisers, burgerlijke partijen,
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, uit de vaststellingen van het vonnis zelf doch ook nit
de verklaringen van getuige Willems
naar welke het vonnis expliciet verwijst
duidelijk blijkt dat « verweerder het
kwestieus kruispunt naar links opreocl,
vaart vennindercle, clan weer vorsnelcle
en dan terug stopte ,, en dat hij « zijn
voertuig optrok om dan toch te stoppen
in de voor van richting veranderencle
voertuigen voorbehouden rijstrook ,,
terwijl cleze rijvvijze een maneuver u~t
maakt in de zin van artikel 17 van het
wegverkeersregletnent,
terwijl bet vonnis ee~"l fb.g:;aicte tcgenstrijdigheid begaan heeft door, na bedoelde feiten te hebben vastgesteld, te beslissen dat verweerder geen door artikel 17
van het wegverkeersreglement verboden
maneuver uitgevoerd had ;
tweede onde1'Cleel, alleszins, na vastgesteld te hebben dat de rijwijze van verweerder (zijn intentie niet tijdig en duidelijk genoeg kenbaar gemaakt te heb ben,
vaart te vennincleren, te versnellen, terug
te stoppen) de oorzaak was van hot
kwestieus ongeval, het vonnis niet zonder
tegenstrijdigheid kon beslissen clat hij
artikel 15 van het wegverkeersreglement
niet overtreden had, waarbij bij het oprijclen van een kruispunt de weggebruikers wettelijk verplicht worden bijzonder
voorzichtig te zijn,
terwijl deze tegenstrijdigheicl met bet
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat:
de1'Cle ondercleel, minstens het vonnis
in het onzekere laat of de rechter in rechte
heeft willen beslissen dat de onvoorzichtige en gevaarlijke rijwijze die hij vastgesteld had in hoofde van verweerder

geen verboden n"laneuver uitmaakte om
de reden clat zij niet expliciet vermelcl is
in artikel l 7 van het wegverkeersreglement, dan wel of hij in feite heeft willen
beslissen clat deze rijwijze op zichzelf
geen maneuver uittnaakte,
terwijl de onclcridelijkheicl en clubbelzinnigheicl van cleze motivering met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Betreffende het eerste en het dm·de
onderdeel :
Overwegende dat de rechter eerste
verweerder vrijspreekt om de reden dat
de door hem gevoerde snelheid geenszins
overdreven voorkon"lt en het slippen van
zijn voertuig het gevolg is van een uitwijkingStnaneuver om een dreigende aa:1rijdil1g te vermijden, en vaststelt « dat
immers beldaagde DeClercq door zijn rijwijze, zoals beschreven door de onafhankelijke getuige Willems, Braet moest doen
verwachten dat hij hem geen doorgang
zon verlenen ; dat doze immers zijn voortuig optrok om. dan toch te stoppen in de
voor van richting veranderencle voertuigen voorbehouden rijstrook; dat beklaagde De Clercq dom' zijn rij'lrijze de prioritaire bestuurders zijn in tentie voorrang to
verlenen niet tijdig en cluiclelijk kenbaar
maakte en hij alclus de oorzaak is van het
door Braet uitgevoercle uit,vijkingsmaneuver en de claaropvolgencle slippartij " ;
Overwegende dat het volmis vervolgens beslist dat cleze rij'lrijze " geen gekwalificeerde inbreuk " uitmaakt op artikel 17 van het wegverkeersreglement,
en tweede verweerder eveneens vrijspreekt;
Overwegende dat de rechter, nu hij
vaststelt dat tweede verweerder heeft
gestopt in de rijstrook voorbehouden aan
de van richting veranclerende voertuigen,
hieruit wettelijk kon afieiden clat deze
bestuurder zich niet schuldig heeft
gernaakt aan een overtreding van de
verplichting de andere bestuurders te
laten voorgaan ; clat het vonnis aldus
artikel 17 van het wegverkeersreglement
niet beeft geschonden; dat bet evenmin
de in het micldel aangeklaagde onduidelijkheid of tegenstrijdigheid inhoudt, nu
het in zijn motivermg de zoeven aangehaalde reden aanduiclt waarom het de
rijwijze van tweede verweercler niet als
een gekwalificeercle inbreuk op voornoemd artikel beschouwt, dit wil zeggen
niet als een rijwijze die onder de bewoordmgen van dit artikel zou vallen ;
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Betreffende het tweecle onderdeel :
Overwegende clat de rechter in feite
en derhalve soeverein oordeelt of de
weggebruiker met een bijzondere voorzichtigheid het kruispunt is opgereden ;
Overwegende clat noch het feit dat de
rijwijze van tweede verweerder de oorzaak van het ongeval was, noch deze
rijwijze zelf zoals in het micldel aangehaald, noodzakelijk inhouden dat de
rechter oordeelt dat tweede verweerder
het kruispunt niet op voorzichtige wijze
is opgereden ;
Dat er derhalve geen tegenstrijcligheid
bestaat tussen cleze vaststellingen en de
beslissing dat tweecle verweerder geen
inbreuk op artikel I5 van het wegverkeersreglement heeft gepleegd;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;

MING VAN DE !VIAATSCHAPPIJ. - BESLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR
EEN LID VAN PIE OOMMISSIE.
lNVLOED VAN DAT VERZUIM OP DE
GELDIGHEID VAN DIE BESLISSING.
I 0 en 2° Ntt het bestaan van de beslissing
van een commissie tot besche1·ming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiat?'ische ajdeling van een gevangenis vast·
sta.at en voo1· die beslissing de eenpaTighe~d van de leden van de commissie
niet Ve?'eist is, lean het ontbTelcen van de
handtekening van een lid op die
beslissing de nietigheid van deze niet
tot gevolg hebben (I). (Artt. 782, 860
en 862 G.W.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. D'HOEST.)

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
3 september I974. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee. - Gelijkluidende conchtsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
PleiteT, de H. Struye.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2I mei I974 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij ingestelcl bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent;

STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN EEN
OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ. _:____ BESLISSING NIET
ONDERTEKEND DOOR EEN LID VAN
DIE COMIVIISSIE. - lNVLOED VAN DAT
VERZUIJ\f OP DE GELDIGHEID VAN DE
BESLISSING.

Over het micldel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 3I van de wet van
9 april I930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en
gewoontemiscladigers, zoals zij wercl vervangen bij artikel I van de wet van I juli
I964, I93bis van het Wetboek van strafvorclering, ingevoegcl bij artikel I48, § 1,
van de wijzigingsbepalingen (artikel 3)
van de wet van 10 oktober I967, 234 van
het Wetboek van strafvorclering en
782 van het Gerechtelijk Wetboek,
doonlat een lid van de commissie, namelijk clokter Stefens Renaat, geweigercl
heeft de beslissing te onclertekenen, terwijl voormelcle wetsbepalingen hem die
verplichting oplegclen :

2o BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPI.J (WET TOT). - BESLISSING VAN EEN COIVIMISSIE TOT BESOHER-

Overwegencle clat uit de beslissing
blijkt clat de overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van voormelcle wet

(1) Raadpl. cass., 5 juli 1948 (Bull. en Pas.,
1948, I, 430) en de noot 1, ondertekend R.R. ;
27 december 1949 (ibid., 1950, I, 276) en de
noot 1, blz. 277; 7 maart 1962 (ibid., 1962,
I, 763). Ret arrest onderstreept het onderscheid dat moet gemaakt worden tussen het
bestaan van de beslissing en het bewijs ervan.
In het onderhavige geval bestond geen twijfel

omtrent het bestaan van de beslissing en haar
inhoud. Ret arre3t past een reeds oude doc·
trine toe in verband met de bescherming van
de maatschappij (:B,AUSTIN-RELIE, T1·aite de
!'instruction CJ"iminelle, d. III, m·s. 4315-4316;

2e KA,MER. -

3 september 1974.

I o VONNISSEN EN ARRESTEN.

GARRAUD,

T1·aite
d. III, nr. 1249;
nr. 814).
'

d'instruction m·iminelle,
Strafvordering, I,

SI~ION,
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van 1 juli 1964 samengestelde commissie
het verzoek tot invrijheidstelling op
proef van verweerder verwierp'; dat die
beslissing door de voorzitter, het lidadvocaat en de secretaris ondertekend is,
maar niet door het lid-geneesheer; dat
uit een door de voorzitter van de commissie opgesteld proces-verbaal van
31 mei 1974 blijkt dat voormeld lidgeneesheer weigert de beslissing te ondertekenen indien ze niet vermeldt dat hij
het met de twee andere leden van de
commissie niet eens is ;
Overwegende dat, nu het bestaan van
de beslissing vaststaat en die beslissing
de eenparigheid van de leden van de
commissie niet vereist, het ontbreken op
die beslissing van de handtekening van
voormeld lid haar nietigheid niet tot
gevolg kan hebben;
Dat het Tniddel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van. nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
3 september 1974. 2e kamer. Voo1·zittm·, de H. \"Tauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1',
de H. Sury. - Gelijlcltticlencle conclttsie,
de B. Krings, advocaat-generaal.
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SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN.
EENDAADSE SAMENLOOP' VAN MISDRIJVEN. ARTIKEL 65 VAN RET STRAFWETBOEK . EEN ENKEL STRAFBAAR
FElT.- BEGRIP.

TVannee?' cle ?'echtm· vaststelt clat ttit de aarcl
van de op ve?·schillencle clata gepleegcle
misclrijven niet bl ijlct clat de belclaagcle,
toen h~f cle eerste misclrijven heeft gepleegcl, voo1·nemens was cle anclm·e te be(1) Raadpl. cass., 2 2 juni 1959 (B1,ll, en
I, 1081); 28 maart 1966 (ibicl.,
1966; I, 973); 9 en 23 oktober 1967 (Au. cass.,
1968, blz. 197 Em 265)'; 2 februari 1970 (ibid.,
1970, blz. 509) en noot 2; 30 november 1970
(ibid., 1971, blz. 301) en noot 1; 8 maart 1971

Pas., 1959

gaan, lean hij wettelijk e1·uit afteiclen clat
cleze miscl?·iJ'ven niet lcunnen beschouwcl
wo?"den als een ?'eeks gecl1·agingen die een
enlcel stmjbaa1· feit opleve?"en in cle zin
van het in aTtilcel 65 van het Stmjwetboelc
gehttlcligcle beginsel (1). (Art. 65 S.W.).
(VANDER VEKEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juni 197 4 in hoger beroep
gewezen door de Oorrectionele Rechtbank
te Brussel;
Over het lTiiddel afgeleid uit de schending van artikel 65 van het Strafwetboek,
cloorclat, om eiser te veroordelen om te
Drogenbos op 20 augustus 1973 een vcertuig te hebben bestuurcl zonder het bij
artikel 47 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer voorgeschreve:n onderzoek
met goed gevolg te hebben onclergaan, en
OlTl cliens verweer te verwerpen, luidens
hetwelk hij reeds bij een in kracht van
gewijscle gegane vonnis van de Politierechtbank te Brussel, gedagtekend 14 september 1973, wegens een gelijkaardig feit
gepleegd op 9 februari 1973 werd veroordeeld, en, nu de twee overtreclingen
als een enkel strafbaar feit dienclen beschouwd te worden, de tweede strafvervolging niet meer ontvankelijk was, het
vonnis als vereiste hiertoe stelt dat de
beklaagde, toen hij het eerste strafbaar
feit pleegde, reeds het voornemen m.oest
hebben herhaaldelijk zijn voertuig in
overtreding met de voorschriften van
artikel 48 van voornoeiiid koninklijk
besluit te besturen,
tenvijl het voor de toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek volstaat
dat de verscheidene misdrijven een feit
vonn.en, zonder dat het daarom nooclzakelijk is clat, op het ogenblik van het
eerste misclrijf, het voornemen reeds
bestoncl om het volgende te plegen :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser beweerde dat het feit
dat aanleicling gaf tot het vonnis van de
(ibid., 1971, blz. 654); 8 januari 1974 (ibid.,
1974, blz. 510); raadpl. ook noot 2 onder cass.,
21 mei 1951 (Bttll. en Pas., 1951, I, 636) ;
R. LEGROS, noot onder het arrest van 30 mei
1960, Rev. dr. pen., 1960-1961, blz. 633 en vlg.,
inz. blz. 644.

9politierechtbank en het feit dat het voorwerp uitmaakte van de nieuwe vervolgingen als een voortgezet rnisdrijf rnoesten worden beschouwd, het vonnis
constateert dat, terwijl eiser door de
politierechtar veroordeeld werd om spijts
de voordien uitgesproken vervallenverklaring een voertuig te hebben bestuurd,
hij in het onclerwerpelijk geval vervolgcl
wercl om na de vervallenverklaring een
voertuig te hebben bestuurd zonder het
voorgeschreven onderzoek met gunstig
gevolg te hebben ondergaan;
Overwegende dat het vonnis een voortgezet misdrijf definieert als bestaande uit
verscheidene gedragingen die, ieder afzonderlijk beschouwd, een misch·ijf kunnen opleveren « 1naar onderling verbonclen zijn doordat zij Hit hetzelfde opzet
voortspruiten » ; dat het vervolgens i:rt
feite en derhalve soeverein vaststelt " dat
uit de aard van de feiten zelf, gepleegd
respectievelijk op 9 februari 1973 en op
20 augustus 1973, niet kan afgeleid ~wor
den dat beklaagde het voornemen of het
plan had, en namelijk op 9 februari 1973,
om herhaaldelijk zijn voertuig te besturen
in overtrading met de voorschriften van
artikel 48 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer » en hieruit
afteidt dat " men niet kan besluiten dat
de feiten de opeenvolgende en voortdurende verwezenlijking uitmaken van
een en hetzelfde verder gehancll1aafde
misdadig voornemen » ;
Overwegende dat de rechter aldus
wettelijk heeft kunnen beslissen dat de
bovengenoemde feiten niet konden beschouwcl worden als een reeks gedragingen welke een enkel strafbaar feit in de
zin van het principe gehuldigd door
artikel 65 van het Strafwetboek uitmaakten;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvor1nen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 september 1974. 2e kamer. Voo1·zittM, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkltdclende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1', de H. Ketsn1an (van de balie
te Brnssel).
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1 D TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). STRAFZAKEN. - NIETIGHEID TEN GEVOLGE
VAN SOHENDING VAN DE WET VAN
15 JUNI 1935.- LATERE, NIET LOUTER
VOORBEREIDENDE BESLISSING OP TEGENSPRAAK. NIETIGHEID GEDEKT.

2D RECH'rBANKEN.- STRAFzAKEN.VERPLIOHTING VAN DE REOHTER REKENING TE HOUDEN MET ALLE GEDINGSTUKKEN. - DRAAGWIJDTE.
3D RECHTEN VAN DE VERDEDI-

GING. - STRAFZAKEN. - STUK ONWETTELIJK UIT DE DEBATTEN GEWEERD.- SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

1 D N ietigheicl ten gevolge van schencling
van cle wet van 15 jnni 1935 op het
gebntik cle1• talen in ge1·echtszaken woTdt
geclekt doo?' cle late1·e, niet lmtte1· voo1'be?·eiclende beslissing op tegenspraak
welke zelf door geen nit cle schencling
van cleze wet vom·tvloeiencle nietigheicl
is aangetast (1). (Art. 40, tweede lid
wet van 15 jtmi 1935.)

2D Een stttlc van cle ?'echtspleging voo1· de
stmj1·echte1' lean slechts om wettige ?'eclenen nit cle debatten wo1·clen gewee1·d (2).
3D Doo1· een gedingstttk, clat de beklaagde

aanvoeTt, onwettelij k nit cle de batten te
weTen houclt de 1'echte1· geen 1·ekening
met alle gedingstttkken en schenclt
zodoende de ?'echten van de veTdediging (3).
~
(DE MARNIX DE SAINTE-ALDEGONDE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 jtmi 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Leuven;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 31 en 40 van
de wet van 15 jcmi 1935 op het gebruik
cler talen in gerechtszaken en uit de mis(1) Cass., 23 mei 1972 (Ar1·. cass., 1972,
biz. 885); 5 maart en 24 juni 1974 ·(ibid.,
1974, biz. 732 en 1183).
(2) en (3) Raadpi. cass., 11 februari 1974
(A1'1', cass., 1974, biz. 627).

-10kenning van de rechten van de verdediging;

doonlat het vonnis beslist dat « uit de
debatten client te -;vorden geweerd als
strijdig met artikel 31 van de wet van
15 jcmi 1935 op het gobruik der talen in
gerechtszaken, de verklaring afgelegd
in het Frans op 18 noven'lber 1972 door
de beklaagcle aan de politie te Overijse
en vertaald in het N ederlands ,,
tenvijl de niotigheid van deze procodureakte krachtons artikel 40 van bedoelde wet gedekt is door het niet zuiver
voorbereidend vonnis van 26 september 1973 op tegenspraak gmvezen door de
Politierechtbank te Loewen, zodat het
hestredon vonnis op onwettelijke wijze
de nietigheid van bedoeld stuk uitspreekt
en het nit de debatten weert, en meteen
de rechten van de verdediging krenkt
door op onwettelijke wijze geeri acht te
slaan op de tijdens het vooronderzoek
door beklaagde gegeven verklaringen :
Overwegende dat oiser, beldaagde, op
verzoek van de Procureur des Konings
te Leuven en in opdracht van do Procureur des Konings te Brussel, op 18 november 1972, tijdens het vooronderzoek,
door de gemeentelijke politie te Overijse,
over de feiten die later tot de telastleggingen aanleiding zouden geven, werd
ondervraagd; dat blijkens het desaangaande opgesteld proces-verbaal de verldaring van eiser in het Frans werd
afgelegd doch door de verbalisant, als
zijnde aldus door hem « verstaan ,, in
het N ederlands werd opgetekend ;
Overwegende dat de Politierechter te
Leuven, zonder van an1btswege de nietigheid van deze proceclureakte uit te
spreken, op 26 februari 1973 op tegenspraak een einclvonnis heeft gewezen,
1not nmne een vonnis \vaarbij eiser op de
strafvorclering werd veroorcleelcl ;
Overwegende clat het bestreden vonnis,
op het hoger beroep van eiser gewezen,
met de in het middel weergegeven considerans bedoeld proces-verbaal van ondervraging uit de debatten verwijdert;
Overwegende echter clat de nietigheid
van bedoeld stuk gedekt is door het hierboven -vermold vonnis van de politierechter, dat zelf door geen, uit een schending van de wet van 1935 voortvloeiende
nietigheid is aangetast ;
Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat volgt dat het bestreden vonnis,
door op onwettige ·wijze de verklaring
van eiser uit de debatten te weren, geen
acht slaat op alle stukken van do procedure, aldus de rechten van de verdedi-

ging miskent en tevens het algemeen
rechtsprincipe dat deze rechten huldigt,
schendt;
Dat het midclel gegTond is;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op de andere middelen door eiser ingeroepen, welke n'licldelen geen aanleiding
km=en geven tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis;
beveolt dat van dit arrest molding zal
worden gemaakt op de kant van de V~?r
nietigde beslissing; laat de kosten ten
laste vm'l de Staat ; verwijst de zaak naar
de Corrcctionele Rechtbank te Brussel,
zitting houdendc in hoger beroep.
3 september 1974. ~ 2e kamer.
Vo01·zitte1·, de H. VVauters, raadsheer
waarnmnend voorz,itter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. ~ Gelijkh,idende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. ~
Pleite?", de H. Delahaye (van de balie
te Brussel).

2c

KAMER. -

3 september 1974.

VOORLOPIGE HECHTENIS. ~ WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GE'WIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN
13 MAART 1973. ~ HANDHAVING VAN
DE HECHTENIS NA EEN 1\'IAAND.
REDENGEVING. ~ BEGRIP.-

De beslissing van het onde1·zoeksge?"echt dat
de voo?"lopige hechtenis na een maand
gehandhaajd wonlt, rnoet namvke1wig
de gegevens eigen aan de zaak of de
pe?"soonlijkheid van de venlachte omsclwijven die e1·nstige en 1'itzonde1'lijke
ornstandigheden zijn en tevens ve1·1i~elden
dat deze gegevens, om p?"ecieze 1·edenen
die de openba1·e veiligheid mken, de
handhaving van de hechtenis ve1'eisen (1).
(Art. 5 van de wet van 20 april 1874,
zoals dit is gewijzigd bij art. 3 van de
wet van 13 maart 1973.)
(DE BACKER.)

ARREST.

HET HOF ;

~

Gelet op het bestreden

(1) Raaclpl. cass., 19 juni 1973 (A1·r. cass.,
1973, biz. 1023); 5, 11 maart, 7 mei en 21 augustus 1974 (ibid., 1974, biz. 740, 756, 1008
en 1240).
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arrest, op 10 juli 1974 door het Hof van
beroep te Gent, kamer van inbeschulcligingstelling, gewezen;
Over het miclclel ambtshalve afgeleicl
uit de schencling van artikel 5, eerste lid,
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, zoals vervangen bij
artikel 3 van de wet van 13 maart 1973
tot wijziging van voornoemcle wet en
tot aanvulling van artikel 447 van het
W etboek van strafvorclering :
Overwegencle clat het arrest de beroepen beschikking van de raaclkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Denclermoncle, geclagtekencl 1 juli 1974,
bevestigt, beschikking waarbij het bevel
tot aanhoucling lastens eiseres door de
onclerzoeksrechter op 7 mei 1974 wegens
clooclslag verleencl; nogmaals gehancll1aafcl vvorclt ;
Overwegencle clat krachtens de in het
miclclel aangehaalcle wetsbepaling, de
onclerzoeksgerechten die, na de bevestiging van het bevel tot aanhoucling, over
de hanclhaving van de voorlopige hechtenis te oorclelen hebben, de verplichting
hebben na te gaan of er ernstige en uitzonclerlijke omstancligheclen bestaan die
clermate de openbare veiligheicl raken,
clat die handhaving ercloor vereist worclt,
en, in zoclanig geval, die omstancligheclen
nauwkeurig te omschrijven onder vermelding van de gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheicl van de verclachte;
Overwegencle clat het arrest als motivering de beweegreclenen overnemnt van
de beroepen beschikking alsmecle die
welke vervat zijn in de geschreven vorclering van het openbaar ministerie ;
Overwegencle clat door !outer aan te
stippen clat « client gelet op de aarcl en
de zwaarwichtigheicl van de telastlegging, clat claarenboven het vercler onclerzoek een langere hechtenis vereist ,, de
beschikking van de raadkamer, wier
motivering het arrest zich toeeigent, niet
preciseert welke gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheicl van de verclachte clermate de openbare veiligheicl
raken, clat de voorlopige hechtenis vereist worclt ;
Overwegencle clat de overgenomen
redengeving van het openbaar ministerie
het zwaarwichtig kenmerk van de ten
laste gelegcle feiten, met name clooclslag,
aanhaalt, hetgeen een omstancligheicl is
die eigen is aan de zaak, rnaar op zichzelf
niet volstaat om de hechtenis te handhaven, claar i1n1ners, hoe zwaarwichtig
ook het kenmerk moge zijn van de
ten laste gelegcle feiten, die hanclhaving

slechts bevolen kan worden zo ze nog
wegens reclenen van openbare veiligheicl
worclt geboclen ;
Dat als enige omstandigheicl die de
openbare veiligheicl raakt, de consiclerans
de hinder vermelclt die het onderzoek
zou kunnen onclergaan 1nocht de verdachte in vrijheicl worden gelaten ;
Dat laatstvermelcle consiclerans, bij
gebrek aan precisering, het Hof in de
onmogelijkheicl stelt te onclerscheiclen of
de rechter van oorcleel is clat verclachte
na haar invrijheiclstelling het onclerzoek
zou luumen belemmeren bij voorbeelcl
door vlucht, bei"nvloeding van getuigen,
of het cloen verclwijnen van bepaalcle
bewijzen, in welk geval clan nog gegevens
eigen aan de zaak of de persoonlijkheicl
van de verclachte moesten aangehaalcl
worden die de vrees voor zoclanige gebeurtenissen doen ontstaan, clan wel clat
de verclere hechtenis enkel geboclen is
om het nog niet voltooid onderzoek
te vergemakkelijken, in welk geval
de omstandigheid die de openbare veiligheicl zou raken, vreemcl is aan de zaak
of de persoonlijkheicl van de verdachte ;
Dat het arrest aldus aan de inzake
voorlopige hechtenis door de ·wet ingevoerde bijzondere motiveringsverplichting te kort komt ;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op de middelen door eiseres in een memorie ingeroepen, welke midclelen geen aanleiding kunnen geven tot c~ssatie zoncler
verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van bet thans gewezen
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, kan:ter van inbeschuldigingstelling.

ze

3 september 1974. kamer. Voo?·zitte1·, de H. Wauters, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkhdclencle conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
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KAMER. -

4 september 1974.

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VVERKGEVER
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DOOR ZIJN BEDIENDE GEDAGVAARD
WEGENS TEKORTKOMING IN CONTRACTUELE VERBINTENISSEN. WERKGEVER DIE ZIOH BEROEPT OP DE VIJFJARIGE VERJARING. - BEDIENDE DIE
BIJ OONOLUSIE EN SUBSIDIAIR SOHADEVERGOEDING VORDERT OP GROND VAN
DE ARTIKELEN 1382 EN 1384 VAN HET
BURGERLIJK VVETBOEK. - REOHTER
DIE VERGOEDING TOEKENT VOOR RET
DOOR DIE VERJARING GEDEKTE TIJDPERK. - GEEN J\HSKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DE DAGVAARDING
EN VAN DE OONCLUSIES VAN DE PARTIJEN.

zo

MISDRIJF. - VERSCHILLENDE FElTEN. EEN ENKEL J\'IISDRIJF.
VooRwAARDEN.
bew~jslcJ·acht vcm cle clagvaaTcling
en van cle concl·usies van cle pa1'tijen
wonlt niet miskencl clooT cle Techte?' clie
niet ingaat op cle exceJJtie welke cloo1· cle
we1·lcgevM' is ajgeleid ttit cle vijjjm·ige
ve?'ja1·ing waarvan spmke in aTtikel 34
van cle gecoi:h·clineenle wetten bet1·ejjencle
het bediendencont1·act en in aTtikel 2277
van het Btwge1'l~jk Wetboek en die een
ve1·goeding toekent op gTond van a1·tikel 1382 van clit wetboek, wannee1·
cle becliencle, naclat hij de weTkgeve?·
wegens telc01·tlcomingen in cont1·acttwle
verbintenissen had gedagvaanl, bij zijn
conclusies v661· de ee1·ste 7'echte1' en v66r
cle rechte1· in hogeT be?"oep, zijn vo1'cle1·ing
op een tweecle gronclslag had gestenncl,
nl. het snbsicliai1· eisen van schacleve1'goecling op grand van cle artikelen 1382
en 1384 van het Bttrge?'lijk J.Vetboek (1).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

1 o De

2° Ve1'schillencle strafbm·e jeiten vo7'men
slechts een enkel rniscl1·iJf als zij alle
1titgaan van een en hetzelfde st?·ajbaa?'
opzet (2), zoclat cle rechte1· niet wettelijlc
kan beslissen dat een geheel van feiten
een voortcl1t1'encl miscl1·ijj opleve1·en, zelfs
inclien niet is bewezen clat cleze miscl?'ijven voo1·tlcomen 1tit een en hetzeljcle
opzet. (Art. 65 S.W.)
(NAAJ\iLOZE VENNOOTSCHAP « SAJ\1TEX "•
T. NOSSENT.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF. -

Gelet op het bestreden

(1) Vgl. cass., 26 mei 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 958).

arrest, op 22 maart 1973 doo,r het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1319, 1320,
1322 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek,
2 van het Strafwetboek, 3, 4 en 26 van
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering (wet van 17 april1878,
o·ewijzigd, wat artikel 26 betreft, bij
~rtikel 1 van de wet van 30 mei 1961),
34 van de gecoi:irdi.Ileerde wetten betreffende het bediendencontract, gevvijzigd
bij artikel 56 van de wet van 21 november 1969, 9, 42, 46 en 56 van de wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon cler werknemers, 7, lid 2,
9 en 97 van de Gronclwet,
clo01·clat het arrest, rechtcloende over de
bij dagvaarding van 16 april 1971 ingestelde rechtsvordering van verweerder,
n1.et wijziging, eiseres veroorcleelt om
aan ver'Neerder, die, naar het zegt, onder
het statuut van handelsvertegenwoordiger valt, provisioneel het bedrag van
100.000 frank alsmede de kosten van
hoger beroep te betalen en daarenboven
een desktmdige aanstelt met de opdracht
inzonderheid na te gaan << alle nodige
elementen voor de vaststelling van het
bedrag van de comrnissielonen die aan
appellant (thans verweerder) nog verschuldigd zijn op het geheel van de aanvaarde orders, rechtstreekse en onrechtstreekse, van de toegewezen clienteel of
van de gegeven sector, zonder uitzondering of voorbehoud, Inet daarbij ...
onrechtmatig afgehouden of onbetaalde
commissielonen gelijk aan de waarde
van collecties ... >>,met verwerping van de
door eiseres opgeworpen exceptie van de
vijfjarige verjaring alsmede ·van de
subsidiaire conclusie tot bevestiging van
de beslissing van eerste rechter, voor
zover hij, alvorens recht te doen, genoemde opdracht gegeven had en ze beperkt
had tot de " commissielonen die eiser
eventueel seclert 16 april 1966 toekwamon >> en " rekening houdend met de
afhouclingen door verweerster (thans
eiseres) voor de terugbetaling van de
prijs van haar oollecties ll, op grond dat
1o wat de verjaring betreft : " ... de uitvoering van de verbintenissen die hij
(verweerder) van zijn werkgever vorclert,
gesanctioneercl is door strafrechtelijke
bepalingen en het clerhalve de regols van
de strafrechtelijke verjaring zijn die
(2) Cass., 28 maart 1966 (Bttll. en Pas.,
1966, I, 1973) en de in noot 2 vermelcle
arresten; raaclpl. cass., 3 september 1974,
SU1J1'a, blz. 8.
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aangevoerde feiten, welke ze ook zijn,
strafrechtelijk gekwalificeerd zijn; de
overtredingen waarvan sprake in het
sociaal recht in het · algemeen overtredingen zijn die door het feit zelf opgeleverd worden, dit is het geval met de
overtredingen die aan gemtimeerde' (thans
eiseres) verweten ·worden, z-odat het feit
dat tot grondslag client van de rechtsvordering nooclzakelijk de overtreding
doet kennen en cleze bestaat buiten elk
opzet ... ; in elk geval, aangezien het volstaat dat de feiten aangevoerd tot staving
van de rechtsvordering beantwoorclen
aan een strafrechtelijke kwalificatie opdat
de burgerlijke reehtsvordering onder de
strafrechtelijke verjaring zou vallen, het
niet strikt noodzakelijk is dat die feiten
in hot onderhavige geval strafbaar zijn ... ;
daarenboven, wanneer wegens de nietuitvoering van de door de wet voorgesehreven en gesanctioneerde verbintenissen, hetgeen hier het geval is, de
werkgever zich schuldig maakt aan opeenvolgende overtredingen, het geheel
van de feiten een voortgezet misdrijf
vormt, waarvan de verjaring eerst begint
te lopen vanaf het laatste strafbaar feit,
zelfs indien niet vastgesteld is dat die
overtredingen het resultaat zijn van een
en .hetzelfde opzet ... ; aangezien de
werkgever op de dag van de verbreking
van de overeenkomst (maart 1971) nog
steeds in overtreding was, de verjaring
enkel vanaf dat ogenblik is beginnen
te lopen ; geen enkel punt van de vorclering dus verjaard is >>, en 2° wat de.
afhoudingen voor de tm;ugbetaling van.
de prijs van de collecties betreft : « geintimeerde (thans eiseres) appellant
(thans verweercler) ten onrechte de prijs
doen betalen heeft van de collecties die
elke werkgever ter beschikking van zijn
aangestelde moet stellen »,

tenvijl, eerste onde1·deel, de rechtsvordering van verweerder tot betaling van
de eomn1.issielonen die zogenaamd niet
betaald werden of onbetaald bleven vvegens ongerechtvaardigde afhoudingen,
naar luid van de dagvaarding en van zijn
conclusie in eerste aanleg en in hoger
beroep, een uitsluitend contractuele
grondslag had, en, nu geoordeeld werd
dat de overeenkomst die beide partijen
verbond een arbeidsovereenkomst voor
bedienden vvas, die rechtsvordering, zelfs
indien ze betrekking had op zekere
periodieke schuldvorderingen, verjaard
was vijf jaar na het feit waaruit ze was
ontstaan (nieuw artikel 34 van de
wetten betreffende bet becliendencon-

tract) of volgens het gemeen recht door
het verloop van vijf jaren (artikel 2277
van het Burgerlijk W etboek dat van
toepassing is op de arbeidsovereenkomsten voor bedienden waarvan het overeengekomen jaarlijks loon, zoals in het
onderhavig geval, hoger is dan 180.000
frank, voor de schuldvorderingen die
dateren van meer dan vijf jaar v66r
19 januari 1970, datum van de inwerkingtreding van de wet van 21 november 1969
waarbij voormeld artikel 34 van de
wetten betreffende het bediendencontract wordt gewijzigd) ; de motivering van
het arrest die uit de regels van de vel;jaring van de burgerlijke rechtsvordering
volgend uit een misdrijf is afgeleid ter
verwerping van het middel van de conclusie van eiseres dat op voormelde
regels steunt, derhalve niet passend is
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en zij, voor zover zij onderstelt dat,
volgens de rechter, de voor hem gebrachte
rechtsvordering een andere dan een
contractuele grondslag had, de bewijskracht van de dagvaarding en van de
conclusies van de partijen miskent
(schending van de artikelen 1319,, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) alsmede de draagwijdte van het gerechtelijk
contract (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek); de provisionele
veroordeling die in mindering komt van
bedragen van commissielonen welke
vastgesteld moeten worden op grond
van de duur van de overeenkomst waarvan vaststond dat ·zij een aanvang genomen had op 30 januari 1956 en de aan
deskundigen gegeven opdracht in verband met die duur, en voor de afhoudingen, rekening houdend met het zeker
bestaan van de schuldvordering, derhalve
het nieuwe artikel 34 van de wetten
betreffende het bediendencontract en
artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek
schenden;

tweede onde?·deel, de uitvoering van de
door verweerder van eiseres gevorderde
verbintenissen, voor zover ze betrekking
had op niet betaalde commissielonen,
punten b en c van de dagvaarding, door
geen enkele strafrechtelijke bepaling
gesanctioneerd wordt, te meer daar de
betw-isting, zcials ze omschreven werd in
de conclusies van de partijen, betrekking
had op het bestaan van de schuld en niet
op de periodiciteit van de betaling (artikelen 9 en 42 van de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van bet loon
en 11 tot 13 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der llandelsvertegenwoordigers) en, zelfs in de
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niets echter in de wet zou toelaten het
misdrijf als voortclurend of voortgezet
te kwalificeren (artikelen 42 en 46 van
de wet van 12 april1965); de ambtshalve
toepassing van de regels van de verj aring
van de htugerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf op de rechtsvordering van verweerder tot betaling van
niet betaalde commissielonen derhalve
de artikelen 3, 4 en het nieuw artikel 26
van de voorafgaande titel van het vVetboek vail strafvordering, de artikelen 7,
lid 2, en 9 van de Grondwet en 2 van het
Strafwetboek waarin de regel mtllton cTimen, mtlla JJoena sine lege is neergelegd,
9 en 42 van de wet van 12 april1965, het
nieuwe artikel 34 van de wet betreffende
het bediendencontract, de artilmlen 2277
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet schendt ; door de dag van de
verbreking van de overeenkmnst als beginptmt van genoemde verjaring te nemen, het arrest bovendien artikel 46 van
de wet van 12 april1965 geschonclen heeft ;
het arrest, door de rechtsvordering van
verweerders wegens verjaring van de
rechtsvordering volgend nit een misdrijf
niet te beperken tot aileen de commissielonen die niet betaald werden na 1 augustus 1965, datum van inwerkingtreding
van voornoen1de wet, bovendien artikel 56 van de wet van 12 april 1956 geschonden heeft ;
de1'de ondenleel, indien de niet-betaling
van de commissielonen ingevolge de
bekritiseerde afhoudingen voor de prijs
van de collecties (ptmt a van de dagvaarding) na 1 augustus 1965 strafrechtelijk kan worden gekwalificeerd
(artikelen 23, 42 en 56 van de wet van
12 april 1965), de verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een
dergelijke overtreding echter vanaf de
opeenvolgende afhoudingen begint te
lopen (artikel 46 van genoernde wet) ;
het arrest, door de dag van de verbreking
van de overeenkomst als beginpunt van
genoemde verjaring te nemen, de artikelen 3, 4 en 26 van de voorafgaande
titels van het Wetboek van strafvordering en 23, 4.2 en 46 van de wet van
12 april 1965 heeft geschonden ; door de
rechtsvordering van verweerders wegens
verjaring van de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf niet te
beperken tot alleen de prijs van de collecties die van de commissielonen werd
afgetrokken na 1 augustus 1965, datum
van de inwerkingtreding van voornoemde
wet, het arrest bovendien de artikelen 2
yan het Strafwetboek, 56 van de wet

van 12 april 1965 en 97 van de Grondwet
geschonden heeft :
Overwegende dat het arrest slechts
bekritiseerd wordt voor zover het een
provisionele veroordeling uitspreekt in
mindering op commissielonen die verschuldigd zouden zijn en waarvan het
bedrag moet vastgesteld worden door
een deslnmdigenonderzoek dat betrekking heeft op de gehele duur van de
overeenkomst, namelijk vanaf 30 januari
1956, zonder rekening te houden met de
limiet van 16 april 1966 die het gevolg is
van de verj aring door verloop van vijf
jaren;
Wat het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat verweerder in zijn
dagvaarding· aan eiseres weliswaar enkel
haar tekortkomingen aan de " !outer
bedongen" verbintenissen verwijt maar
dat hij, in zijn conclusie van eerste aanleg
en van hoger beroep, subsidiair, op basis
van de artikelen 1382 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek, vergoeding van de
schade veroorzaakt door haar schuld en
die van haar aangestelden heeft gevorderd ;
Dat zijn vordering dus een dubbele
grondslag had ;
Dat het arrest der·halve de schending
niet begaan heeft die eraan wordt toegeschreven ;
Dat dit onderdeel van het n:dddel
feitelijke grondslag mist ;
Wat het tweede en het clerde onderdeel
samen betreft :
Overwegende dat, hoewel het arrest
oordeelt clat eiseres zich schuldig gemaakt heeft aan opeenvolgende overtredingen, het beslist dat " het geheel
van de feiten een voortgezet misdrijf
uitmaakt waarvan de verjaring eerst
vanaf het laatste strafbaar feit begint
te lopen, zelfs indien niet is vastgesteld
dat die overtredingen het resultaat zijn
van een en hetzelfde opzet )) ;
Overwegende dat verschillende overtredingen samen slechts een enkel misdrijf opleveren indien zij allen nit hetzelfcle strafbaar opzet voortkomen;
Dat deze onclerclelcn van het middel
gcgrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het arrest
in zoverre het eiseres veroordeelt om
verweerder een provisionele vergoeding
van 100.000 frank te betalen en in zoverre het de periode niet beperkt waarop
de deslmndigenopdracht betreffende de
eventueel aan verweerder verschulcligde
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beveelt dat van dit arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissin.g ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.

arrest, op 20 januari 1972 jegens verweerster bij verstek gewezen door het
Arbeidshof te Luik en verbeterd bij het
arrest van 7 december 1972;

Gelet op het bestreden

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 20 van de wet
van 12 februari 1963 betreffende de
inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoove van
de vrijwillig verzekerden, 1, 21, § 1, 25,
2°, van cl.e wet van 1 april 1969 tot
instelling van een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, gewijzigd bij de wet van
5 juni 1970, 6, 8, § 1, van de wet van
27 juni 1969 betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de mindervaliden en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest eiser veroordeelt
om vanaf 1 juli 1969 aan venveorster
een aanvullende tegemoetkmni:ng van
7.299 frank te betalen, op grand dat "de
bestreden beslissing een blijvende arbeidsongeschiktheid van 60 t.h. toekende die
recht gaf po een tegenwetkoming van
16.524 frank maar een tegOinoetkoming
weigerde wegens de bestaansmiddelen die
volgens schatting op 1 juli 1969 2.'2.887 fr.
beclroegen ; de bestaansmiddelen samengesteld zijn, enerzijds, uit een rustpensioen voor werknmners ten bedrage
van 9.225 frank en, anderzijds, uit een
pensioen als vrijwillig verzekerde ten
bedrage van 13.656 frank; dat pensioen
als vrijwillig verzekerde op 16.123 frank
gebracht werd in het kader van de wet
van 1 april 1969 op het gewaarborgd inkmnen voor bejaarden; de latere wet
van 27 jlmi 1969 echter in artikel 8
bepaalt dat er geen rekening gehouden
vvordt met renton verkregen ingevolge
stortingen als vrijwillig verzekerde verricht ; het vanzelf spreekt dat de wetgever van juni 1969, door cleze bepaling
uit te vaardigen terwijl de wet van
1 april 1969 het mogelijk maakte een
hager pensioen dan de rente toe te kennen, niet gewild heeft dat het gedeelte
dat overeensternt met de bijdragen als
vrijwillig verzekerde voor de berekening
van de bestaansmiddelen in aanwerku'lg
zou genomen worden ; doze dus op 1 juli
1969 : 9.225 frank
13.656 frank =
22.88lfrank-13.656frank = 9.225frank
bedragen; de aanvullende tegemoetkoming dus op 1 juli 1969 16.524 9.,225 frank = 7.,299 frank is»,

(1) Artikel 8 van de wet van 27 juni 1969
is gewijzigcl bij de wet van 6 juli 1973.
(2) Cass., 13 februari 1974 (A?'?'. cass., 1974,
blz.653).

te1·w~jl1° hot bedrag van 13.656 frank,
dat verweerster als pensio!'ln van vrijwillig
verzekerde ontving, in het kader van
de wet op het gewaarborgd inkomen op
16.1,23 frank gebracht werd; dit bedrag

4 september 1974. 3 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Busin. - Gelijkltticlencle conclttsie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. Dassesse en Fally.
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MINDER-VALIDEN. AANVULLENDE TEGEl\fOETKOMING. MINDERV ALIDE DIE EEN PENSIOEN ALS VRIJWILLIG VERZEKERDE GENIET.- GEEN
AFTREKKING VAN DIT PENSIOEN.

2°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. J\1IDDEL WAARIN
FElTEN EN RECHT VERl\IENGD ZIJN. N IET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De ?'echteT die vaststelt, clat een mincle?'valicle een pensioen als v1·ijwillig ve?'zeke?·cle geniet, beslist wettelijk clat het
bedmg van clit pensioen niet moet ajget1'0klcen wot·den van de aanvullencle
tegemoetkoming waaTvan spTake in de
wet van 27 jttni 1969 bet1·ejjencle de
toekenning van tegemoetkomingen aan
de mindet·-valiclen. (Art. 8, § 1, lid 1, en
3 [1] wet van 27 juni 1969.)

2° Niet ontvankelijk, wegens veTmenging
van jeiten en 1·echt, is het micldel dat
het Hoj · eTtoe zou vet·plichten jeitelijke
gegevens na. te gaan (2).
(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN SOCIALE VOORZORG,
T. 1\fAISTRIAUX.)

ARREST

HET HOF ; -

(vet·taling).

+

-16van 16.1.23 frank, dat een gewaarborgd
inkomen is geworden, dientengevolge volledig van de door verweerster gevorderde
aanvullende tegemoetkoming moet afgetrokken worden (schending van de
artikelen 1, .21, § 1, van de wet van
1 april 1969, 6, 8, § 1, van de wet van
27 juni 1969);
2° eiser in zijn conclusie van }loger
beroep uitdrukkelijk betoogde, zonder
op dat ptmt tegengesproken te worden,
dat verweerster " ingevolge stortingen
als vrijwillig verzekerde een ouderclomsrentebijsla.g ontvangen heeft ten bedrage
van 12.858 frank op 1 oktober 1967 en
van 13.656 frank op 1 mei 1969 »; die
ouderdomsrentebijslagon bijgevolg in elk
geval van de door verweerster gevraagdc
aanvullende tegemoetkoming moet afgetrokken worden; het arrest dienaangaande geen enkel onderscheid gemaakt
hceft (schending van de artikelen 9,
20 van de wet van 12 februari 1963, 8,
§ 1, 25, 2°, van de wet van .27 jtmi 1969 en
97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onderclecl betreft :
Overwege~1.de dat artikel 8, § 1, lid 1,
van de wet van 27 juni 1969 betreffende
de toekem1.ing van tegemoetkomingen
aan de minder-valiclcn bepaalt dat het
bedrag van de aanvullende tegemoetlmming gelijk is aan de gewone tegemoetlmming waarop de minder-valide recht
zou hebben; verminderd n1.et het bedrag
van het hem krachtens een Belgische of
buitenlandse regeling voor rust- en overlevingspensioen toekomend rust- of overlevingspensioen en van het hem toegekend gewaarborgd inkomen van bejaarden; dat lid 3 van genoemd artikel 8,
§ 1, luidt : "Er wordt evenwel geen rekening gehouden met : 1° renten verluegen
ingevolge stortingen als vrijwillig verzekerde verricht overeenkomstig de bij
besluit van de Regent van 12 september
1945 gecoi:irdineerde wetten betreffende
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood; 2° pensioenen verkregen overeenkomstig de vvet van 12 februari 1963
betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten
behoeve van de vrijwillig verzekerden » ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat verweerster als vrijwillig verzekerde
een pensioen van 13.656 frank ontvangt;
dat het erop wijst dat het door verweerster ontvangen bedrag bij toepassing van
de wet van 1 april 1969 tot instelling van
een gewaarborgd inkomen voor bejaarclen op 16.1.23 frank werd gebracht;

dat het beslist dat het pensioen van
13.656 frank als vrijvvillig verzekerde
dat in het bedrag van 16.123 frank
begrepen is en overeenstemt met de
bijdragen van verwecrster niet moet
afgetrokken worden van de aanvullende
tegemoetkmning als minder-valide waarop verweerster recht heeft ;
Overwegende dat in het middel aileen
wordt betoogd dat het pensioen van
verweerster als vrijwillig verzekerde " in
een gewaarborgd inkomen veranderd "
werd;
Overwegencle dat de wet van 1 april
1969 geen gewaarborgd inkomen in de
plaats gesteld heeft van het pensioen als
vrijwillig verzekerde ; dat het arrest
derhalve wettelijk beslist dat het pensioen als vrijwillig verzekerde niet moet
afgetrokken worden van de aanvullende
tegemoctkoming als minder-validc;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt;
Wat het tweede onderdeel bctreft :
Overwegende dat het middel in dit
onderdeel het Hof zou verplichten feitelijke gegevens te onderzoeken ;
Dat recht en feiten orin vermengd zijn
en hot derhalve niet ontvankelijk is ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; vcroordeelt eiser in de kosten.

4 september 1974. 3 6 kamer. - V oo1·zittB1', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. --:- Verslaggeve1·, de
H. Busin. - Gelijkltticlencle conclusie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.
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1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER.
- BURGERLIJK VVETBOEK, ARTIKEL 1775.- VERZET VAN DE PACHTER.
RECHTSVORDERING TOT GELDIGRECHTSVORDERING
VERKLARING.
DIE DE NOODZAKELIJKE AANVULLING
VAN DE KENNISGEVING VAN DE OPZEGGING IS.

2o HUURVANGOEDEREN.-PACHT.
- 0PZEGGING.- VERPACHTERS DOOR
DE RECHTER GElYIACHTIGD OlYI NAlYIENS

-17EEN VERPAOHTER-MEDEEIGENAAR AAN
DE PACHTER OPZEGGING TE DOEN. VONNIS DAT ERUIT AFLEIDT DAT DE
MACHTIGING OOK GELDIG WAS VOOR DE
REOHTSVORDERING TOT GELDIGVERKLARING VAN DE OPZEGGING. \VETTELIJKHEID.

I 0 V 661· de inwe1·kingtrecling van de wet

van 4 novembe1' 1969 was, in geval van
verzet vanwege de pachte1', de 1'echtsvorcle1'ing tot gelcligve1·kla1'ing van de opzegging van de pachte1' clam· de ve1pachter·
de nobclzakelij lee aanvnlling van de
kennisgeving van de opzegging (I).
(Art. 1775 B.W. gewijzigd bij de
wetten van 7 juli I951 en I5 juni I955.)

2° Wettelijk gm·echtvam·cligcl is het vonnis
clat, bij de vaststelling clat ve1·pachte1·s
clam· de rechte1' gemachtigcl zijn om aan
de pachter opzegging te cloen namens
een ve1·pachte1·-mecleeigenam·, die Z1tlks
weigm·de, e1'1tit ajleiclt clat deze machtiging oak geldig was voo1· de 1'echtsvo1'clering tot gelcligve1·klaTing van deze
opzegging (2). (Art. 1775 B.W., gewijzigd bij de wetten van 7 juli I95I
en I5 jtmi I955.)
(DERMAUW EN vVYSEUR,
T. BORREMANS EN LITISOONSORTEN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op I4 september I972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel ;
Over de middelen afgeleicl,
het eeTste, uit de schending van de
artikelen 577bis, inzonderheid § 6 (wet
van 8 juli I924, artikel I), ll34, ll35,
I2I7, I218, I222, I3I9, 1320, I350, inzonderheid30, I709, I719 eni775, inzonderheidlid I tot 6 (wet van 7 juli I95I,
artikel I4, en wet van I5 juni I955, artikel l), van het Burgerlijk Wetboek,
( 1) Onder de gelding van artikel 177 5 van
bet Bmgerlijk Wetboek dat i.e. van toepassing
is, had de verpachter de verplicbting de opzegging slechts geldig te doen verklaren in
geval van verzet van de pachter. Krachtens
artikel 12-1, vervat in artikel I van de wet
van 4 novem.ber 1969, is de verpachter thans
verplicht om geldigverklaring van de opzegging te vorderen indien de pachter daarin
niet heeft berust bij een, gescln·iit dat aan de

23, 31 en 8ll van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, ter verwerping van de op de
ondeelbaarheid gesteunde exceptie die
is afgeleid uit het feit dat de verweerders,
medeeigenaars van aan de eisers verpachte gronden, deze eisers gedagvaard
hebben tot geldigverklaring van de
opzegging die een einde Inaakt aan de
verpachting, zonder Francine Sinechal,
eveneens 1nedeeigenares van de verpachte goederen, in wier naam zij,
krachtens artikel 577bis, § 6, van het
Burgerlijk W etboek, van de rechter de
opzegging mochten doen, in het geding
te roepen, het vonnis erop wijst " dat dit
artikel (artikel I2I7 van het Burgerlijk
Wetboek waarop de eisers zich beroepen)
de verbintenissen betreft, terwijl het
Gerechtelijk Wetboek in a.rtikel 3I het
begrip onsplitsbaar geschil omschrijft;
.. . dat ten deze niet moet beoordeeld
worden of het aan de rechtbank voorgelegcle geschil onsplitsbaar is m.aar wei
of de medeeigenaars van de in pacht
gegeven gronden, die door de rechter
gemachtigd waren on1 aan hun pachters
de opzegging te betekenen zonder de
deelnerning van Francine Sinechal, die
onverdeelde rnecleeigenares ·was, de geldigverklaring van de opzegging die zij
op geldige wijze gegeven hebben, zonder
haar n1.ogen vorderen ; ... dat de bij het
oud artikel II 7 5 (lees I77 5) van het
Burgerlijk "Vetboek vastgestelde regels
betreffende de opzegging, die in deze
zaak van toepassing zijn, een geheel
vormen, aangezien ze bepalen dat, in
geval van verzet tegen de opzegging en
binnen drie maanden te rekenen van het
verzet, de verpachter verplicht is, op
straffe van verval, te dagvaarden tot
geldigverklaring van de opzegging; ... dat
daaruit volgt dat, door de appellanten te
machtlgen de opzegging in de plaats van
Francine Sinechal te ondertekenen, het
vonnis van I2 augustus 1969, dat door
het vonnis van 20 januari I97l bevestigd
werd, hen eveneens gemachtigd heeft al
verpachter is betekend binnen dertig dagen
na de verzending van c1 e opzegging.
(2) Raadpl. cass., 17 mei 1951 (B·ull. en Pas.,
1951, I, 627) : opzegging moet door aJie v~r
pachters worden gedaan, wannoer zij ntedeeigenaar zijn van bet in huur gegeven good.
Deze verplichting kan zelfs bestaan als de
aan cle pachter verhuurde goecleren afzonderlijk aan verscbeiclene eigenaars toebehoren
(cass., 23 oktober 1952, Bttll. en Pas., 1953,
I, 92).

-18het nodige te doen opdat die opzegging
gevolg zou hebben ,,

te1·wijl, eeTste onclenleel, artikel 31 van
het Gerechtelijk W etboek niet de inleiding van het geding zelf betreft maar
wel de onsplitsbaarheid inzake verstek
en, op algemene "lvijze, de rochtsmiddelen, en de in het burgerlijk recht
vastgestelde regels van de onsplitsbaarheid de noodzakelijkheid n:weten
oplossen alle belanghebbende partijen in
het geding te roepen (schending van de
artikelen 31 en 811 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweecle onclenleel, indien de verpachte
zaak aan verschillende verpachters toebehoort, wegens de ondeelbaarheid van
de pacht en inzonderheid van de verplichtingen van de verpachters, welke
ondeelbaarheid is vastgesteld bij de
artikelen 1134, 1135, •1217, 1218, 1222,
1709 en 1719 van het Burgerlijk Wethoek, een geschil over de beeindigil<g van
de pacht, 1net nmne ten gevolge van oen
door het oud artikel 1775 van genoemd
wetboek geregelde opzegging, in aanwezigheid van aile verpachters moet berecht
worden, zelfs indien de opzegging, krachtens artikel 577 bis, § 6, van datzelfde
wetboek, in naa1n van een van hen
gegeven werd (schending van de artikelen 577bis, § 6 ~wet van 8 juli 1924,
artikel1 ~, 1134, 1135, 1217, 1.218, 1222,
1709, 1719 en 1775, lid 1 tot 6 ~ ~wet
van 7 juli 1951, artikel 14, en wet van
15 juni 1955, artikel 1 ~, van het
Burgerlijk W etboek) ;
clm·cle onclenleel, door de verweerders
te machtigen het nodige te doen opdat
de opzegging gevolg zou hebben, de vonnissen van 12 augustus 1969 en 20 januari
1971 hen er nochtans niet van ontslagen
hebben de rechtsvordermg tot geldigverklaring van die opzegging regelmatig
ill te stellen, waaruit volgt dat de beslissulg de bewijskracht van genomnde
vonnissen als1nede het gezag ervan Iniskent (schending van de artikelen 1319,
13.20 en 1350, 3°, van het Burgerlijk
Wetboek en 23 van het Gerechtelijk
Wetboek);
het tweecle, uit de schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1350, inzonderheid 3°, van het Burgerlijk W etboek en
23 van het Gerechtelijk Wetboek,
cloonlat het bestreden vonnis, ter verwerping van de op de ondeelbaarheid
gestetmde exceptie die de eisers tegen de
rechtsvordering opgeworpen hebben, zegt
dat de rechtsvordering tot geldigverkla-

ring van de opzegging door het op 19 j anuari 1972 in deze zaak gewezen vonnis
ontvankelijk verldaard werd,
te1·wijl de rechtbank in die beslissing
aileen afwijzend beschikt heeft over de
exceptio van de eisers dat de rechtsvordering te laat werd ingediend, clus
over niets anders uitspraak heeft geclaan
en de partijen zelfs verzocht heeft 01n
zich nader te verldaren over het feit dat
Sinechal de geldigverklaring v~n de opzegging blijkbaar niet gevordercl had,
welke omstandigheid precies de ontvankelijkheid van de rechtsvordering
raakto, waaruit volgt dat het bestreclen
vonnis de bevvijskracht van het vonnis
van 19 januari 1972 alsmede het gezag
ervan 1niskent :
W at het geheel van de middelen betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis
terecht van oordeel is dat " de in het oud
artikol 1775 van het Burgerlijk \Vetboek
on1schreven regels betreffende de opzegging, die op deze zaak van toepassing
zijn, een geheel vorrnen .. . » en " dat
claaruit volgt dat door de appellanten,
thans de verweerders, te machtigen de
opzegging in de plaats van Francine
Sinechal te ondertekenen, het vonnis
van 12 augustus 1969, dat door het
vonnis van 20 januari 1971 bevestigd
~werd, hen evene\lns gemachtigd heeft al
het nodige te doen opdat die opzegging
gevolg zan hebben »;
Dat het vonnis derhalve wettelijk heeft
knnnen beslissen, zonder de bewijskracht
van de vonnissen van 12 augustus 1969
en 20 januari 1971 of het gezag ervan te
1niskennen, dat, aangezien de verweerders door genoemde vonnissen gemachtigd worden de opzegging te betekenen
zonder het akkoord van Francine Simlchal, zij der·halve eveneens zonder dat
aldword de rechtsvordering tot geldigverklaring konclen uitoefenen die, in
geval van verzet door de pachters, de
noodzakelijke aanvulling van de kennisgeving van de opzegging is ;
Dat hieruit volgt clat het tweede en het
derde onderdeel van het eerste middel niet
lnumen aangenomen worden en dat het
eerste onderdeel van het eerste middel
en het tweede midclel, aangezien ze ten
overvloede gegeven overwegingen van het
vonnis bestrijden, niet ontvankelijk zijn ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening;
veroordeelt de eisers in de
kosten.

195 september 1974. 1 8 kamer. VoorzitteT, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Ligot. - Gelijkl1tidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. Fally en Ansiaux.
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BERUSTING. BuRGERLIJKE ZAKEN.- UITDRUKKELIJKE BERUSTING.
ADVOCAAT DIE NAJ\'J:ENS ZIJN CLIENT
IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING BERUST.
BUZONDERE
MACHTIGING ·
NOODZAKELIJIC.
VOOli,ZIENING IN CASSATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID HIERUIT AFGELEID DAT DE ADVOCAAT VAN DE.
EISER AAN DE ADVOCAAT VAN DEVERWEERSTER HAD LATEN WETEN DAT
ZIJN CLIENT IN DE BESTREDEN BESLISSING BERUSTTE. GEEN BEWIJS VAN
EEN BIJZONDERE JVIACHTIGING VAN DE
ADVOCAAT.
MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID
DAT NIET KAN
WORDEN AANGENOlVIEN.
CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLUKE ZAKEN.- MIDDEL DAT SLECHTS
SOlVIlVIIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BEKRITISEERT. -BESCHIKKING WETTELIJK VERANTWOORD DOOR
EEN ANDERE REDEN. MIDDEL NIET
ONTVANKELIJK.

1° De advocaat Jean namens zijn client niet
geldig bentsten in een 1'echtm·lijke beslissing, indien hij doo1· hem daa1·toe niet
bijzonde1· is gemachtigd (1). (Artt. 1044
en 1045 G.W.). (Impliciete oplossing.)

2° Het middel van niet-ontvankelijkheid
dat dooT de veTwee1·ste1· tegen de voo1'ziening is opgewoTpen en hie1Ytit is
ajgeleicl dat de advocaat van de eiser aan
de advocaat van de venvee1·ster sclwijtelijk
had laten weten dat zijn client hem
volmacht had verleend om te zeggen
dat hij in de best1·eden beslissing bentstte, Jean niet woTden aangenomen als
niet is bewezen dat, in strijd met de
ontkenningen van de eise1·, cleze zijn
maclsman daa1·toe we1·kelijk bijzonde1·
gemachtigcl had (2). (Artt. 1044 en
1045 G.W.)

3° Niet ontvanlcelijlc, wegens het ontbTeken van belang, is het middel dat
slechts sommige 1·edenen van de best1·eden
beslissing bek1-itisee1·t, wannee1· het beschilckende gecleelte wettelijlc ve1·antwoo1·d
is door een ancle1·e 1·eden (3).

4° W anneer het middel van niet-ontvanJcelijlcheid doo1· de vm·weercle1· opgewo1·pen
tegen een voo1·ziening in bw·ge1·lijlce
zaken niet wonlt aangenomen, moeten
cle kosten van de memo1·ie van wederantwoord in beginsel en zeljs in geval van
vm·we1']Jing van cle voorziening, do01· de
venveerder wo1·den geclJ·agen en worden
zij dooT het Hoj te zijnen laste gelegd (4).
(Art. 1ll1, vierde lid G.W.)
(GALOPIN F., T. GALOPIN N.)
ARREST

4°

GERECHTSKOSTEN. BURGERLUKE ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. MIDDEL VAN NIET-ONTVANICELIJKHEID
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE
VOORZIENING OPGEWORPEN EN NIET
AANGENOMEN. MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. -KOSTEN IN BEGINBEL TEN LASTE VAN DE VERWEERDER,
ZELFS AL WORDT DE VOORZIENING VERWORPEN.- BESLISSING VAN RET HOF.

(1) Raadpl. cass., 18 september 1964 (Bttll.
en Pas.,- 1965, I, 61) ; Ve?'Blag van de lconinlclijlc

commissaris vom· cle

ge1·echtel~ilce

hervo1'1ning,

uitg. ministerie van justitie, 1964, I, blz. 202,
343 en 408.
(2) Raaclpl. cass., 20 oktober 1927 (Bttll.
en Pas., 1927, I, 306); 8 oktober 1936 (ibid.,

(ve1·taling).

·HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1972 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en hieruit afgeleid
dat eiser in de beslissing berust heeft :
1936, I, 381). Over de regeling van het bewijs
van de bijzondere volmacht, raaclpl. DE PAGE,
Traite de dr. civil, V, nrs. 372, 374 en 399.
(3) Cass., 8 november 1973 (An·. cass.,
1973, blz. 280) ; vgl. cass., 13 februari en
29 april 1974 (ibid., 1974, blz. 651 en 939).
(4) Cass., 18 april 1974 (A1'1', cass., 1974,
blz. 884).

-20Overwegende dat uit de tot staving van
de memorie van antwoord regelmatig
overgelegde stukken blijkt dat de raadsman van eiser op 29 januari 1973 aan de
raadsman van verweerster geschreven
heeft : " Ik heb van mijn klient, de Heer
Galopin, volmacht gekregen U officieel
te laten ~weten dat hij berust in het arrest
van het hof van beroep " ;
Overwegencle clat eiser betoogt clat
die brief niet bewijst clat hij aail zijn
raaclsn:1an, die ondertussen overleclcn is,
overeenkmnstig artikel l 045, lid 2, van
het Gerechtelijk W etboek een bijzonclere
rnachtiging verleencl had voor die berusting;
Overwegencle dat, hoewel volgens de
brief van 29 januari 1973 de raaclsman
van eiser oorcleelcle dat hij een bijzondere
volmacht had gekregen om in het arrest
te berusten, noch uit clat schrijven noch
uit enig ander aan het Hof voorgelegd
element blijkt dat eiser hem deze volmacht werkelijk toegekend heeft;
Dat claaruit volgt clat het 1nicldel van
niet-ontvankelijkheicl niet kan ~worden
aangenomen ;
Over het miclclel afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Groncl~wet,

cloo1'clat het hofvan beroep de verhoging
van het door de eerste rechter vastgestelde bedrag van de uitkering grondt op
feiten die dateren van verschillende
jaren v66r de datum van de overschrijving van het vonnis waarbij de echtscheicling werd toegestaa.Il, onder overweging dat, zo de bestaansmicldelen van
de schuldenaar van de uitkcring weliswaar in beginsel op de dag van de overschrijving van het echtscheidingsvonnis
moeten beoorcleeld worden, de rechter
niettemin mag nagaan welke inkomsten
de schulclenaar op die clag normaa1 zou
moeten lunmen verkrijgen,
te1·w~jl het nagaan van het normaal
inkom~en, waarvoor de rechter afwijkt van
de verplichting zich te plaatsen op de clag
van. de overschrijving van het vonnis
waarbij de echtscheiding werd toegestaan, enkel verplicht is in het geval dat
de tot die dag werkelijk verdiencle inkomsten lager of hoger zijn clan die welke
de schuldenaar van de uitkering normaal
zou verdienen, hetzij omdat hij zijn
verirwgen slecht .beheercl heeft, hetzij
omdat zijn financiele toestand slechts
tijdelijk verbeterd of verslecht is; clus
enkel in het geval van een abnormale
matcriele toestand, die niet tot maatstaf

kan dienen voor de inkmnsten yan de
schuldenaar op de dag~ van de overschrijving, het noclig wordt af te wijken
van de verplichting zich op die dag te
plaatsen om het beclnig van de toe te
kennen uitkering te bepalen ; door
de uitclrukking << normaal inkomen "
geenszins de bestaansmiddele:n aangeduid
worden die vverkelijk en norn:mal ter
beschikking van de schulclenaar van
de uitkering stonden op de clag van de
overschrijving van het vonnis waarbij de
~chtscheicling wercl toegestaan, maar die
door hern aan de rechter, die over de
uitkering oordeelt, voorgestelcl zij:n als
kleiner clan hun normale en werkelijke
waarcle op die clag; een dergelijke opvatting bij het nagaan van het normaal
inkmnen, die door bet bestreclen vonnis
worclt gehulcligd, verkeerd is en niet lmn
rechtvaardigen clat de rechter zich op
een of verscheidene clagen v66r die van
de overschrijving plaatst, waaruit volgt
clat het arrest, door de toekenning van
een vergoeclende uitkering te steunen op
een toestand die artikcl 301 van het
Burgerlijk Wetboek uitsluit, de draagwijclte van die wettelijke bepaling Iniskencl heeft (schencling van artikel 301 van
het Burgerlijk vYetboek) en alclus zijn
beschikkencle gedeelte niet passencl n1.et
reclenen omkleedt (schencling van artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegende clat het arrest, na aangenmnen te hebben dat verweerster belweftig was en erop gewezen te hebben
dat de clefinitieve beslissing waarbij
echtscheiding werd toegestaan op 5 februari 1970 overgeschreven wercl en clat
men zich op de dag van die overschrijving
meet plaatsen voor de raming van de
inkomsten van de echtgenoot die de in
artikcl 301 van het Burgerlijk Wetboek
becloelcle uitkering verschulcligd is, vaststelt clat uit attesten overgelcgcl door
eiser, die beweert clat zijn salaris ten tijde
van de echtscheiding bijzoncler laag was,
blijkt clat hem tijdens het jaar 1969 een
beclrag van 210.000 frank toegekencl werd
in zijn hoedanigheid van zaakvoerder
van de personenvennootschap 1net beperkte aansprakelijkheicl Krieg ;
Dat die vaststelling volstaat als wettelijke rechtvaarcliging voor de beslissing
die het bedrag van de uitkering aan verweerster op 4.000 frank per maancl vaststclt, welk bedrag het derde gecleelte
van de door eiser opgegeven inkomsten
niet te hoven gaat ;
Dat de door het miclclel bekritiscercle
groncl ten overvloecle is gegeven ;

-21Dat het middel derhalve, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
behalve die van de memorie van wederantwoord ; veroordeelt verweerster in
deze kosten.
5 september 1974. 1e kamer. V oo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
Baron Vingotte. Gelijklnidende conclusie, de H. Detournay, advocaatgeneraal.
Pleite'/'8, de HH. Biitzler
en Fally.
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6°

WETTEN ENBESLUITEN.- WETTEN INZAKE BI.JZONDERE EN BUITENGEWONE BEVOEGDHEDEN.- VVET VAN
31 lliAART 1967. - vVET WAARBI.J DE
KONING vVORDT GEMAOHTIGD OM DE
WET VAN 25 .JULI 1938 OP TE HEFFEN.

7°

UITVOERENDE MACHT. KoNING. BEVOEGDHEDEN VAN DE
KONING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 78
VAN DE GRONDWET GEMAOHTIGD Ol\'I
DE WET VAN 25 .JULI 1938 OP TE
HEFFEN.

go

INTERNATIONALE
VERDRAGEN. VERDRAG TOT BESOHERMING
VAN DE REOHTEN VAN DE MENS EN DE
FUNDAMENTELE VRIHIEDEN, ARTIKEL 6,
PARAGRAAF l. BEPALING NIET VAN
TOEPASSING OP TUOHTVORDERINGEN.

6 september 197 4.
9° WRAKING.- TuoHTZAKEN.- RAAD

1°

GENEESKUNDE.
0RDE VAN
GENEESHEREN.- LIJST VAN DE 0RDE.
OM DE GENEESKUNDE IN BELGLE
UIT TE OEFENEN l\'IOET ELKE GENEESHEER OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGESOHREVEN ZIJ"N.

2°

VRIJHEID VAN VERENIGING. - 0111 DE GENEESKUNDE IN BELGLE UIT
TE OEFENEN lliOET ELKE GENEESHEER
OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGESOHREVEN ZIJN. GEEN SOHENDING VAN DE
VRIJHEID VAN VERENIGING.

3o

BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN. TUOHTREOHTELIJKE VERVOLGINGEN EN TUOHTSANOTIES. IN BEGINSEL VREEMD
AAN DE BETWISTINGEN OVER EEN
BURGERLIJ"K RECHT.

4°

WETTEN EN BESLUITEN.- WE·rTEN INZAKE BIJ"ZONDERE EN BUITENGEWONE BEVOEGDHEDEN.- WET VAN
31 MAART 1967. - WET WAARBI.J DE
KONING WORDT GEMAOHTIGD OM DE
WETGEVING IN VERBAND l\iET DE UITOEFENING VAN DE VERSOHILLENDE
TAKKEN VAN DE GENEESKUNDE TE
HERZIEN EN AAN TE PASSEN.

5o

UITVOERENDE MACHT. KoNING. BEVOEGDHEDEN VAN DE
KONING.- GROND\VET, ARTIKEL 78.BEVOEGDHEDEN AAN DE KONING TOEGEKEND DOOR BI.JZONDERE WETTEN,
KRAOHTENS DE GRONDWET ZELF UITGEVAARDIGD.- UITOEFENING VAN DE
·vERORDENENDE llfAOHT VAN DE l(ONING
KAN BUITEN DE DOOR ARTIKEL 67 VAN
DE GRONDWET GESTELDE GRENZEN
WORDEN UITGEBREID.

VAN BEROEP VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN.- RAAD VAN BEROEP DIE BI.J
EENZELFDE SENTENTIE BESLIST DAT DE
GENEESHEER HEll'[' GEEN WRAKINGSGROND, IN DE ZIN VAN DE WET, VOORLEGT EN DAT EEN VERZET TEGEN EEN
ANDERE SENTENTIE NIET ONTVANKELIJK I S . - VI'ETTELIJKHEID.

10°

VONNISSEN EN AR.RESTEN.
TUOHTZAKEN. RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN. RAAD VAN BEROEP DIE BI.J EENZELFDE
SENTENTIE BESLIST DAT DE GENEESHEER HEM GEEN WRAKINGSGROND, IN
DE ZIN VAN DE WET, VOORLEGT EN DAT
EEN VERZET
TEGEN EEN ANDERE
SENTENTIE NIET ONTVANKELIJ"K IS. IVETTELI.JKHEID.

I

0

Om de geneeslmnde in Belgic te mogen
ttitoefenen, moet iede1' geneeshee1· op de
l~jst van de 01·de ingeschreven zijn (I).
(Art. 2 k.b. nr. 79 van 10 november
1967).

2° De ve1']Jlichte inschrijving op de lijst
van ·een o1·de die, zoals de Orde van
geneesheren, een p~tbliek1'echtelijke instelling is tuelke als opdmcht heeft te
waken ove1· de naleving van de plichtenlee1' en de instandhouding van de ee1',
de discretie, de ee1·lijkheicl en de waardigheid van haar leclen, lean niet w01·clen

(1) Cass., 3 mei 19U (An·. cass., 1974,
blz. 967), en de conclusie van de procureurgeneraal W.J. Ganshof van cler :M:eersch, en
25 juni 1974 (ibid., 1974, blz. 969).

-22beschmtwd als zijnde o1we1·enigbaa1' met
de V1'ijheid van veTeniging ( 1). (V erdrag
tot bescherrning van cle rechten van
de mens en de funclan1entele vrijheden,
te Rome op 4 november 1950 ondertekend en goedgekeurd bij de handsling van de wetgevende macht van
13 mei 1955; art. 20 Grondwet; art. 2
k.b. nr. 79 van 10 november 1967.)
3° Tttchtvm·volgingen en het 1titsp1·eken
van t1whtmaat1·egelen zijn in beginsel
V?'eemd aan de geschillen wam·van a?·tilcel 92 van de Grondwet cle kennisneming
bij 1titshtiting aan de hoven en ?'echtbanken voo1·behouclt (2).

-4° K1·achtens a1·tikel 1, 8°, a, van de wet
van 31 maa1·t 1967 was cle Koning
gemachtigd om de wetgeving in ve1·band
met de ttitoefening van cle Ve?'schillencle
takken van cle geneeskmule te he1·zien en
aan te passen (3).
5° Ingevolge artikel 78 van cle G1·onclwet
lean een bijzoncle1·e wet, hachtens cle
Gronclwet zelj ttitgevaanligcl, de ttitoejening van de ve?'o?·clenende mctcht van
cle Koning buiten cle clooT m·tikel 67 van
de G?'ondwet gestelcle g1·enzen ttitb?·ei·
den (4).
6° en 7° Overeenkomstig a1'tikel 78 van
cle G1·onclwet, bij de wet van 31 mam·t
1967 claa1·toe gemachtigcl heeft de Koning
ingevolge het koninlclijk beshtit nr. 79
van 10 novembe1· 1967 cle wet van
25 J'ttli 1938 op gelclige wijze kunnen
opheffen (ii).
8° A1·tilcel 6, pamgmaf 1, van het Ve1·dmg

tot besche1·ming van de 1·echten van cle
mens en de jtmdamentele wijheclen is
niet van toepassing op t1whtvonle1·ingen (6).
9° en 10° A1·tikel 23 van het lwninklijk
beshtit nT. 79 van 10 novembe1· 1967
bet?·effencle de Onle cler geneeshe1·en belet
de 1'aml van bemep van de Orcle elm·
geneeshe1·en niet bij eenzeljcle sententie
te beslissen, ene1·zijcls, clat een vonle1·ing
tot tm·aking van alle leclen van clie ?'aacl
zoncle1· onde1·scheicl geen w1·aking is en,
ancle1·zijcls, clctt een ve·rzet tegen een ande?'e, bij ve1'stelc gewezen sententie niet
ontvankelijk is.
(LECOMPTE,
T. ORDE DER GENEESHEREN.)

beslissing, op 5 februari 1973 gewezen
door de raad van beroep, met het Nederlands als voertaal, van de Orde cler
geneesheren ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van do artikelen 20 van de
Grondwet en 11.1 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentelo vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd door artikel 1 van de wet
van 13 rrtei 1955,
cloonlat de beslissing genomen werd
door een orgaan van de Orde der geneesheren ingericht door het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967,
waardoor bepaald wordt dat de uitoefening van de geneesktmde in Belgie
afhankelijk gestelcl wordt van de gedwongen toetrecling van de arts tot gezegde Orcle en dienvolgens van de onderwerping van de arts aan de jurisdictionele
organon van gezegde orde,
tenvijl het opleggen van gezegde toetreding en onderwerping inclruist tegen
het door do artikelen 20 van de Grondwet
en 11 van het hierbovon vermeld verclrag
gehuldigcl beginsel van de vrijheid van
vereniging :
Overwegende dat naar luid van artikel 2, lid 2, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde cler geneesheren, om de geneeskunde in Belgie te nwgen uitoefenen,
ieder geneesheer op de lijst van de Orde
ingeschreven moet zijn ;
Overwegende dat de verplichte inschrijving op de lijst van een orde, die, als
de Orde der geneesheren, een publiekrechtelijke il1.stelling is welke als opdracht
heeft te waken over de naleving van de
plichtenleer en de instandhouding van
de eer, de discretie, de eerlijkheid en cle
waardigheid van haar leden, niet als
onverenigbaar met de vrijheid van vereniging, vastgelegd in artikel 20 van de
Grondwet, kan beschouwd worden ;
Overwegende dat eiser niet aanvoert
dat de gekritiseerde regel de grenzen zou
overschrijden van de beperkingen die
artikel 11, lid 2, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de n1ens
en cle fundamentele vrijheden, onder
1neer voor de bescherming van de gezondheid toestaat ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleicl uit
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de schencling van de artikelen 92, 94 van
de Grondwet, 1, meer bepaald so, a,
en 3, lid 2, van de wet van 31 maart 1967
tot toekenning van bepaalde machten
aan de Koning teneinde de economische
heropleving, de bespoediging van de
regionale reconversie en de stabilisatie
van het begrotingsevenwicht te verzekeren,
doo1·dat de beslissing genomen werd
door een jurisdictioneel orgaan ingericht
door het koninldijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 uitgevaarcligd krachtens voormelde wet van 31 maart 1967,
en uitspraak doet over het burgerlijk
recht van eiser de geneeskunde uit te
oefenen,
tenoijl voormelde artikelen van de
Grondvvet verbieden uitzonderingsrechtbanken in te richten om over burgerlijke
rechten uitspraak te doen,
en terwijl voormelde bepalingen van de
wet van 31 maart 1967 aan de Koning
de macht niet hebben gegeven dergelijke
uitzonderingsrechtbanken in te richten ;
Overwegende dat de bestreden beslissing inzake tuchtvervolgingen uitspraak
doet;
Overwegende dat tuchtvervolgingen en
het uitspreken van tuchtmaatregelen in
principe vreemd zijn aan de .geschillen
waarvan artikel 92 van de Grondwet de
kermisneming bij uitsluiting aan de
hoven en rechtbanken voorbehoudt ;
Overwegende dat, nu de raden van de
Orde der geneesheren geen bevoegdheid
hebben om over geschillen te beslissen
waarvan artikel 92 van de Grondwet de
kennisneming bij uitsluiting aan de hoven
en rechtbanken voorbehoudt, die raden
geen buitengewone rechtbanken zijn
waarvan de oprichting door artikel 94
verboden is ;
Overwegende dat uit artikel 1, so, a,
van de wet van 31 maart 1967 blijkt
dat de Koning ertoe gemachtigd was de
wetgeving in verband met de uitoefening
van de verschillende takken van de
geneeskunde te herzien en aan te passen ;
dat de wetgever onder meer verwees
naar de wet van 25 juli 193S tot oprichting van de Orde der geneesheren, die
aan de raden van de Orde tuchtrechtelijke bevoegdheden verleende ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 67 van de
Grondwet, 1 en 11 van de wet van 25 juli
193S tot oprichting van een Orde der
geneesheren,

dom·dat de beslissing genomen werd
door een jurisdictie ingericht door het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967 dat, overeenkomstig artikel 32 van
dit koninklijk ?esluit, in voege is getr~den
krachtens art1kel 1 van het koninllijk
besluit van 25 maart 1969, het elk
tevens voormelde wet van 25 juli l93S
heeft opgeheven,
terwijl artikel 67 van de Grondwet
zich er tegen verzet dat de Konirw de
be]\mlingen van voormelde wet "'van
25 juli 193S zou kunnen opheffen:

Overwegende dat het koninldijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967, op grandslag van de artikelen 1, S0 , a, en 3 van de
wet van 31 maart 1967, in artikel 1
bepaalt dat voor de Orde der geneesheren,
opgerwht door de wet van 25 juli 193S,
voortaan de bepalingen van dit besluit
golden? en, in artikel 32, de Koning ertoe
macht1gt de datnn1 waarop de wet van
25 juli 193S wordt opgeheven en die
waarop dat besluit in werking treedt
vast te stollen ;
Dat het koninldijk besluit van 25 maart
1969 in artikel 1 de datum waarop het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem- ·
ber 1967 in werking treedt, alsmede
de datum waarop de wet van 25 juli 193S
is opgeheven, op 1 april 1969 bepaalt ;
Overwegende dat artikel 7S van de
Gronclwet toestaat dat een bijzonclere
wet, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigcl, de uitoefening van de verorclenencle macht van de Koning buiten
de door artikel 67 van de Grondwet
gestelde grenzen uitbreidt;
Overwegende dat de Koning derhalve,
op grand van de wet tot bevoegdverklaring van 31 maart 1967, bij het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
heeft kunnen beslissen tot opheffing van
de wet van 25 juli 193S;
Overwegende dat, in zoverre het koninklijk besluit van 25 maart 1969 de
datum bepaalt waarop de wet van 25 juli
193S is opgeheven, het regelmatig is
genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967,
overeenkomstig artikel 67 van de Grmidwet ·
D~t het middel naar recht faalt ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending. van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fcmdamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goeclgekeurd door artikel l
van de wet van 13 mei 1955,

-24doordat, eerste ondenleel, de beslissing
genomen werd zonder dat voorafgaandelijk de zaak in openbare zitting werd
behandeld,
tenvijl artikel 6.1 van voormeld verdrag
dergelijke openbare behandeling voorschrijft ;

beslissing van de provincials raad van
West-Vlaanderen van 31 mei 1972,
te?·wijl de artikelen 23 en 43 van voormeld koninklijk besluit de mogelijkheid
voorzie:n om zich v66r elke verdere
behandeling in cassatie te voorzien tegen
de verwerping va:n de wraking :

en doordat, tweede ondenleel, de beslissing genomen werd door een rechtscollege voor de helft sarnengesteld uit
geneesheren en aan eiser een tuchtsanctie
oplcgt wegens het feit dat eiser persartikelen zou hebben gepubliceerd oflaten
publiceren, welke een ongeoorloofde publiciteit zoudon hebben uitgemaakt voor
zijn medische praktijk,
tenvijl, nude ten laste van eiser gelegde
feiten, in de veronderstelling van de
gegroncll1eid vail do telastleggingen, van
die· aard waren dat zij schade konden
berokkenen aan de collega's van eiser, een
recbtscollege voor de helft sarnengesteld
nit collega's va:n eiser niet beschonwd ka:n
worden als ee:n onpartijdig rechtscollege
in de zin van artikel 6.1 van voorrneld
verclrag:

Overwegende dat artikel 23 van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novernber 1967, hetwelk de mogelijkheid bepaalt zich in cassatie te voorzien tegen
de in laatste aanleg gewezen beslissingen
van de provincials radon en van de
radon van beroep, de raad van beroep
:niet kan beletten bij eenzelfde beslissing
uitspraak te doen over de wraking en
over de ontvankelijkheid van het verzet ;
Dat artikel 43 van voormeld koninldijk
besluit niet bestaat ;
Dat het m.icldel ,niet kan worden aangenmnen;

Overwegende dat de beslissi:ng, die in
strijd met do aanvoering van eiser hem
geen tuchtsanctie oplegt, in tuchtzaken
uitspraak doet ;
Overwegende dat naar luid van paragTaaf 1 va:n artikel 6 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de ftmdamentele vrijheden, eenieder,
bij bet vaststellen van zijn bmgerlijke
rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegroncll10icl van een tegen hem
ingestelde strafvervolging, recht heeft
op een eerlijke on openbare behandeling
van zijn zaak, binnen een redelijke ternlijn, door een onafhankelijke en onpartijdige instantie welke bij de wet is ingesteld en haar vonnis in principe in het
openbaar moet wijzen;
Overwegende dat cleze bepaling niet
toepasselijk is op procedures die in tuchtzaken zij:n ingesteld ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
sche:ndi:ng van de artikele:n 23 en 43 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 :november 1967,
doonlat de beslissing 'nitspra,ak doet
terzelfdertijd over de wraking va:n de
leden van de nederlandstalige raad van
beroep van de Orde der geneesheren,
betekend aan de voorzitter van deze raad
op 24 november 1972 e:n 2 februari 1973,
en over het beroep gericht tegen de

Over het zesde middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 40, 41 van het
koninklijk ,besluit nr. 79 van 10 november 1967 en 97 van de Grondwet,
doonlat, ee~·ste ondeTdeel, de beslissing
de wraking zowel van de leden van de
provincials raacl van West-Vlaanderen
als van die van de raad van beroep verwerpt als zijnde geen wraking in de zin
van die artikelen,
te1'tviJ'l, waar enerzijds artikel 40 van
voorn1.eld besluit luidt : " de geneesheer
mag zijn recht van wraking gebruiken
tegen de leden van de provincials raad
en van de raad van beroep die over zijn
zaak moeten beslissen ,, en artikel 41
luidt : " Elk lid van de provincials raad
of van de raad van beroep kan worden
gewraakt om de redenen die in artikel 8.28
van het W etboek van strafvorclering
zijn vermeld ,, anderzijds artikel 828 van
het W etboek van strafvordering onbestaande is, zodat bedoeld koninklijk
besluit aldus aan eiser het wettelijk
middel ontneemt om zijn gewaarborgd
recht van wraking nit te oefenen en derhalve het onderzoek en de rechtspleging
nietig zijn ;
en doonlat, tweede onderdeel, de beslissing het in het eerste o:nderdeel overgenomen verweer, dat in het regelmatig
beroep van 12 j1.mi 1972 en in de wraking
van 24 november 1972 en 2 februari 1973
door eiser werd aangevoerd, niet beantwoordt,
te1·wijl artikel 97 van de Grondwet aan
de rechtsmachten deze verplichting oplegt:

~
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W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 40 en 41
van het koninldijk besluit nr. 79 van
10 november 1967, waarvan de schending
door eiser 1-vordt ingeroepen, niet bestaan ;
.Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te beschouwen
dat de ·wraking tegen bepaalde leden van
de raad van beroep moet worden gericht
en dat eiser de raad in zijn geheel bedoelt
zodat de voorgewende wraking geen
wraking is, de beslissing de aangevoerde
grief beantwoordt ;
Dat het ondercleel feitelijke grondslag
mist;
Orn die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser i:n de kosten.

6 september 1974. ~ 1e karner. ~
V oo1·zitte1•, de H. de Vreese, raadsheer
waarnmnend voorzitter, ~ Ve1·slaggeve1',
de H. Sury. ~ Gelijkluidencle conclttsie,
de H. Durnon, eerste advocaat-generaal.
~ Pleitef, de H. Bayart.
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6 september 1974.

Jo OPENBAAR MINISTERIE. ~Bun
GERLIJKE ZAKEN: ~ MEDE TE DELEN
ZAKEN. ~ AnviEs. ~ VoRM.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. ~ 0PENBAAR
MINISTERIE. ~ ]\lfEDE TE DELEN ZAKEN.
~ AnviEs. ~ VoRllr.
1° en 2° N aa1· luicl van aTtikel 766 van het
Gerechtelijk Wetboek wonlt het aclvies
van het openbaa1· ministe1·ie schTijtelijk
gegeven, tenzij het wegens de omstancligheclen van de zaak terstond op cle zitting
mondeling woTclt uitgebmcht; deze wettelij ke bepaling veTeist niet clat het vonnis
of het an·est de1·gelijke omstandigheden
van de zaak ve1•melclt die tTouwens vrij
beoo1·deeld worden clom· de magistmat
van het openbam· ministefie (1).
(1) Cass., 31 mei 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 1080); raadpl. cass., 18 december 1967
(ibid., 1068, blz. 562).

(MERTENS, T. BAUDEWIJNS.J
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 22 februari 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, jeugdkamer;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 721, 6°, 764, 765,
766, 767 en 1042 van het Gerechtelijk
\Vetboek, 302, lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek, 11, 16, 58 en 62 van de '\vet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied
voor de rechten van de verdedign1g,
clOOTdat het arrest het verzoek van eiser
tot het bekomen van de bewaking over
zijn dochter Ann Mertens of minstens tot
uitbreiding van het bezoekrecht afwijst
en de bijkomende vordering van verweerster tot vermindering van het bezoekrecht gegrond verklaart en het bezoekrecht van eiser stelt op een zondag
per maand van 10 tot 19 uur en vermeldt
dat het uitgesproken wercl « gehoord de
heer advocaat-generaal De Cant in zijn
eensluidend advies in openbare zitting
gegeven »,
tefwijl 1° het advies van het openbaar
ministerie, ook betreffende een verzoek
over de hoede en het bezoekrecht over
het minderjarig kind na echtscheiding,
schriftelijk gegeven moet worden ; het
eveneens deel uitmaakt van het dossier
van de rechtspleging; noch uit het
arrest, noch uit het zittingsblad van
24 januari 1973 van de jeugdkamer
van het hof van beroep, waarop de zaak
behandeld werd, blijkt dat ' het advies
schriftelijk gegeven werd ; zich in het
dossier evenmin enig schriftelijk advies bevindt (schending van de artikelen 721, 6°, 764, 765, 766, 767, 1042
van het Gerechtelijk vVetboek, 302 van
het Burgerlijk Wetboek, 11, 16, 58 en 62
van de wet van 8 april 1965);
2° noch in het arrest, noch in het zittingsblad van 24 januari 1973 enige verrnelding ge1naakt wordt van de Olnstandigheden van de zaak om reden waarvan
het advies door het openbaar ministerie
terstond gegeven werd (schending van de
artikelen 766 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
3° het onmogelijk is na te gaan welke
de omstandigheden van de zaak waren
om terstond het advies mondeling uit te
brengen en het evenmin mogelijk is na

~

26

te gaan welke de inhond was van het
advies en of het al dan niet eenslnidend
met de nitgesproken beslissing was, zodat
het grondwettelijk toezicht op het arrest
niet kan nitgeoefend worden en de
rechten van de verdediging geschonden
werden (schending van artikel 97 van de
Groridwet en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) :
Overwegende dat nit het proces-verbaal van de terechtzitting van 24 jannari
1973 en nit het arrest blijkt dat de heer
advocaat-generaal De Cant gehoord werd
in zijn eenslnidend advies terstond in
openbare zitting gegeven ;
Overwegende dat artikel 766 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het
advies van het openbaar ministerie
schriftelijk wordt gegeven, tenzij het
wegens de omstandigheden van. de zaak
terstond op de zitting mondeling vvordt
uitgebracht;
Overwegende dat dit artikel niet
bepaalt dat de omstandigheden waarom
dit laatste gebenrt moeten worden vermeld;
Dat het openbaar ministerie deze omstandigheden vrij beoordeelt ;
Overwegencle dat het arrest vermeldt
dat het advies van het openbaar ministerie eensluidend was ;
Overwegende derhalve dat noch de
wetsbepalingen in het middel aangednid
noch de rechten van de verdediging
werden geschonden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

de Wf?t van 15 juni 1935, is te laat ingecliend de voorziening die in st1·ajzaken
tegen een einda1'1'est op tegenspraalc is
ingesteld na het verst1·ijken van de
te1·mijn bepaald bij artikel 373 van het
Wetboek van stmjv01·de1·ing (1).
(CHAIBI.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat het arrest op tegenspraak is gewezen en definitief is in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering ; dat derhalve de vdorziening die op 1 augustus 197 4 ingestelcl is,
dit is na het verstrijken van de termijn
bepaald bij artikel 373 van dit wetboek
en bniten het geval bepaald bij artikel 40,
lid 4, van de wet van 15 juni 1935, laattijdig is;
Dat zij niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 1974. 2° kamer.
V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vim;otte. Gelijlcl~tidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 september 1974. 1° kamer. Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Dnmon, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Hontekier.

2°

KAMER.-

VOORZIENING

9 september 1974.
IN

CASSATIE.

TERl\HJN. STRAFZAKEN. VociRzrENING TEGEN EEN EINDARREST OP
TEGENSPRAAK.
B~titen

het geval van artikel 40, lid 4, van
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KAMER.-

VOORZIENING

9 september 1974.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. VEROORDELEND ARREST. BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESCHIKKING VERWORPEN. VooRziENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONIVIIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG.

W annee1• de beklaagde zich in cassatie
heeft voorzien tegen een ve1'001'delend
arrest, wam·bij zijn onmicldellijke aanhoucling wonlt bevolen en, do01· vet·wer(1) Cass., 4 juni 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 1088).
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. ping van de vooTziening tegen de veTooTdelende beschikking, deze in kmcht
van gewijsde is gegaan, heeft de voo1'ziening tegen het bevel tot onmiddellijke
aanho~tding geen belang meeT (I).

matige daad, indien hij de 1·edenen opgeejt waa1'om eensdeels de dooT een pa1·tij
vooTgestelcle wijze van ?'aming niet lean
wm·den aangenomen en ande1·deels de
1·aming enkel ex aequo ·et bono kan
geschieden (2). (Art. 97 Grondwet ;.
art. 1382 B.W.)

(PATERNOTTE.)
ARREST (ve1·taling).

(HAMELS, T. VAN DEN BOSSOHE.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juli 197 4 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

ARREST.

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Overwegende dat de substantiiile 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 het bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat door de verwerping
van de voorziening gericht tegen de
veroordelende beslissing, deze in kracht
van gewijsde is gegaan ;
Dat derhalve de voorziening tegen het
bevel tot onmiddellijke aanhouding van
geen belang meor is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 1974. 2e kamor. VooTzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - Vm·slaggeve1',
de H. Screvens. c-- Gel~jkl1tidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.

ze KAMER. -

10 september 1974.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). - RAi\'liNG VAN
DE SCHADE (( EX AEQUO ET BONO ll. WETTELIJKHEID. VooRWAARDEN.

De 1'echte1•mamt wettelijk ex aequo et bono
de schade ten gevolge van een on1·echt(1) Cass., 8 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
biz. 144).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest aileen
uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetbciek en 97 van
de Grondwet,
Dat het middel, dat op een verkeerde
uitlegging van het arrest berust, feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwot,
doonlat het hof van beroep niet instemt
met de mathematische berekening van
de vergoecling van de materiiile schade
na consoliclatie geleclen, door eiser in
conclusie voorgestelcl, doch cleze integendeel ex aeq~to et bono schat, op grand van
de volgencle redenen : " ... clat, i:nclien de
eerste rechter met reclen in overwegir1g
heeft genomen clat deze sequelen een
hinder betekenen in de beroepsactiviteiten van de eiser en zijn concurrentiemogelijkheden op de arbeiclsmarkt beperken, hij claaruit evenwel ten onrechte
het besluit heeft getrokken clat de eiser
claardoor een materieel verlies onclergaat
clat op basis van 13 pet. van zijn beroepsinkomsten voor het jaar 1970 moet
worden gekapitaliseercl; ... clat immers
het ongeval nu reeds meer clan zes jaar
gebeurd is en de eiser, die toen commercieel inspecteur was, intussen tot commercieel clirecteur bij dezelfcle naamloze

(2) Raadr>l. ca.ss., 18 januari en 15 maart
1971 (A1·r. cass., 1971, biz. 471 en 675) en
11 januari 1972 (ibid., 1972, biz. 458).
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vennootschap I.M.A. werd benoemd met
het hager vaste loon dat aan deze functie
is verbonden ; dat het bewijs van een
inkomstenverlies als gevolg van deze
bestendige invaliditeit terzake niet geleverd wordt ; dat de eis strekkende tot
het bekomen van een mathematisch
berekende vergoeding nit dien hoofde
niet toewijsbaar is; ... dat echter de eiser
door de voormelde diepe venentrombose
een reele aantasting van zijn fysische integriteit blijft ondergaan, gepaard gaancle met een verminclering van zijn werkcapaciteit en hogere inspanningen om zijn
vroegere werkprestaties te bereiken ; dat,·
gelet onder meer op eisers leeftijcl van
42 jaar op de datum cler consoliclatie en
zijn beroep clat veel verplaatsingen per
auto vergt, cleze schadepost ex aeqtto et
bono client bepaalcl te worden op 150.000
frank ... ";
te1'wijl, om wettelijk tot de bepaling
ex aeqtto et bono van een schaclepost over
te kunnen geen, de rechter gehouden is te
motiveren waarom de berekeningsmethocle, door het slachtoffer voorgestaan,
client verworpen, enerzijds, en om ,welke
reclen het beloop cler schacle enkel ex
aeqtw et bono kan bepaalcl worden,
anclerzijds, de afwezigheid van inkomstenverlies enige reden door het
arrest aangehaalcl- geen.mathematische
berekening verhinclert van de vermindercle werkbekwaamheicl en economische
waarde op de arbeiclsmarkt, en het arrest
hierover trouwens geen nadere Inotivering geeft, de mathematische berekening
nochtans, zoncler schending van enige
wetsbepaling, kan gebeuren aan de hand
van het loon v66r het ongeval verdiend
en van het percentage bestenclige invalicliteit door de desktmclige verslagen vooropgesteld, zoclat het hofvan beroep, door
geen gelclige motivering te verstrekken
voor zijn verwerping van de mathematische berekening, door eiser in conclusie
voorgehoucleu, en voor de ingeroepen
nooclzaak een ex aeq1to et bono schatting
toe te passen, de in het middel aangehaalde bepalingen miskent :
Overwegende dat, wat de n1ateriele
schacle na consoliclatie betreft, het arrest
erop wijst dat de sequelen van het ongeval
een hinder betekenen in de beroepsactiviteiten van eiser en zijn conmirrentiemogelijkheden op de arbeidsmarkt
beperken en clat hij een reele aantasting
van zijn fysieke integriteit blijft ondergaan, gepaarcl gaancle met een vermindering van zijn werkcapaciteit en hogere
inspanningen om zijn vroegere werkprestaties te bereiken ;

Dat het arrest echter oordeelt clat,
nu het ongeval reeds meer clan zes jaar
geleden ge beurd is en eiser, die to en commercieel inspecteur was, intussen tot
commercieel directeur wercl benoemd
met het hoger vaste loon clat aan cleze
functie is verbonclen, het bewijs van een
inkomstenverlies als gevolg van de bestenclige invaliditeit van eiser niet gelevercl worclt ;
Dat het arrest op die gronden beslist,
door een feitelijke en clerhalve soevereine
beoorcleling van de gegevens van de zaak,
clat een mathematisch berekencle vergoeding niet kan toegekencl worden en
dat de schade ex aequo et bono client
bepaald te worden ;
Overwegende clat het arrest alclus de
reclenen aangeeft waarom niet aileen de
door eiser voorgestelde ramingsbasis niet
kan aangenomen worden, maar ook de
raming van de schade aileen naar biilijkheid kan geschieclen ;
Dat het arrest zijn beslissing clerhalve
wettelijk rechtvaardigt en regelmatig
motiveert;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1974. - 2 8 kamer. Vootzittet, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggevet, de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1's, de HH. Bii.tzler
en De Bruyn.

2e KAMER.- 10 september 1974.
l a VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN . .:.___ STRAFZAXEN.BESLISSING DAT DE STRAFVORDERING
VERVALLEN IS DOOR HET OVERLIJDEN
VAN DE BEKLAAGDE. - VOORZIENING
VAN DE ERFGENAMEN VAN DE BEKLAAG·
DE. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING. - GETUIGEN. GEEN VERJVIELDING VAN HUN LEEFTIJD.
- GEEN NIETIGHEID.
30 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.VERPLIDHTING VOOR DE RECHTER RE·
KENING TE HOUDEN MET ALLE REGEL·
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IVIATIG TIJDENS EEN STRAFZITTING AFGENO!VIEN GETUIGENISSEN,

4o REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. REGELIVIATIG TER ZITTING VAN DE EERSTE
RECHTER AFGENOIVIEN GETUIGENISSEN
DIE IN RET PROCES-VERBAAL VAN DE
TERECHTZITTING ZIJN OPGETEKEND.GETUIGENIS DOOR DE RECHTER IN
HOGER BEROEP UIT DE DEBATTEN GEWEERD OP GROND DAT UIT DIT PROCESVERBAAL NIET BLIJKT DAT DE GE{]'UIGE IVIEER DAN VIJFTIEN JAAR OUD
WAS.- SCHENDING VAN •DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING,

5°

OASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSVORDERING TEGEN
DE ERFGENAMEN VAN DE BEKLAAGDE
INGESTELD.- VEROORDELINGEN DOOR
DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGETAST, EINDBESLISSING OP EEN VAN
DEZE VORDERINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP DE ANDERE. VooRZIENING VAN DE ERFGENAIVIEN VAN DE
BEKLAAGDE.
AFSTAND VAN DE
VOORZIENING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING, ZONDER BERUSTING.
0ASSATIE VAN DE EINDBESLISSING.
0ASSATIE DIE DE VERNIETIGING VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING MEDEBRENGT,

6o VOORZIENING IN OASSATIE.
VORM.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VEROORDELING VAN DE ERFGENAIVIEN VAN DE
BEKLAAGDE, NA HERVATTING DOOR HEN
VAN RET TEGEN HUN RECHTSVOORGANGER INGELEIDE GEDING. VOORZIENING VAN DE ERFGENAMEN,- VooRZIENING DIE
NIET MOET WORDEN
BETEKEND.

7°

GEREOHTSKOSTEN. ' - STRAFZAKEN.- 0AssATIEGEDING.- VooRZIENING VAN DE ERFGENAMEN, VAN
DE BEKLAAGDE, NA HERVATTING DOOR
HEN VAN RET TEGEN HEM INGELEIDE
GEDING.
BETEKENING VAN DE
VOORZIENING AAN DE BURGERLIJKE

(1) De toestand is anders wanneer het gaat
om erfgenamen van een burgerrechtelijk aansprakelijke partij. Zij 'mogen niet aileen het
geding hervatten, in zoverre de voorziening
van hun rechtsvoorganger gericht is tegen de
beslissing op de strafvordering weike tegen
hem is ingesteid ais burgerrechteiijk aansprakelijke partij voor de bekiaagde ( cass.,
13 februari 1967 (A1·r. cass., 1967, biz. 729),

PARTIJEN. KoSTEN VAN DE BETEKENING TEN LASTE VAN DE EISERS.

lD De erfgenamen van een beklaagde zijn

niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen de beslissing dat de strafvo?·de?·ing ve1·vallen is door het ove1·lijden
van de beklaagde (1).

2° De aan de g?'ijfie?' opgelegde ve?'plichting
in het p1·oces-ve?'baal van de terechtzitting van een stmfge?'echt de leejtijd
van de gehoo1·de get~tigen te· vennelden
is niet voo1·geschreven op strafje van
nietigheid (2).
3° De ?'echte?' moet 1·ekening hmtden met
alle ?'egelmatig afgenomen getttigenissen
die in het p1·oces-verbaal van de te?'echtzitting van het stmjge1·echt zijn opgetekend (3).
4° Door een door de beklaagde aangevoe~·de getuigenis, welke doo1· de eerste
rechter regelmatig te?' terechtzitting is
afgenomen en in het proces-ve1·baal
van deze terechtzitting is opgetekend,
uit de debatten te we1·en, op g?'ond dat
ttit dit JYI'oces-vM'baal niet blijkt dat de
getuige mee?' dan vijjtien jam· oud was,
schendt de ?'echte?' in hoge?' beroep de
?'echten van de verdediging (4).

5° }Vannee?' de straj1·echter, voo?' wie twee
b~t?'gerlij ke rechtsvorde1·ingen tegen de
e1jgenamen van de beklaagde zijn gebmcht, beslissingen heejt gewezen welke
·door dezelfde onwettelijkheid zijn aangetast en een van deze beslissingen een
eindbeslissing is, terwijl de ande1·e dit
niet is, b?'engt de inwilliging van de
voorziening van de e?jgenamen van de
beklaagde tegen de ee1·ste beslissing de
ve~·nietiging mede van de tweede, zelfs
indien de e1jgenamen van de beklaagde,
zonde?' e1·in te bentsten, van lntn voo?'ziening tegen deze laatste beslissing afstand hebben gedaan (5).
6° De e1jgenamen van de beklaagde die

zich in cassatie voo?'zien tegen de beslissing waat•bij zij op de btwge?·lijke ?'echtsvm·de?·ing ve?'oo?·deeld werden na hm·doch zich oak in cassatie voorzien tegen de
beslissing waarbij hun rechtsvoorganger burgerrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard.
(2) (3) en (4) Cass., 11 februari 1974 (Ar1·.
cass., 1974, biz. 627) en de noten onder dit
arrest; raadpl. cass., 3 september 1974,
supm, biz. 9.
(5) Raadpl. cass., 12 februari 1974 (A1·r.
cass., 1974, biz. 640).

30vatting dooT hen van het tegen htm TechtsvooTgange1' ingeleide geding, moeten lnm
voorziening niet betekenen (1). (Impliciete oplossing.)
7° Wannee1· in st1·ajzaken de e1jgenamen
van de beklaagcle aan de btwge?'lijke
partijen de voorziening hebben doen
betekenen, welke zij hebben ingesteld
tegen de beslissing waarbij ZiJ' op de
btw·ge1'lijke 1'echtsvonle1·ing zijn veToordeeld na he1·vatting door hen van de
tegen htm 1'echtsvom·gange1· ingeleide
geding, moeten de kosten van deze
betekening te lmnnen laste gelaten W01'·
den, zeljs indien htm vooTziening wonlt
ingewilligd (2).
(DE GELAS EN LITISCONSORTEN,
T. VAN CAPPELEN·BOELENS
EN DE ROY.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de eisers, in hem hoedanigheid van
erfgenamen van wijlen De Ridder Sara,
het geding op burgerlijk gebied hervatten;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de tegen
De Ridder Sara ingestelde strafvordering:

Overwegende dat de eisers geen hoedanigheid hebben om tegen zoclanige
beslissing cassatieberoep in te stellen;
dat hun voorzieningen derhalve niet ontvankelijk zijn ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de door Van
Oappelen-Boelens tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering:
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 155 van het Wetbock van strafvordering, 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Bm·gerlijk vVetboek en van de rechten van de
verdediging,
doonlat het hof van beroep de verklaring van getuige Kinderrnans Emrnanuel
ter zitting van 3 maart 1972 in eerste
aanleg afgelegd uit de debatten verwij(1)
cass.,
(2)
cass.,

Raadpl. cass., 7 november 1966 (A1'1'.
1967, blz. 326).
Raadpl. cass., 5 september 1972 (Arr.
1973, blz. 8).

dert, " ... bij gebreke van vermelding
van de ouderdom van belanghebbende »,
tenvijl, eeTste onderdeel, de niet-verrnelding van de leeftijd van een getuige op
hot zittingsblad of in het vonnis zelf deze
getuigenverklaring niet met enige nietigheid aantast, inderdaad het procesverbaal enkel client toe te laten de getuigen te identificeren, hetgeen in huidig
geschil het geval is, de getuige in kwestie
reeds voorheen door de verbaliserende
overheid, zelfs met vennelding van de
leeftijd, gei'dentificeerd zijnde, zoclat het
arrest, door een bepaalde getuigenis uit de
debatten te weren, omwille van de nietvervulling van een voorwaarde die door
artikel 155 van het Wetboek van strafvordering niet op straffe van nietigheid
is voorgeschreven, deze wetsbepaling
schendt:
OverwegEmde dat het arrest beschouwt
dat de verklaring van getuige Kindermans, ter zitting van 3 maart 1972 in
eerste aanleg afgelegd, uit de debatten
client verwijderd te worden bij gebreke
van vermelcling van de leeftijd van
belanghebbende;
Overwegencle dat de verrnelding door
de griffier in het proces-verbaal van de
terechtzitting van de leeftijd van de
gehoorde getuigen noch een substantiele
noch een op straffe van nietigheicl voorgeschreven vonn is ;
Overwegende dm·halve dat het hof van
beroep de verklaring van voornoemde
getuige niet wettelijk kon. weren uit de
gegevens welke het in aanmerking nam
om tot zijn overtuiging te komen, om de
enige reden dat de leeftijd van die
getuige in het proces-verbaal van de
terechtzitting niet was venneld ;
Dat het middel gegrond is ;
III. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de door
De Roy Elise, qttalitate qtta, tegen de
eisers ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstand te doen van hun voorzieningen om de reden dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het 'Vetboek van strafvordering en onder voorbehoud cassatieberoep in te stellen na de eindbeslissing ;
Overwegende echter dat de beslissing
op de civielrechtelijke vordering van
Van Oappelen-Boelens en de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van De Roy
Elise, qtwlitate qtw, op dezelfde ornvettige
reden gegrond zijn, zodat de vernietiging

-31van de eerste de vernietiging meebrengt
van de tweede die niet definitief is en
waartegen thans geen cassatieberoep kan
worden ingesteld ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vorderingen van
Van Cappelen-Boelens en De Roy Elise,
q~talitate q~ta, en over de kosten van deze
vorderingen en de zaak voor verdere
behandeling naar de eerste rechter verwijst ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gernaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt de eisers in de kosten van
hun afstand en in de kosten van betokening van hun voorzieningen aan Van
Cappelen-Boelens; veroordeelt Van Cappelen-Boelens in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Gent.
10 september 1974. - 2 8 kamer. Voo1·zittM·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1', de H. Biitzler.

2e

KAMER.-

10 september 1974.

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE TEN GEVOLGE
VAN EEN MISDRIJF. B:EGRIP.

2°

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ScHADE TEN GEVoLGE VAN
EEN MISDRIJF.- STUREN IN STAAT VAN
DRONKENSCHAP.
DRoNKENSOHAP
DIE DE OORZAAK VAN SCHADE RAN ZIJN.

3°

WEGVERKEER.
STUREN IN
STAAT VAN DRONKENSCHAP. DRoNKENSCHAP DIE DE OORZAAK VAN $0HADE
RAN ZIJN.

4°

AANSPRAKELIJKHEID (BUI'l'EN
OVEREENKOMST). OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.SoEVEREINE BEOORDELING.

(1) Cass., 15 maart 1965 (BHll. en Pas.,
1965, I, 733).
(2) Raadpl. het arrest waarvan in de vorige
noot sprake is. Dat een botsing kan veroorzaakt worden door oen onhandigheid die met
de snelheid niets heeft te maken, zie men in

so

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
OASSATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REQHTSVoRDERING. VooRZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
VERZEKERAAR VAN DIENS BURGERREOHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID,
VRIJWILLIG TUSENGEKOJ\iEN PARTIJ. GEDING TUSSEN HEN OF VEROoRDELING
VAN DE BEKLAAGDE TEN GUNSTE VAN
DEZE VERZEKERAAR.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° Orn in de zin van de artikelen 3 en 4
van de wet van 17 ap1·il 1878 een 1'echtsvo1·de1·ing te hmnen instellen tot vergoeding van schade ten gevolge van een
misd1·ijj, is het niet vereist dat het bestaan
van deze schade een van de bestanddelen
van het misdTijj voTmt (1).
2° en 3° Het misdTijj « sMwen in staat van
dTonkenschap » kan de ooTzaak van de
schade aan een de·rde zijn; de b~tTge1'lijke
1'echt8vm·deTing tot ve1·goeding van deze
schade is een op dat misdTijj geg?'onde
1'echtsvorde1·ing (2). (Art. 3S wet betreffende de politie over het wegverkeer; artt. 3 en 4 wet van 17 april
1878.)

4° De jeitem·echter beoo1·deelt soeverein in
feite of e1· al dan niet een oorzakelijk
ve1·band t~tssenfottt en schade bestaat (3).
(Art. 1382 B.W.)
S 0 De beklaagde is niet ontvankelijk om

zich in cassatie te voo1·zien tegen de
ve1·zekemaT van diens btwge1'1'echtelijke
aanspmkelijkheid, die vrijwillig voo1·
het st1·ajgeTecht is tttssengekomen, wannee?' e1· t~tssen deze pm·tijen geen geding
bestaat en ten gunste van de ve1'zeke1·am·
geen ve1·oo1·deling van de beklaagde is
ttitgesp1·oken (4).
(BEKAERT, T. LIEGEOIS
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA BELGIQUE».)
ARREST.
RET

HOI<' ; -

Gelet op het bestreden

cass., 23 juni 1951 (B1tll. en Pas., 1952, I, 693)
en 20 oktober 1952 (ibid., 1953, I, 81).
(3) Cass., 30 oktobor 1973 (An·. ca.ss., 1974,
blz. 250).
(4) Cass., 21 augustus 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 1239).
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vonnis, op 23 januari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;

I. Op de voorziening van eiser, als
beklaagde, tegen de beslissing
1° op de tegen hem ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of
op. straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2° op de door Liegeois Jean tegen hmn.
ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel hie1'toit afgeleid dat
het bostreden vonnis, bij bevestiging van
het beroepen vonnis op strafgebied, eiser
vrijspreekt van de telastlegging van inbrenk op artikel 27-1 van het wegverkoersreglelnent, hem. tot een straf veroordeelt wegens alcoholintoxicatie, dronkenschap aan het stuur en openbare
dronkenschap, en verweerder Liegeois
Jean veroordeelt wegens inbreuk op
artikel 16-2, a, van het wegverkeersreglement, en bij hervorming van het
beroepen vonnis op burgerlijk gebied,
beslist dat de ten laste van eiser in aan1nerk:i11.g genomen font de enige oorzaak
is van de door Liegeois geleden schade en
de eis van deze laatste tegen eiser gegrond verklaart,
terwijl de bevestiging van het beroepen
vonnis in al zijn beschikk:ingen op strafgebied tegenstrijdig is met de hervorming
ervan op burgerlijk gebied, de burgerlijke
verplichtingen slechts h1.m oorzaak kunnen vinden in het bestaan van de bewezen verklaarde telastleggingen, eiser van
de telastlegging van inbreuk op artikel 27.1 van het wegverkeersreglement
in eerste aanleg en in hoger beroep vrijgesproken werd, hij dus definitief vrijgesproken blijft van die telastlegging
die alleen, eventueel bewezen, de grmid
kon uitmaken van de verplichting aan
Liegeois schadevergoeding te betalen en
de telastlegging van dronkenschap op
zichzelf de oorzaak niet kan uitmaken
van schade aa11 een voertuig veroorzaakt :
Overwegende dat, opdat de rechtsvordering tot herstel van de door een
misclrijf veroorzaakte schade ontvankelijk zou zijn voor de strafrechter, de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 niet vereisen dat het bestaan van de
schade waarvoor vergoeding wor.dt gevorderd een van de bestanddelen van
het misdrijf zou zijn ;

Overwegende dat het wanbedrijf van
dronkenschap aan het stuur impliceert
dat de bestuurder van het voertnig niet
meer de aanhondende beheersing over
zijn daden bezit ; dat deze staat van een
bestuurder de oorzaak kan zijn van
schade aan het voertuig van een derde
en dat in zulk geval de civielrechtelijke
vordering tot herstel van die schade een
vordering is die op het wanbedrijf steunt;
Dat, om clie vordering gegrontl te kcmnen verklaren, het volstaat dat tussen de
telastlegging waarvoor de beklaagde
terecht staat en de door de benadeelde
persoon geleden schade een oorzakeli.jk
verband zou bestaan ;
Overwegende dat het vonnis, dat in
feite en derhalve soeverein vaststelt dat
clit oorzakelijk verband bestaat, wettelijk
beslist dat het ten laste van eiser in aannlerking genomen feit van dr011.ke11.Schap
aan het stuur de schade aan het voertuig
van Liegeois heeft veroorzaakt ; dat die
beslissing niet tegenstrijclig is met de
beslissing waarbij eiser van de hem ten
laste gelegde inbreuk op het wegverkeersreglement vrijgesprokon wordt ;
Dat het 1niddel niet ka11. aangenomen
worden;
II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij, tegen de beslissing gmvezen op de door he1n tegen verweerder
ingestelcle civielrechtelijke· vordering :
Overwegencle clat nit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partij tegen wie zij is gericht ; dat zij
mitsdien niet ontvankelijk is;
III. Op de voorziening van eiser in
zoverre zij gericht is tegen de naamloze
vennootschap " Belgie "' vrijwillig tussengekomen partij als verzekeraar van eisers
civielrechtelijke aansprakelijkheid :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaa11. niet
blijkt dat eiser met verweerster voor het
vonnisgerecht een geding heeft gevoerd
en dat het vonnis geen enkele veroordeling uitspreekt ten gunste van verweerster en ten laste van eiser ; dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om. die redenen, venverpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 september 1974. - 2e kamer. Voo1·zitte·r, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1', de H. Meeus.- Gel~jk
lt<idende concltosie, de H. Colard, advo-
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caat-generaal. - Pleite?', de H. Desmedt
(van de balie te Brussel).

{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< PATROONKAS .>>,
BRACKE EN VAN NIEUWENHOVE,
T. LIPPENS EN DEBERSAQUES.)
ARREST.

2e KA.MER.- 10 september 1974.
lD WEGVERKEER. ARTIKEL 27-1
VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\IIENT.VONNIS DAT BESLIST DAT DE BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG DIE EEN
ANDER VOERTUIG SLEEPT ARTIKEL 27-1
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT BE'l'REFFENDE DE SNELHEID NIET HEEFT
OVERTREDEN EN DAT DE BESTUURDER
VAN HET GESLEEPTE VOERTUIG WEL
ZODANIGE OVERTREDING HEEFT BEGAAN. - TEGENSTRIJDIGHEID.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. - VoNNIS WAARIN TEGENSTRIJDIGE BESCHIKKINGEN VOORKOlVIEN.- SCHENDING VAN ARTIKEL 97
VAN DE GRONDWET.

3° VOORZIENING IN OASSATIE. VoRlVI. SrRAFZAKEN. - VooRZIENINGEN VAN DE VOOR DE BEKLAAGDE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKE
PARTIJ EN VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN.- EXPLOTEN VAN BETEKENING
TER GRIFFIE VAN HET HoF NEERGELEGD
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
GESTELD BIJ ARTIKEL 420bis, TWEEDE
LID, VAN HET VVETBOEK VAN STRAFVORDERING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.
I o en 2o Tegenst?·ijdig is en schendt dus
artikel 97 van de G1·ondwet het vonnis
dat beslist eensdeels dat de besttmrde1'
van een voe?'tnig die een ande1· voe1·tuig
sleept m·tikel 27-1 van het wegve?·kee?'8?'eglement betreffende de snelheid niet
heeft ove?'t?·eden en ande1·deels dat de
bestntwde?' van het gesleepte voertuig wel
zodanige ove1·treding heeft begaan (1 ).

3° Niet ontvankelijk zijn de voorzieningen
van de voor de belclaagde bu?·ge?Techtelijk
aanspmkelijke paTtij en van de burgerlijke pa?'tijen, wie1· exploten van betekening aan de ve1·wee?·de1's ter g1·ijJie
van het Hof van cassatie zijn neergelegd
na het ve1·strij lcen van de te1·rnijn gesteld
bij a?·tikel 420bis, tweede lid, van het
Wetboek van stmjvordering (2).
0ASSATIE, 1975. - 2

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 januari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Gent ;
I. Op de voorziening van Bracke,
beldaagde:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat eerste verweerder,
Lippens, en tweede eiseres, Bracke,
vervolgd werden mn, de eerste. met een
lichte vrachtwagen, de tweede met een
gesleepte personenwagen, als weggebruiker of bestuurder op de openbare weg
hlm snelheid niet geregeld te hebben
zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid, de belemmering van het verkeer,
het zicht, de staat van de weg en van
het voertuig opdat de snelheid geen
ongevallen zou lrunnen veroorzaken noch
het verkeer .hinderen en niet in aile
omstandigheden te hebben kunnen stoppen voor een hindernis die kon worden
voorzien;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de personenwagen bestuurd door
Bracke gesleept werd door het voertuig
bestuurd door Lippens en dat, nadat zij
even tevoren een straat waren ingedraaid
en hun weg voortzetten, de gesleepte
personenwagen met de rechter voorhoek
terecht is gekomen tegen de linker achterhoek van een rechts stationerende wagen ;
Dat het vonnis beslist dat de telastlegging niet bewezen is ten laste van
Lippens, doch wel ten laste van Bracke ;
Overwegende dat het tegenstrijdig is
te beslissen dat de bestuurder van een
trekkend voertuig geen inbreuk heeft
gepleegcl op de bepalingen van artikel 27-1 van het wegverkeersreglement
betreffende de snelheid en dat de bestuurder van het gesleepte voertuig wel
(1) Raadpl. cass., 23 juni 1952 (Bt;ll. en

Pas., 1952, I, 693); 20 oktober 1952 (ibid.,
1953, I, 81); 22 juli 1970 (A1'1', cass., 1970,
biz. 1030) en 30 november 1970 (ibid., 1971,
biz. 312).
(2) Raadpl. cass., 7 november 1966 (A1'1·.
cass., 1967, biz. 326); 4 juni 1974 (ib1d., 1974,
biz. 1088).
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zodanige inbreuk heeft gepleegd; dat het
vonnis derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed;
II. Op de voorzieningen van de naamloze vennootschap « Patroo11kas », burgerlijke partij, en van Van Nieuwenhove,
civielrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke partij :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hofvermag acht te slaan blijkt dat de
voorzieningen betekend werden aan de
partijen tegen wie zij zijn gericht;
Dat immers de neerlegging tor griffie
van het Hof op 23 april 1974 van de
stukken betreffende de betokening van
de voorzieningen aan het openbaar ministerie en aan de verweerders laattijdig is
daar zij is geschied na het verstrijken
van de termijn bepaald in artikel 420bis,
lid 2, van hot Wetboek van strafvordering, welke aanving op 15 februari 1974,
datum waarop de zaak door de griffier
op de algemene rol word gebracht;
Dat de voorzieningen clienvolgens niet
ontvankelijk zijn;
Overwegende echter dat, ingevolge de
vemietiging van de beslissing op de
tegen tweede eiseres, Bracke, ingestelde
strafvordering, de beslissing op de vordering van hot openbaar ministerie tegen
de eiser Van Nieuwenhove zonder voorwerp wordt ;
Om die redenen, vernietigt hot bestreden vonnis in zovorre het Bracke
op de strafvordering veroordeelt ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
zegt dat tengevolge van de uitgeproken
vernietiging de beslissing waarbij eiser
Van Nieuwenhove civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de
betaling van de geldboete en van de
kosten zonder voorwerp wordt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; laat een vierde
van de kosten ten laste van de Staat ;
veroordeelt de eisers naamloze vennootschap « Patroonkas » en Van Nieuwenhove in de overige drie vierde van
de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde, zitting houdende in
hager beroep.
10 september 1974. - 2e kan1er. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
~ Ve1·slaggever, de H. Meei'ts.- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER.-

10 september 1974.

1°

WEGVERKEER.- VOORRANG. VVEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIRELEN 7-3, 16-1 EN 104bis.- PLAATSEN
W AAR RET VERKEER WORDT GEREGELD
DOOR VERKEERSLICHTEN OF DOOR EEN
BEVOEGD AGENT. GEvVONE REGELS
INZAKE VOORRANG NIET VAN TOEPASSING.

2°

WEGVERKEER.- VooRRANG.WEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIKELEN 7-3, 16-1 EN 104bis. -BESLISSING
WAARIN ABSOLUUT WORDT GEZEGD DAT
DE AFWIJKING VAN DE REGEL INZAKE
VOORRANG VAN REOHTS OP DE KRUISPUNTEN W AAR HET VERKEER WORDT
GEREGELD DOOR VERKEERSLICHTEN OF
DOOR EEN BEVOEGD AGENT NIET VAN
TOEPASSING IS OP DE BES'J'UURDERS
DIE ZIOH VOOR EEN ROOD LICHT BEVINDEN. ONWETTELIJKHEID.

1° en 2° H oewel in beginsel op de plaatsen
van de openba1·e weg waar het vM·keM'
wo1·dt ge1·egeld dom· verkeerslichten of
~om· een bevoegd agent de, gewone ?'egels
tnzake vooT?'ang, en met name die inzake
voo1:rang van de best~mrde1• die op een
knttsp~;nt van 1·echts komt gM'eclen, niet
van toepassing zijn, kan niet absohtut
worden gezegd dat de ajwijking van de
regel inzake voo1'1'ang van rechts slechts
geldt voo1· de bestuu1·ders die zich voor
een rood licht bevinden dat hen verplicht
stil te staan en niet vom· degenen die
1·egelmatig een g1•oen licht voo1·bij1·ijden (1). Artt. 7-3, 15, 16-1, 25 en
104bis wegverkeersreglement.)
(SWIGGERS l\'IAROELLE EN
SWIGGERS MARCEL,
T. DE BLICK EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 februari 197 4 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;

(1) Raaclpl. cass., 23 januari 1950 (Bttll. en
Pas., 1950, I, 331); 1 clecember 1958 (ibid,,
1959, I, 325); 26 september 1966 (.Arr. cass.,
1967, blz. 107) en 20 clecembet· 1971 (ibid.,
1972, blz. 392). Zie ook Rep. p1·at. dtt dr. belge,
V 0 V oi1·ie, rn·s. 7 4 7 tot 7 51.

-35I. Op de voorziening van Swiggers
Marcelle, beldaagde, tegen de beslissingen
gewezen :
I o op de tegen haar ingestelde strafvordering:

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 7, 15,
16-l, 25 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en
29 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968 tot coordinatie van de
wetten betreffende de politie over het
wegverkeer :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat op het kruispunt waar de aanrijding tussen de voertuigen bestuurd door Swiggers Marcelle,
De Blick Albert en Bouckaert Fernand
is geschied, het verkeer door verkeerslichten was geregeld; dat Swiggers
Marcelle het kruispunt was opgereden
toen de verkeerslichten voor haar op
groen stonden, dat zij het voornemen
had naar links af te slaan, doch verplicht
was in het midden van het kruispunt stil
te staan om de weggebruikers die haar
tegemoet kwamen op de rijbaan die zij
ging verlaten niet te hinderen en dat,
toen de verkeerslichten voor die weggebruikers op rood waren overgeslagen en
· zij zich acht.er andere voertuigen opnieuw
in beweging zette, om het kruispunt te
ontruimen, zij in aanrijding kwam met
het voertuig bestuurd door De Blick die
rechts van haar kwam aangereden nadat
hij, komende uit een rechts gelegen weg,
het kruispunt was opgereden toen de
verkeerslichten die hij moest voorbijrijden ondertussen voor hem op groen
waren overgeslagen ; dat tengevolge van
die eerste aanrijding de tweede verweerder, Bouckaert Fernaild, die Swiggers
Marcelle volgde, ook met haar wagen in
aanrijding kwam;
Overwegende dat het vonnis oordeelt
dat eiseres haar beweging naar links
uitgevoerd heeft overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 25-2 en 25-3
van het wegverkeersreglement en dat zij
als dusdanig geen maneuver uitvoerde
in de zin van artikell7 van dit reglement;
Overwegende dat het vonnis eiseres
veroordeelt wegens inbreuk op artikel 16-l van het wegverkeersreglement
om verzuimd te hebben de doorgang vrij
te laten voor de van rechts komende
bestuurder, ten deze De Blick, en de
verweerders De Blick en Bouckaert vrijspreekt van de telastlegging van inbreuk

op de artikelen 15-l en 27-l van hetzelfde reglement;
Overwegende dat het vonnis die beslissing steunt op de redenen dat « indien
de regel van voorrang van rechts · niet
meer van toepassing is bij signalisatie
door rode en groene lichten, deze afwijking aileen geldt voor de bestuurders
die zich voor een rood licht bevinden
dat hen verplicht stil te staan en niet
voor hen die, zoals De Blick, regelmatig
een groen licht voorbijrijden » ;
Overwegende dat de regel van de
voorrang van de van rechts komende
bestuurder in principe niet van toepassing
is op kruispunten waar het verkeer
geregeld is door verkeerslichten en, meer
bepaald, niet van toepassing is op de
bestuurders die, nadat zij de groene verkeerslichten zijn voorbijgereden, op het
kruispunt de door artikel 25 van het
wegverkeersreglement geregelde beweging regelmatig' uitvoeren ;
Dat door op absolute wijze te verklaren
dat de afwijking op de regel van de voorrang van rechts, op de kruispunten waarop het verlmer door verkeerslichten is
geregeld, aileen geldt voor de bestuurders
die zich voor een rood licht bevinden, dat
hen verplicht stil te staan, en niet voor
hen die regelmatig een groenlicht voorbijrijden, het vonnis zijn beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt ;
2° op de tegen haar door Doyen .Jean
en de naamloze vennootschap « Royale
Beige » ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering de vernietiging
medebrengt van de op de civielrechtelijke
vorderingen gewezen beslissingen, welke
het gevolg zijn van de eerste ;
II. Op de voorziening van Swiggers
Marcel, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, tegen de beslissingen gewezen op
de tegen hem ingestelde vordering van
het openbaar ministerie en op de tegen
hem door Doyen .Jean en de naamloze
vennootschap « Royale Beige )) ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan de partijen tegen wie zij is gericht;
dat zij mitsdien niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
vernietiging van de beslissingen op de
strafvordering en op de civielrechtelijke
vorderingen die tegen eiseres Swiggers
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Marcelle zijn ingesteld, de beslissingen
op de vordering van het openbaar n1.inisterie en op de civielrechtelijke vorderingen door Doyen Jean en de naamloze
vennootschap « Royale Belge ll tegen
eiser ingesteld zonder voorwerp worden ;

III. Op de voorziening van Swiggers
Marcel, reclitstreeks dage)lde partij, tegen
de beslissingen gewezen :
1° op de strafvorclering die tegen
De Blick Albert en Bouckaert Fernand
is ingesteld :
Overwegende clat Swiggers Marcel,
burgerlijke partij die niet in de kosten
;van de strafvordering werd veroordeeld,
geen hoedanigheid heeft om tegen zodanige beslissingen cassatieberoep in te
stellen ; dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;

2° op de civielrechtelijke vorderingen
die door hem tegen De Blick Albert en
Bouckaert Fernand zijn ingesteld :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de voorziening betekend werd aan de
partijen tegen wie zij is gericht; dat zij
mitsdien niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestrede;n vonnis in zoverre het eiseres Svviggers Marcelle op de strafvordering en de
civielrechtelijke vorderingen van Doyen
Jean en de naamloze vennootschap
« Royale Belge ll veroordeelt ; verwerpt
de voorziening van eiser Swiggers Marcel ; zegt dat tengevolge van de uitgesproken vernietiging de beslissing waar bij
eiser, Svviggers Marcel, civielrechtelijk
aansprakelijk wordt verklaard voor de
betaling van de geldboete, voor de kosten
en voor de schadevergoedingen, zonder
voorwerp wordt ; beveelt dat van clit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerclers
Doyen Jean en de naamloze vennootschap
'' Royale Belge ll in een derde van de
kosten ; laat een clerde van de kosten
ten laste van de Staat; veroordeelt
Swiggers Marcel in het overige derde ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Mechelen,
zitting houdencle in. hoger beroep.
10 september 1974. - ze kamer.
Voorzitter, Ridder. Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggeve1', de H. Meei}s.- Gelijkluidende concl1isie, de H. Colard, advocaat-generaal.
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10 september 1974.

1° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF-

ZAKEN.- WET TOT BESORERJYIING VAN
DE lYIAATSORAPPIJ, ARTIKEL 26. V OORZIENING VAN DE VEROORDEELDE
TEGEN EEN ARREST DAT WEIGERT REJYI
TE ONTREFFEN VAN DE GEVOLGEN VAN
DE BESLISSING DIE ZIJN TERBESORIKKINGSTELLING VAN DE REGERING BEVEET"T.- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT
OP DE SORRIFTELIJKE OF J\'IONDELINGE
VORDERINGEN VAN RET OPENBAAR l\'IINISTERIE.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - WET TOT
BESOHERl\IING VAN DE l\iAATSORAPPIJ,
ARTIKEL 26. VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN EEN. ARREST DAT
WEIGERT REl\I TE ONTREFFEN VAN DE
GEVOLGEN VAN DE BESLISSING DIE ZIJN
TERBESORIKKINGSTELLING VAN DE REGERING BEVEELT. VEROORDEELDE
DIE ZIOR OVER DE ZAAK TEN GRONDE
REEFT VERDEDIGD ZONDER AAN TE
VOEREN DAT DE REORTSPLEGING DE
REORTEN VAN DE VERDEDIGING REEFT
GESORONDEN.- SORENDING VOOR RET
EERST VOOR RET HoF AANGEVOERD. N IET-ONTVANKELIJKREID.
3° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
VERDRAG TOT BESORERJ\UNG VAN DE
REORTEN VAN DE JYIENS EN DE FUNDAl\iENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6-3,
LETTER c. -ARREST DAT WEIGERT EEN
VEROORDEELDE TE ONTREFFEN VAN DE
GEVOLGEN VAN DE BESLISSING DIE
BEVEELT DAT RIJ TER BESORIKKING VAN
DE REGERING WORDT GESTELD. ARREST DAT V ASTSTELT DAT DE VEROORDEELDE PERSOONLIJK IN ZIJN VERvVEERlYIIDDELEN IS GEROORD, BIJGESTAAN DOOR ZIJN RAADSJ\'IAN.- GEEN
SORENDING VAN DAT ARTIKEL.

1° N iet ontvankelij lc tot staving van een
voorziening van de ve1·oordeelde tegen
een a1'1'est dat weigm·t hem te ontheffen
van de gevolgen van de beslissing die
beveelt dat hij ter beschikking van de
Regering wordt gestelcl, is het middel dat
k1·itiek oejent op de schTiftelijke of mondelinge vm·deringen van het openbaar
ministe1·ie, die aan dit an·est voo1·ajgaan (1).
(1) Cass., 29 januari 1973 (A'!T. cass., 1973,

blz. 542).
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2o Niet ontvankelijlc tot staving van een
voorziening van de veroordeelde tegen
een arrest dat .weige1·t hem te ontheffen
van de gevolgen van de beslissing die
beveelt dat hij te1· beschilcking van de
Regering wo1·dt gestelcl, is het middel
wam·in wonlt aangevoerd dat de J'echtspleging voo1· het hof van be1·oep de J'echten
van de verdediging van de VeJ'oorcleelde
heeft geschonclen, als deze zich ove1' de
zaalc ten gJ·onde heeft vetdedigd zondet
een de1·gelij ke schending aan te voe1·en (1).
3o A1·tilcel 6-3, lette1· c, van het Ve1·dmg tot
besche1·ming van de techten van de mens
en de fw~damentele v1·ijheden w01·dt niet
geschonclen dooJ' het ar1·est clat weigert
een veJ'oonleelcle te ontheffen van de
gevolgen van de beslissing die beveelt
dat hij ter beschilcking van de Regering
wonlt gesteld, na te hebben vastgestelcl
dat cleze veroorcleelde zijn 1·echt van veJ'·
clecliging persoonlij k heejt kunnen ttitoefenen, daa1· hij in bijzijn van zijn
raaclsman werd gehoord (2).
(DE BUSSOHERE.)
ARREST.)

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 jtmi 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de verdediging,
do01·dat het arrest eisers aanvraag verwerpt om ontheven te worden van de
gevolgen van de beslissing van het Hof
van beroep te Gent van 3 mei 1961
waarbij hij voor tien jaar ter beschikking
van de regering werd gesteld,
teJ"wijl, eerste oncleJ'cleel, de vordering
van het openbaar ministerie ten onrechte
beweert dat eiser na zijn vrijlating in
1964 wegens verscheidene misdrijven
werd veroordeold, nn hij slechts eenmaal,
met name op 10 oktober 1967, werd
veroordeeld ;
tweecle onclenleel, het dossier geen nittreksel bevat van laatstbedoelde veroordeling;
(1) Raadpl. cass., 29 januari 1973 (A1'1'.

cass., 1973, blz. 544).
(2) Artikel 6-3, letter c, van het verdrag is
blijkbaar enkel van toepassing op de « beschuldigden ,, met uitsluiting van de « veroordeelden n,

cle1·cle onde1·deel, de brief van de heer
Kerkhofs beledigend en onjnist is, nu voor
eiser als gei':nterneerde recidivist gevangenisarbeid facnltatief is ;
vie1·cle oncleJ·cleel, er geen rekening werd
gehouden met een op verzoek van het
openbaar ministerie tijdens een voorgaand verzoek tot opheffing, op 19 maart
1968 door Dr. Stefens opgemaakt geneeskundig verslag, dat eisers belangrijkste
verdedigingsstnk was, nn deze de jongste
zeven jaar bewezen heeft het in hem
gestelde vertrouwen waardig te zijn ;
vijjcle onclerdeel, eiser v66r de terechtzitting niet in het bezit was gesteld van
de door hem gevraagde en betaalde afschriften van de brief van de heer Kerkhofs en het verslag van Dr. Stefens : ·
W at het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat het middel welk
gericht is tegen de schriftelijke vordering
van het openbaar ministerie niet ontvankelijk is ;
Wat het tweede, de1·cle en vijfde onderdee} betre:(t :
Overwegende dat de in deze onderdelen
aangevoercle grieven niet ontvankelijk
zijn, nn eiser zich ten gronde heeft verdecligcl zoncler ze voor de feitenrechter
in te roepen ;
W at het vi01·de ondercleel betreft :
Overwegende clat het onderdeel er op
neerkomt de feitelijke beoordeling van de
rechter te bekritiseren, weshalve het niet
ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
schending van artikel 6-1, c, lees 6-3, c,
van het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden,
do01·clat de zaak >vercl nitgestelcl tot de
terechtzitting van 4 jnni 1974, omdat
eiser zonder de bijstaild van een advocaat
was verschenen,
te1·wijl eiser niet verplicht was zich
door een raadsman te laten bijstaan :
Overwegencle enerzijcls dat artikel 26
van de wet tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de
gewoontemisdacligers bepaalt dat over
een op deze ·wetsbepaling gesteuncle aanvraag uitspraak geclaan wordt nadat de
· betrokkene in bijzijn van een advocaat
werd gehoord ;
Overwegencle anclerzijds clat het arrest
vaststelt dat eiser werd gehoord
zijn

m
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middelen van verdediging, bijgestaan
door Meester V.H.;
Overwegende dat het aldus eiser het
recht heeft laten uitoefenen zich zelf te
verdedigen en het in het middel bedoelde
artikel 6-3, o, geenszins geschonden heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

tegen een gereohtigde, VM'Oordeelt het
eise1' in cle kosten van het oassatiegeding (2). (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2,
en 11ll, lid 4 G.W.)

Om die redenen, verwerpt de voorziening.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1972 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;

10 september 1974. ~ 2 8 kamer: Voorzitter·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1', de H. Versee.- Gelijkluidende oonol~tsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

3e KA,MER. -

11 september 1974,

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEGR1P.
20 GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN. WERKNEMERS.
- 0ASSATIEGEDING. - VoORZIENING
VAN DE RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN VORDERING INGESTELD DOOR OF TEGEN EEN GEREOHTIGDE. - VooRziENING ~NGEWILLIGD.
- VEROORDELING VAN EISER IN DE
KOSTEN.
1° N iet dam· een arbeidsove1·eenkomst gebonden is de kloosteding die een leM'opclraoht ve1·vult tM· 1titvoe1·ing van de
bij zijn intrecle in het klooste1· aangegane
vm·bintenis om overeenkomstig de Tegel
van de klooste?·gemeensohap onderwijs
te geven (1). (Artt. ll08 en 1126 B.W.;
art. 5 wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955.)
2° T•Vannee1· het Hof, na de voo?·ziening
van de Rijksdienst voo1· we?·kneme?'Spensioenen te hebben ingewilligd, een
beslissing ve1·nietigt DVM' een vonle1·ing
geg1·oncl op de wetgeving inzake weTkneme?·spensioenen en ingestelcl dam· of
(1) Raadpl. cass., 17 mei 1972 (A?'l', cass.,
1972, blz, 867) en 7 februari 1973, redenen
ibid., .1973, blz. 568).

(RIJKSDIENST
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN,
T. VAN WIENAARDEN.)
ARREST.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1101, 1102, 1106,
1107, 1108, 1126, 1134, 1135, 1165, 1315,
1319, 1320, 1322, 1349, 1353, 1779, 1780
van het Burgerlijk Wetboek, 1, 5 van de
bij konn1ldijk besluit van 20 juli 1955
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract (artikel 5 gewijzigd
bij artikel 62 van de wet van 5 december
1968), 1 van de wet van 12 juli 1957
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden (gewijzigd bij
artikel1 van de wet van 22 februari 1960),
1 van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen ·voor werkn6lners, 1,
3bis (gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 juni 1969) van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werlmen1ers en 97 van de Grondwet,
clom·clat het arrest beslist dat de door
verweerster geleverde prestaties als kloosterlinge-lerares in het vrij gesubsidieerd
lager onderwijs tijclens de jaren 1926 tot
en met 1936 uitgevoercl werden krachtens
een arbeidsovereenkomst, haar dienvolgens het voordeel van het koninklijk
besluit nr. 50 voor de bovenvermelde
periode toekent, en eisers verweer verwerpt, luidende als volgt " dat ... echter
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
niet in aanmerking kan worden genomen ;
eiseres in hager beroep (thans verweerster) in haar hoedanigheid van kloosterlinge gehoorzaamheid verschuldigd was
aan haar religieuze overheid, zij hierdoor
niet vrij was volgens eigen goeddln1ken
een arbeidsovereenkmnst te sluiten, n1aar
de toestemming van de kloosteroverheid
nodig had ; er derhalve geen contract
(2) Vgl. cass., 13 februari 1974 (A1·r. cass.,
1974, blz. 647).

-.39bestond .. . vermits eiseres hiertoe geen lerares getroffen wercl krachtens en ter
vrije wilstoestemming uitte of kon uiten ; uitvoering van de toetreclingsverbintenis,
het de kloostergemeenschap is die beslist clerwijze clat de vrije wilsbeschikking ten
of zij al dan niet als onderwijzeres zou te aanzien van clit aanvaarden reiiel bestaanwerk gesteld worden; (en) de rechtsleer de is, en dat 2° waar eiser echter zou
aanneemt dat een arbeidsovereenkomst bedoelen met het in vraag steilen van het
slechts kan gesloten worden tussen een vrij aanvaarclen van de lerarenopdracht,
werkgever en een natuurlijke persoon ,, of de kloosterlinge nog de vrijheid bezit,
zulks om de redenen dat 1° zich een gran- gelet op de gelofte van gehoorzaamheid,
dig onderscheid opdringt tussen enerzijds de opdracht te aanvaarden of af te
de wilsakte van een persoon die toetreedt wijzen, dit een vraag is naar de wijze
tot een kloostergemeenschap en die aldus van naleven door de betrokk:ene van
een rechtshandeling stelt, en anderzijds de religieuze regel die zij beloofde
de rechtsgevolgen die deze rechtshande- te eerbiecligen ; het antwoord op die
ling teweegbrengt, die van interne aard vraag vreemd moet blijven aan elke
zijn en zich daarenboven op het morele derde, dus ook aan eiser, vermits dit al
plan situeren, vermits ze als morele dan niet naleven van de religieuze regel
factoren door geen bepalingen van bur- behoort tot het domein van de interne
gerlijk recht beheerst worden ; de persoon gevolgen van de toetredingsverbintenis
die tot een kloostergemeente toetreedt, als rechtshandeling en dit domein ontzich verbindt tot het naleven van de snapt aan enige beoordelingsbevoegdheid
religieuze regel, eigen aan die religieuze of inmenging vanwege derden k:rachtens
gemeenschap; deze verbintenis een het rechtsbeginsel Res inte1· alios acta
rechtshandeling is die, om rechtsgeldig neque nocet neq~te p1•odest, te meer
te zijn, vrijelijk moet aangegaan worden ; daar het naleven van de religieuze regel,
het ook deze verbintenis is die in haar en ook het niet naleven, als dusclanig,
bestaan tegenstelbaar is aan derden ; door geen enkel voorschrift van gemeen
ten deze niet betwist is dat verweerster recht beheerst blijkt te zijn en behoort
vrijelijk toetrad tot de kloostergemeen- tot het zedelijk domein, !outer afdwingschap, inrichtende overheid van de school baar met nornien van geestelijke dimenwaarin zij als lerares fungeerde ; de rege1 sie, waaraan derden uiteraarcl vreemd
van de congregatie waartoe zij toetrad zijn,
minstens inhield de gelofte van gehoorterwijl, ee1•ste onde?"deel, de wet, die van
zaamheid, zuiverheid en armoede, met openbare orde is, het recht op werkdaarnaast nog andere bestanddelen zoals nemerspensioen aileen instelt voor dehet geven van onderwijs, met andere genen die krachtens een arbeidsovereenwoorden de bedoelde regel enerzijds komst zijn te werk gesteld (artikelen 1
voorschriften stelde betreffende een be- van de wet van 12 juli 1957, 1 van het
paalde levenshouding en anclerzijds be- koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
paalde taken oplegcle ; waar de voor1967, 1 en 3bis van het koninklijk besluit
schriften betreffende de levenshouding van 21 december 1967); de vrije uitin feite het geheel van het gedragspatroon wisseling van de toestemmingen de
van de kloosterling uitmaken, zij niette- grondslag van iedere contractc1el({ situatie
min behoren tot de essentiiile bestandde- is en in zulk contract moet slaan op de
len van de overeenkomst die door de persoonlijk:e verbintenis om tegen loon
kloosterlinge gesloten werd bij haar toe- zijn werkzaamheid als zodanig en op een
treden tot de regel, met andere woorclen voortdurende wijze ten dienste van een
bij haar intreden in kloostergerneenschap ; andere persoon te stellen en om onder het
verweerster aldus op vrije wijze besliste gezag en de leiding van deze persoon te
te leven in het gedragspatroon door cleze arbeiden (artikelen ll01, ll02, ll06,
bepaald; echter eenmaal ingetreden,
ll07, ll08, ll26, ll34, ll35, 1779, 1780
de toetrecling tot de religieuze regel als van het Burgerlijk W etboek, 1 en 5 van
rechtshancleling op volmaakte wijze is de wetten op het bediendencontract);
afgesloten ; aile verdere handelingen van degene die, in de voile uitoefening van
de kloosterlinge uitvoeringsmoclaliteiten zijn burgerlijke rechten (artikel 8 van
zijn van de toetreclingsverbintenis en het Burgerlijk Wetboek) en van zijn
uitsluitencl hierin hun juriclische grand- burgerlijke bekwaamheid (artikel 488
slag vinden, vermits zij behoren tot het van het Burgerlijk Wetboek), gebruik
geheel van verplichtingen voorgeschreven makend van de vrijheid een vereniging
door de regel ; alclus client te worden aan te gaan met een religieus doel (artivastgesteld clat de beslissing betreffende kelen 1 van het besluit van het voorlopig
het aanvaarden van de functie vari bewind van 16 oktober 1830 en 20 van

-40de Grondwet), in de geestelijke staat
treedt en zich bindt door de geloften
welke deze staat behelst, de overheersende macht van de overste van de congregatie waar hij intreedt aanvaardt en,
wanneer hij erin toestemt in de school
van zijn congregatie de onderwijstaken
te vervullen welke de regel omvat, zich
zonder meer schikt naar de bevelen van
die overste die zich beroept op de gelofte
van gehoorzaamheid ; hij in dat opzicht
de bekwaamheid heeft verloren om vrijelijk erin toe te stemmen zulke prestatie
te leveren krachtens een arbeidsovereenkomst voor bedienclen met de inrichtende
macht van de school ; de gekritiseerde
gronden, die erop neerkomen vast te
stellen clat verweerster aanvaard heeft
als lerares onclerwijs te verstrekken
geclurex1de de betwiste periocle in de
school van haar congregatie, niet volstaan om te rechtvaarcligen dat zij erin
toegestemcl heeft die arbeid onder een
arbeidsovereenkomst voor beclienclen te
verrichten en derhalve niet wettig kunnen
leiden tot de erkenning van een recht op
rustpensioen uit clien hoofde (schencling
van alle in het miclclel aangecluicle bepalingen, uitgezonderd de artikelen 1165,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, indien, zoals het arrest
vaststelt, het aanvaarden door verweerster van de functie van lerares enkel een
uitvoeringsmodaliteit is van haar verbintenis de regel na te leven, welke uit
de rechtshancleling v:::in toetreclin.g tot
een kloostergemeenschap voortvloeit, en
zo cleze aanvaarcling van de leeropdracht
geen vrije wilsuiting omvat die onderscheiden is van de rechtshancleling van
toetreding waaruit die verbintenis de
regel te onderhouclen voortvloeit, daaruit
noodzakelijkerwijze de afwezigheid volgt
van een arbeidsovereenkomst, slaande op
onderwijsprestaties te leveren in de school
waarvan bedoelcle congregatie de in<·ichtende macht was ; derhalve het recht op
rustpensioen op grond van becloelcle prestaties door het arrest ten gtmste van verweerster niet is lull1Ilen erkencl worden
clan n1.et schenclixtg van alle in het miclclel
aangecluicle wetsbepalingen (uitgezonclerd de artikelen 1165, 1315, 1319, 1320,
1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek);
denle ondeTdeel, zo de toetreding van
verweerster tot haar kloostergmneente
een rechtshancleling is waaruit de verbintenis tot het naleven van de regel voortvloeit, in zoverre die regel onder 1neer de
gelofte van gehoorzaamheicl en het geven

van onclerwijs volgens de doelstellingen
van de orde inhouclt, zo de rechtsgevolgen van deze toetreding tot de moraal
·behoren en door geen bepalingen van het
burgerlijk recht beheerst worden en zo
het aanvaarclen door verweerster van de
functie van lerares in de onclerwijsinrichting van haar congregatie is geschiecl krachtens enter uitvoering van de
toetreclingsverbintenis en enkel een uitvoeringsmodaliteit van cleze verbintenis
is, het arrest zoncler tegenstrijcligheicl
(schencling van artikel 97 van de Gronclwet) noch miskenning van de regels op
de verbintenissen in het algemeen (schencling van de artikelen ll01, ll02, 1106,
1107, 1108, 1126, 1134, 1135 van het
Burgerlijk W etboek) en op de arbeidsovereenkomst voor bedienclen in het
bijzoncler (schencling van de artikelen
1779, 1780 van het Burgerlijk Wetboek,
1 en 5 van de wetten op het beclie~1.clen
contract) en van de regels op de bewijslevering (schencling van de artikelen 1315,.
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wethoek), niet kon a:fleiclen uit de vrije wilsbeschikking van het intreden in de kloostergemeente clat verweerster de functie
van lerares heeft aanvaarcl door een
civielrechtelijke
arbeiclsovereenkomst
welke de wetten op het rustpensioen
voor werknemers vereisen, noch bijgevolg zoncler schencling van die wetten
(in het miclclel aangecluicl) het toepassingsgebied claarvan kon uitbreiclen tot
verweerster ;

vieTde onde1•deel, het beginsel van de
betrekkelijkheid cler rechtshanclelingen
eiser niet verboocl zich te beroepen op
het bestaan van de toetreding van verweerster tot de religieuze regel als
rechtshandeling en van de rechtsgevolgen
van die hancleling, inzonclerheicl ten aanzien van de vervulling uit gehoorzaamheidsplicht van de onderwijstaken welke
de regel van de congregatie inhield, om
daaruit bepaalde juridische gevolgtrekkingen af te leiden aangaande de toepassing van de vvet op het rustpensioen
welke verweerster vorclerde op groncl van
becloelcle prestaties ; het onclerscheid dat
het arrest ten aanzien van de tegenstelbaarheid invoert tussen de rechtshancleling en haar rechtsgevolgen artikel 1165
van het Burgerlijk vVetboek scheXJ.clt ;
het arrest in elk geval cleze regel verkeercl
toepast, ;vanneer het eiser verbieclt zich,
als op een feit clat het voordeel vaXl
becloeld pensioen uitsluit, te beroepen op
becloelcle rechtsgevolgen welke het nochtans beschouwt als een onafscheiclbaar
gevolg van de handeling zelve, wanneer

-41het zegt dat het aanvaarden van de
functie van lerares krachtens en ter uitvoering van de toetredingsverbintenis
geschiedde (schending van de artikelen 1165 van het Burgerlijk vVetboek
en 97 van de Grondwet) ;
vijjde ondet·deel, eiser in zijn conclusie
de vraag naar de wijze waarop verweerster de religieuze regel naleefde niet
opwierp en zich evenmin beriep op de
interne gevolgen van de toetredingsverbintenis als rechtshandeling, doch deze
handeling en haar gevolgen in aanmerking nam als een feit en daaruit a:fleidde
dat de onderwijsprestaties, door verweerster gedurende de litigieuze periode
in de school van haar congregatie verricht, voortvloeiden uit een beslissing
van de overste en niet nit 'een vrijelijk
gesloten arbeidsovereenkomst; het arrest,
door aan de conclnsie een draagwijdte toe
te schrijven welke n1et haar bewoordingen
niet kan verenigd worden, de bewijskracht ervan 1niskent (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Bnrgerlijk W etboek) ; de bekritiseerde
gronden in ieder geval op die conclnsie
geen passend antwoord geven (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

gatie waartoe appellante toetrad " ook
« bepaalde taken oplegde », zoals het
geven van onderwijs ; dat het echter niet
vaststelt dat de toetredingsverbintenis
bepaalde welke onderwijsopdracht verweerster diende te vervullen en onder
welke voorwaarden die arbeid moest
worden verricht ; dat noch het onderwerp
en de aard van de te verrichten arbeid
noch de arbeidsvoorwaarden door die
verbintenis waren geregeld;
Overwegende dat het arbeidshof derhalve uit de loutere vaststelling dat verweerster een vrijwillige toetredingsverbintenis heeft aangegaan niet wettelijk
kon a:fleiden dat zij haar leeropdracht ter
uitvoering van een arbeidsoveree11komst
heeft vervuld ;
Dat de onderdelen van het middel
gegrond zijn ;

W at het tweede en het derde onderdeel
betreft ·:

11 september 1974. - 3 8 kamer. Vom·zitte1', de H. Nanlaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lel1aerts, advocaat-generaal.
- Pleite1', de H. Dassesse.

Overwegende dat het arrest het bestaan
van een arbeidsovereenkomst afleidt uit
de beschouwingen dat verweerster << vrijelijk toetrad tot de ldoostergemeenschap,
inrichtende overheid van de school
waarin zij als lerares fungeerde '' en dat
alle verdere handelingen en derhalve
ook het aanvaarden van de fmwtie van
lerares « uitvoeringsmodaliteiten zijn van
de toetredingsverbintenis en uitsluitend
hierin hem juridische grondsla.g vinden >> ;
Overwegende dat, indien het arrest
aldus weliswaar vaststelt dat verweerster
haar leeropdracht l1eeft nitgeoefend ingevolge een vrijwillig aangegane verbintenis, hieruit echter niet volgt dat deze
arbeid ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst werd verricht; dat voor
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
niet aileen vereist is dat arbeid wordt
verricht ingevolge een nit vrije wil aangegane verbintenis, maar dat die verbintenis het verrichten van bepaalde arbeid
tot voorwerp moet hebben ;
Overwegende dat uit het arrest niet
blijkt dat de door verweerster aangegane
toetredingsverbintenis het uitvoeren van
de door haar 'vervulde leeropdracht tot
voorwerp had; dat het arrest weliswaar
overweegt dat « de regel van de congre-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof
te Gent.
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KAMER. -

11 september 1974.

1° DIENSTPLICHT. -

UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KoSTWINNER VAN RET
GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN
BROER KAN RELPEN VOORZIEN IN RET
ONDERROUD VAN DE OUDERS. -WETTIGREID.

2° DIENSTPLICHT. -

UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND, KoSTWINNER VAN RET
GEZIN. BROER VAN DE DIENSTPLIORTIGE ONDERROUDSPLIORTIG. VERPLIORTING VAN DE ROGE MILITIERAAD OM TE ONDERZOEKEN OF DE
BROER ZIJN ONDERROUDSPLIORT KAN
VERVULLEN.

-42Jo De vm·we1·ping van een v1·aag om vrtJ·
lating van een dienstplichtige als kostwinner van het gezin is wettig gm•echtvaardigd doo1· de vaststelling dat een
andm· lid van de jamilie, a.m. een broer,
in het levensondm·houd van de oude1·s
kan helpen voo1·zien, ook al woont hij
bij deze laatsten niet in (1). (Art. 10,
§ 1, 1° dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 1962.)
2° Om een vraag om v1·ijlating van een
dienstJJlichtige als kostwinne1• van het
gezin te ve1·we1·pen, moet de Hoge
Militiemad in feite onderzoeken of een
onde1·houclsplichtig licl van de jamilie,
o.m. een broe1·, bij machte is zijn oncle1'houclsplicht dm·mate te ve1·vullen clat cle
dienstJJlichtige niet als kostwinne1· kan
worden aangezien (2). (Art. 10, § 1, 1°
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962).
(DEORAENE.)
ARREST.)

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissin.g, op 24 april 1974 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleicl nit de schending van de artikelen 97 va:n_ de Grandwet, 10, § 1, 1°, 12, § 1, 7°, 37, § 4, van de
bij koninklijk besluit van 30 april 1962
gecoordineerde dienstplichtwetten, 205,
§ 1, en 208 va:n het Burgerlijk Wetboek,
cloordat de beslissing de vraag om vrijlating op morele grand afwijst om de reden
dat « de beroepsinkomsten van de ongehuwde zevenentw-intigjarige breeder van
appellant, met narne Andre, bij machte
zijn om het verschil tussen voorgemeld
smnengevoegd inkomen en het toegelaten
maximum te overbruggen >> en dit nadat
de Hoge Militieraad in zijn vorige overwegingen had vastgesteld dat enerzijds de
vader van eiser als verloren voor het
gezin diende te worden beschouwd in. de
zin van artikel 1 7, § 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten en a:nderzijds
dat het samengevoegd inkomen van de
ouders van eiser voor het jaar 1971 ver
beneden het toegelaten maximum ligt,
te1·wijl, em·ste onde1·deel, geen enkele
(1) Cass., 21 april 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 780).
(2) Raadpl. het arrest waarvan sprake in
noot 1.

bepaling van artikel 10, § 1, 1°, of artikel 12, § 1, 7°, toelaat het samengevoegd
inkomen van de ouders zoals voorgeschreven door artikel 10, § 1, 1°, zesde
lid, van de gecoordineerde dienstplichtwetten aan te vullen met het inkomen
van een ongehuwde zoon van 27 jaar,
die zelfs niet meer inwonend is, zodat de
beslissing ten onrechte vaststelt dat het
toegelaten maxinmm inkomen va:n de
ouders overschreden wercl door rekening
te houden 1net de beroepsinkomsten van
de ongehuwcle zoon ;
tweede ondenleel, in zoverre de Hoge
Militieraad het inkomen van de zevenentwintigjarige ongehuwde zoon wel had
mogen in aanmerking nemen hetzij om
het toegelaten maximum te bepalen,
hetzij om te oordelen over het onmisbaar
karakter van het ingebrachte bedrijfsinkomen voor het gezinsonderhoud, hetgeen uit de nwtivering trouwens niet
blijkt, de raad alsdan rekening had moeten houden nwt de bepalingen van de
artikelen 205, § 1, en 208 van het Burgerlijk vVetboek, des te meer daar eiser
in zijn conclusie voor de raad dit middel
uitdrrt:kkelijk had ingeroepen ;
denle onde1·deel, de beslissing zich ertoe
beperkt te bevestigen dat eiser niet al de
voorwaarden vervult om als kostwinner
van het gezin erkend te worden, zonder
speci:fiek aa:n te duiden welke voorwaarde
in castt als niet vervuld werd beschouwd
en zonder clit in feite aan te duiden en te
verantwoorden, hoewe1 eiser uitdrukkelijk had betwist clat de feitelijke elementen niet zouden vervuld zijn, zodat de
beslissing als niet voldoencle of dubbelzinnig g8lnotiveerd voorkomt (schending
van artikel 37, § 4, van de gecoordineerde
cliensplichtwetten en 97 van de Grondwet)
en het Hof in de onmogelijkheid gesteld
wordt de juiste toepassing van de artikelen 10, § 1, 1°, en 12, § 1, 7°, van de
gecoiirdineerde clienstplichtwetten te controleren :
Wat het eerste onderdeel betreft ;
Overwegende dat, om te oordelen of
een clienstplichtige aldan niet kostwinner
is van vader en moecler of van een va:n
beiclen, de Hoge Militieraad nooclzakelijk
moet onderzoeken of een ander lid van
de familie er niet toe in staat is het
onmisbare inkomen te verschaffen;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
derhalve wettelijk beslist dat een breeder
van eiser in het levensonderhoud van
zijn ouders kan helpen voorzien, ook al
woont hij niet bij deze laatsten;
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W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te beslissen dat
de beroepsinkomsten van de ongehuwde
zevenentwintigjarige broeder van eiser
« bij maohte >> zijn om het versohil tussen
het samengevoegde " inkomen van de
ouders en het toegelaten maximum te
overbruggen, de Hoge Militieraad impliciet maar zeker aanneemt dat de broeder
van eiser in feite bij maohte is zijn onderhoudsplioht dermate te vervullen dat de
dienstpliohtige niet als kostwinner van
zijn ouders kan worden aangezien ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende clat, door vast te stellen
dat de broeder van eiser over een voldoende inkomen besohikt om het versobil
bij te betalen dat aan het inkomen van
de ouders client toegevoegd te worden
opdat het wettelijk maximum zou bereikt
worden, de beslissing duidelijk en ondubbelzinnig te kennen geeft dat eiser
niet kan worden aangemerkt als kostwinner, omdat zijn bedrijfsinkomen niet
onmisbaar is voor bet gezinsonderboud,
zodat bij aan bet vereiste van artikel 10,
§ 1, 1°, vierde lid, niet voldoet;
Dat bet middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
11 september 1974. - 3 8 kamer. Vo01~zitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarneme:n,d voorzitter.
Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts, advooaat-generaal. - Pleiter, de
H. Ketsman (van de balie te Brussel).

3e KAMER.- 11 september 1974.

TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE).- DIENSTPLIORT. - BESLISSING VAN DE HoGE
MILITIERAAD.- IN RET NEDERLANDS
GEWEZEN. VOORZIENING IN RET
FRANS. - NIETIGREID.

Nietig is de in het Fmns gestelde voorzie(1) Cass., 8 december 1965 (Bull. en Pas.,
1966, I 478); raadpl. cass., 24 mei 1972
(Arr. cass., 1972, blz. 896).
(2) Cass., 28 juni 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 1227).

ning tegen een in het N ederlands gewezen
beslissing van de Hoge Militieraad (1).
(Artt. 27 en 40 wet van 15 juni 1935.)
(VANDENBULOKE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
11 september 1974. - 3 8 kamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, raadsbeer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conchtsie, de H. Lenaerts, advooaat-generaal.

1° KAMER.- 12 september 1974.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CoNOLUSIE. BETOOG
DAT NIET MEER TER ZAKE DIENEND IS
WEGENS DE OPLOSSING DOOR DE REOR·
TER AAN HET GESOHIL GEGEVEN. GEEN VERPLIOHTING VOOR DEZE TE
ANTWOORDEN OP DE OONOLUSIE WAAR·
IN DIT BETOOG VOORKOMT.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

BuRGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT, ZELFS
INDIEN HET GEGROND IS, GEEN VERNIE·
TIGING ZOU KUNNEN l\'IEEBRENGEN.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. - 0ASSATIEGEDING. - VOR·
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE EISER IN OASSATIE
INGESTELD. - VERWERPING VAN HET
OASSATIEBEROEP. - VORDERING ZON·
DER BELANG.
1o De 1·echter is niet verplicht te antwo01·den

op een conclusie
voorkomt, wannee1·
dienend is wegens
aan het geschil
Grondwet.)

waarin een betoog
dit niet mee1· tM' zake
de oplossing die hij
geejt (2). (Art. 97

2o Niet ontvankelijk wegens het ontb1·eken
van belang is het middel dat, zeljs indien
het gegrond is, geen vernietiging van de
bestreden beslissing kan meebrengen (3).
(3) Cass., 27 februari 1974 (A1·r. cass.,
1974, blz. 716); raadpl. cass., 4 april 1974
(ibid., 1974, blz. 861).
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go Venverping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de voTdering tot
bindendve1·kla1·ing van het a1'1'est, welke
de eiser in cassatie he eft ingesteld (1).

baar is met de bewo01·dingen van de
akte (g), (Artt. 1319 en 1320 B.W.)
(VAN DEN EYNDE, T. SEVY.)

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ELF BELGIQUE», T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« HALLET ET FILS », VERGA, CHRISTOPHE
EN FRENAY.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
12 september 1974. 1° kamer. Voo1·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Ligot. Gelijkl1~idende concl1tsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Fally en Faures.

1° KAMER.- 12 september 1974.
1° EIGENDOM. - MEDEEIGENDOJ\'L VERBINTENIS VAN DE J\iEDEEIGENAARS.

2° ERFDIENSTBAARHEID. -

BIJ
OVEREENKOJ\1ST
GEVESTIGDE
ERF·
DIENSTBAARHEID VAN OVERGANG. VERBINTENIS VAN DE PARTIJEN.

go BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. NoTARIELE AKTE. - lNTERPRETATIE
VERENIGBAAR MET DE BEvVOORDINGEN
ERVAN. - GEEN J\1ISKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE.
1o en 2° Zowel het 1·echt van medeeigendom

als het 1·echt van e1jdienstbaa1·heid ve?'·
plicht degenen die ze bezitten zich te onthouden van elke wijziging die de toestand
van de belanghebbenden zou kunnen
V61'ZWa1'en (2).
go De bewijsk1·acht van een notariele akte
w01'dt niet mis kencl clo01· de 1'echte1· die
e1· een interp1•etatie aan geeft die ve1•enig-

(1) Cass., 24 mei 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 1063).
(2) DE PAGE, d. V, nrs. 1169, 1170, blz. 1029
en inzonderheid blz. 1030; BEUDANT, d. IV,
Les biens, nr. 312; _AuBRY en RAu, 7de uitg,

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 november 1972 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank
vail eerste aanleg te Charleroi ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet
en 1319 van het Burgerlijk \Vetboek dat
de bewijskracht van de akte van 31 mei
1955 van notaris L. beschermt,
cloonlat het bestreden vonnis, na
vastgesteld te hebben dat eisers rechtsvordering gegrond is op zijn eigendom
van de litigieuze overgang on vooraleer
in feite te oordelen dat in het onderhavig
geval geenszins blijkt dat de door verweercler aan zijn panel uitgevoorde verancleringen hot gebruik clat hij van de
litigieuze gang maakte gewijzigd hebben
noeh eiser schade berokkend hebben,
beslist « dat de verkopers en kopers
klaarblijkelijk geen eenvoudig recht van
overgang op een erf ten voordele van een
ancler erf hebben willen inst(i)llen; dat ze
een aan de verkopers en hun rechthebbenden en aan de kopers g01neenschappelijke
zaak hebben willen tot stand brengen,
welke zaak niets anclers kan zijn clan de
ruimte die zij omschrijven door haar
breeclte, haar lengte, haar hoogte, haar
ligging, de aangrenzende erven, en waarvan zij het gebruik tot hetwelk zij haar
bestmrunen bepalen ; . . . clat, opdat er
gemeenschap zou zijn, de belanghebbenden op de zaak rechten van dezelfde aard
moeten hebben; dat in het onderhavig
geval die rechten, die aan geen enkele
beperking onderworpcm zijn, eigendomsrechten 1noeten zijn » en verweerder
« medeiiigenaar van de litigieuze gemene
weg » 1loem.t,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, de notariele
akte van 31 mei 1955 vermelclt dat «de
verkopers zichzelf en hun rechthebbenden een met de kopers gemene erfdienstbaarheid van overgang voorbehouden
over een breedte van een meter en enkel
op het gelijkvloers langs het eigendom
herzien door ESMEIN, d. II, nr. 337 ; 1\'[ARTY
en RAYNAUD, Droit civil, d. II, nr. 236.
(3) Raadpl. cass., 18 december 1972 ( Arr.
cass., 1973, blz. 393).
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van Hector Frangois. Die erfdienstbaarheid begint aan de rue de France om te
eindigen aan het eigendom die de verkopers behouden hebben. Zij zal voor
alles gebruikt worden ten voordele en
voor de toegang en de exploitatie van
het goed dat de verkopers blijft toebehoren " en het 1net de klare betekenis
van de term« erfdienstbaarheid van overgang'' onverenigbaar is te beslissen dat
de partijen in die akte rechten van mecleeigendom ingesteld hebben op de litigieuze overgang (schencli11g van arti'kel 1319 van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle oncle1·cleel, de voornoemde gronden van het bestreclen vom1is het recht
van verweercler ken1nerken als een recht
van mecleeigenclom op de litigieuze
overgang terwijl in andere gronclen
sprake is van de « eigendomstitel (van
eiser) op het litigieuze goecl '' en vermelden dat verweercler « zich moet onthouden van elke vvijziging die de toestand
van het erf, waarop de overgang voorbehouclen werd, zou lnmnen verzwaren >>,
hetgeen een tegenstrijdigheicl van de
gronclen betekent of tenminste een clubbelziml.igheicl waarcloor niet kan vastgestelcl worden of het recht van verweerder op de litigieuze overgang een
recht van n1.edeeigenclom is clan wel een
recht van erfdienstbaarheicl, zoclat het
vonnis niet regelmatig met reclenen omldeecl is (schencling van artikel 97 van
de Gronclwet) :

Overwegende clat anderzijds het vonnis
aan de alde geen interpretatie gegeven
heeft die niet verenigbaar is met . haar
bewoorclingen ;
Dat de alde, hoewel erin sprake is van
een erfdienstbaarheicl van overgang,
duidelijk verklaart dat die erfclienstbaarheid « gemeen " is aan de verkopers en
de kopers en aldus aantoont clat die
uitdrukking, volgens de becloeling van
de partijen, op een gemene overgang
slaat ; dat, bovenclien, in een overeenkomst die gevoegcl is bij de verkoopakte
van 13 september 1960 en die betrekking
heeft op de plaatsing van een cleur aan
de ingang van de « gemene overgang ''
aan de rue de France, eiser en de rechtsvoorgangers van verweercler de hoedanigheicl hebben van « medeeigenaars " van
die overgang ;
Dat het midclel in geen enkel van zijn
onclerdelen kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie:"ling ; veroordeelt eiser m de kosten.
12 september 1974. 1<i kamer. Voorzitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, de H. Ligot. Gelijlcltticlende conclttsie, de H. Krings,
aclvocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. van Heeke en Dassesse.

W at de beide onclerclelen samen betreft :
Overwegencle clat het vonnis, clat moet
oorclelen of het recht op de groncl, die
client tot de overgang, en waarop eiser
aanspraak maakt een recht van erfclienstbaarheicl clan wel eon recht van mecleeigendom is, de bewoorclingen van de
akte interpreteert alsof ze een recht van
medeeigendom ingestelcl hebben ;
Overwegende dat enerzijds de gronclen
waardoor de rechtbank die beslissing
rechtvaarcligt niet tegenstrijdig of dubbelzinnig zijn ;
Dat immers de uitdrukkingen « zaak
gemeen aan de verkopers en hun rechthebbenclen on aan de kopers >>, << eigenclomsrechten >>, « 1necleeigenaars van de
litigieuze gemene weg '' die opeenvolgend
in het vonnis gebruikt worden, dezelfde
werkelijkheid weergeven ; dat het recht
van medeeigendom, zoals het recht van
erfdienstbaarheid, aan zijn titularis oplegt zich te onthouden van elke wijziging
die de toestand van de belanghebbenden
zou kmmen verzwaren ;

I"

KAMER.-

12 september 1974.

1° VOORZIENING IN CASSATIE. J\I[IDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKREID.
TucRTZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN ARCRITECTEN.- MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKREID AMBTSRALVE OPGEWORPEN
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE. KENNISGEVING AAN DE ElSER NIET
VEREIST.

zo

VOORZIENING IN CASSATIE.
VoR:i\1. TucRTZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE VAN
ARCRITEC'L'EN. VoORZIENING INGESTELD ZONDER DE TUSSENKOmST VAN
EEN ADVOCAAT BIJ RET HoF VAN
CASSATIE, - N IET-ONTVANKELIJKREID.

3° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
-

VERDRAG TOT BESCRERMING VAN DE

-46RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP
DE RECHTSPLEGING IN TUCHTZAKEN.

1° Het openbaa1· ministerie dat ambtshalve
een middel van niet-ontvankelijkheid
opwe1pt tegen een voorziening in cassatie tegen een beslissing van de raacl
van be1·oe1J van de 01·de van a1·chitecten
moet hiervan aan de pm·tijen geen
kennis geven, cloch wel aan de aclvocaten bij het H of van cassatie, die hen
ve1·tegenwoonligen (1). (Art. 1097 G.W.;
art. 33 wet van 26 juni 1963, gew.
bij art. 67, § 3, van de wet van 15 juli
1970). (Itnpliciete oplossing.)

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in
cassatie tegen een beslissing van de 1·aacl
van be1'0ep van cle Onle van a1·chitecten
welke is ingesteld zonde1· de tussenkomst
van een advocaat bij het Hof van cassatie (2). (Art. 33 wet van 26 juni
1963, gew. bij art. 67, § 3, van de wet
van 15 jclii 1970.)
3° De bepalingen van m·tikel 6 van het
V Mdrag tot besche1·ming van de mens
en de j1-tndamentele V1'ijheden zijn niet
van toepa8sing op cle 1'ec1Ltspleging in
tuchtzaken (3).
(s .... ,

T. ORDE :VAN ARCHITEOTEN.)
ARREST

(Ve1'taling).

IIET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 oktober 1973 gewezen
door de raad van beroep met het Frans
als voertaal van de Orde van architecten ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen :
Overwegende dat luidens artikel 33
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling

(1) Vgl. cass., 5 januari 1973 (Arr. cass.,
1973, blz. 461); raadpl. cass., 26 januari 1973
(ibid., 1973, blz. 541).
(2) Raadpl. cass., 26 januari 1973 (Ar1·.
cass., 1973, blz. 541).
(3) Cass., 6 september 1974, supra, blz. 21
en de noot.
De Europese Comlllissie voor de rechten
van de mens heeft zich oak meermaals in die
zin uitgesproken. Raadpl. onder meer de
conclusie van de procureur-generaal Ganshof

van een Orde van architecten, gewijzigd
bij artikel 6 7, § 3, van de wet van 15 juli
1970 tot wijziging van de wet van
10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk W etboek en van andere wetsbepalingen, voor de rechtspleging inzake de
voorziening in cassatie tegen de beslissingen van de raden van beroep van de
Orde van architecten dezelfde regelen als
in do burgerlijke zaken gelden, met dien
verstande dat de termijn om. zich in
cassatie te voorzien echter een maand
bedraagt te rekenen vanaf kennisgeving
van de beslissing ;
Overwegende dat eiser betoogt dat
artikel67, § 3, van de wet van 15 juli 1970
niet mag toegepast worden omdat die
wettelijke bepaling, in zoverre er uit blijkt
dat de voorzieningen in cassatie tegen de
beslissinge11. van de raden van beroep
val't de Orde van architecten op straffe
van nietigheid moeten ingesteld worden
door tussenh:omst van een advocaat bij
het Hof van cassatie, strijdig is met het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950
te Rome en goedgekeurd bij de wet van
13 mei 1955; dat immers de straffen die
een rechtsonderhorige definitief of tijdelijk verhinderen zijn beroep vrij uit te
oefenen en uitgesproken worden door
tuchtinstanties die krachtens de nationale
wetgeving ingericht of erkend werden,
behoren tot de zaken waarin die internationale overeenkomst de ondertekenende Staten verplicht hun rechtsonderhorigen vrije toegang te verlenen tot alle
rechtbanken en rechterlijke instanties ;
dat de verplichting om gebruik te maken
V&ll een door de wet aangewezen tussenpersoon die vrije toegang verhindert ;
Overwegende dat de bestreden beslissing uitspraak doet in tuchtzaken;
Dat de bepalingen van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de ftmdamentele vrijheden tot
vrijwaring van het recht van de rechtsvan det· :M:eersch v66r cass., 3 mei 1974, A1·r.
cass., 1974, blz. 987 en noot 67.
Over het feit clat de onclerhorigen het recht
hebben om in hun zaak rechtmatig te worden
gehoord, niet impliceert clat zij over de volstrekte vrijheid beschikken om voor het in
laatste aanleg bevoegde hof te worden toegelaten, raadplege men de beslissing van gena emde commissie van 5 augustus 1960 (Anmtai1·e,
1960, blz. 303, inz. blz. 309), het arrest van het
Europees Hof voor de rechten van de mens
van 21 febt·uari 1975 inzake Golder, alsmede
het verslag van de Commissie hierover.
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impliceert toegang te hebben tot de
rE:)chterlijke instanties die er kennis van
moeten nemen, voorkomen in artikel 6
van het verdrag; rnaar dat het toepassingsgebied van dit artikel zich slechts
uitstrekt tot betwistingen over rechten
en verplichtingen van burgerlijke aard
en tot het bepalen van de gegrondheid
van een tegen een persoon ingestelde
strafvervolging ; dat het niet toepasselijk
is op de in tuchtzaken ingestelde procedure;
Overwegende dat de voorziening niet
ingesteld werd door een verzoekschrift
dat op de griffie van het Hof van cassatie
ingediend en door een advocaat bij het
Hof van cassatie ondertekend werd,
overeenkomstig de artikelen 1079 en
1080 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de voorziening dus niet-ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 september 1974. - 1e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Lonveaux, eerste voorzitter. - VeTslaggeve1·, Baron Vingotte.
- Gelijklnidende conclnsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.

}e KAn'IER.-

13 september 1974.

COMMISSIELOON.-

0PDRAOHTGEVER
DIE ERKENT HEEFT DAT DE 001\IMISSIONAIR-VERZENDER
DE
GOEDEREN
NIET MOEST BEWAKEN OF BEWAREN. REOHTER DIE BESLIST DAT DE OOMl'IIISSIONAIR, HOEWEL HIJ LASTHEBBER
WAS, NIET GEHOUDEN WAS TO'l' DE
VERPLIOHTINGEN VAN BEWAKING EN
BEWARING. \iVETTELIJKE BESLISSING.

De TechteT die vaststelt dat de opdmchtgeveJ" van een commissionaiJ·-veJ·zendeT
e1·kend heeft dat deze de op de kaai neeJ'gelegde goedeTen niet moest bewaken of
bewa1·en, beslist wettelijk dat, hoewel
deze commissionaiT-VeTzendeJ' lasthebbe1·
was, hij tach niet gehonden was tot de
veTplichtingen van bewaking of bewaJ•ing, daaT hij doo1· zijn lastgeve1· van
deze ve1·bintenissen was ontlast. (Artt.
1984, 1991 tot 1993 B.W. en artt. 12
en 13 wet van 5 mei 1872.)

(PERSONENVENNOOTSOHAP MET l3EPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « INDUOOM >> EN
LITISOONSORTEN, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( ALPINA )),)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april1972 door het Hofvan
beroep te Brnssel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1142, ll47, ll48,
1984, 1985, 1991, 1992 en 1993 van het
Burgerlijk Wetboek, 12, 13 van de wet
van 5 mei 1872 op het commissiecontract
(titel VII van boek I van het W etboek
van koophandel) en 97 van de Grondwet,
dooTdat het arrest de vordering van de
tweede, derde, vierde en vijfde eiseressen,
gesnbrogeerd i.l1. de rechten van eerste
eiseres, ongegrond verklaart, en aile
eiseressen in de kosten van beide aanleggen veroordeelt jegens verweerster,
op de gronden clat (( al had eerste appellante (thans eerste eiseres), Fob ontvanger
van bewnste koopwaar, bij brief van
12 april 1968, aan gelntimeerde (thans
verweerster) opgedragen het (( certificat
de prise en charge >> aan de verkoper nit
te reiken en (( gartler la marchandise a
quai en attendant nos instructions)),
nochtans nit bedoeld schrijven niet blijkt,
evenmin als nit de andere elementen van
de zaak, dat gelntimeerde enige verplichting van bewaarneming of van bewaking
zou aanvaard hebben )), en dat (( wel
integendeel, zonder ook maar te gewagen
van dergelijke verplichtiug, eerste appellante herhaaldelijk en namelijk bij brieven van 22 jnni 1968, van 12 jnli 1968
en 18 november 1968, gelntimeerde
verzocht de inventaris van de goederen
op te maken, h1.m aanwezigheid na te
gaan en eventnele daarmede gepaard
gaancle extra-tellingskosten in rekening
te brengen, wat de ondubbelzi.l1.nige erkenning impliceert dat gemtimeerde geen
bewaking noch bewaring had nit te
voeren ; dat dit besluit nog bekrachtigd
wordt door de vaststelling dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Indncom (thans eerste
eiseres) de bundels betonijzer bij appellanten onder 2 (thans de tweede tot
vijfde eiseressen) tegen diefstal tijdens
h1.m verblijf op kaai had doen verzekeren ; dat de eerste rechter derhalve
terecht heeft geoordeeld dat door appe1lanten (thans eiseressen) niet bewezen
wordt dat de met gelntimeerde aange-
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bewaarneming omvatte ll,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, zoals het arrest
elders erop wijst, de vordering van de
eiseressen ertoe strekte << ten laste van
de gei':ntilneerde commissionair-verzender
vergoeding te eisen wegens het feit dat,
in november 1968, de spoorloze verdwijning werd vastgesteld van 91 bundels
betonijzer die, in afwachti:ng van een
verschepingsgelegenheid, op uitdrukkelijke lastgeving van eerste appellante,
sedert april 1968, op kaai 117 van de
dokken neergelegd war·en ll, en de eiseressen il1 hun conclusies, benevens en
afgezien van een tekortkoming van verweerster aan haar verplichtingen voortgevloeid uit een contract van bewaargeving, ontstaan uit haar aanvaarding
zonder voorbehoud van de in de brief
van 12 april 1968 vervatte bewakingsonderrichtingen, de aansprakelijkheid
van verweerster steunden hierop, dat
« zij ten deze was opgetreden als comrnissionair-verzender, haar verplichtingen
die waren van een mandataris, en een
mandataris belast met de afgifte van
bepaalde goederen gehouden is door een
verbintenis van resultaat ; dat gefntimeerde niet alleen aansprakelijk is op
grand van artikel 1915, doch ook en in
ieder geval op grand van de artikelen 1147
en 1148 van het Burgerlijk Wetboek; de
commissionair-expediteur, evenals de
mandataris, een verbintenis tot resultaat
aangaat wat betreft de afievering van
de hem toevertrouwde goederen en hij
aansprakelijk is voor het verlies n~ de
inontvangstnen1ing tot aan de afievering
aan het zeeschip, behoudens bewijs van
overmacht ll ; het arrest, door uit de
beschouwingen welke het aanduiclt af
te leiden dat door de eiseressen niet
bewezen wordt dat de rnet verweerster
aangegane overeenkornst een contract
van bewaarne1ning 01nvatte, de conclusies van de eiseressen onbeantwoord laat,
in zoverre zij steunden op het contract
van lastgeving en de verbintenis van
resultaat, door de commissionair-expediteur aangegaan met betrekking tot de
aflevering van de hem in die hoedanigheid toevertrouwde goederen (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, door te beslissen dat
uit de brief van eerste eiseres van 12 april
1968 en uit de daarnavolgencle briefwisseling niet blijkt dat verweerster
enige verplichting van bewaarneming of
van bewaking zou aanvaarcl hebben noch
had uit te voeren, het arrest in het
onzekere laat of het bedoelcle verplich-

tingen heeft willen ver;binclen aan een
contract van bewaargeving, hetwelk het
ten deze niet bewezen verklaart, ofwel
aan een andere tussen de partijen tot
stand gekomen contractuele verhoucling,
inzonclerheid het contract van lastgeving
clat tussen de rechthebbende op de goederen en zijn commissionair-expediteur
bestaat, waaruit een bijkomende verplichting van bewaking zou voortvloeien,
dubbelzinnige of onzekere redenen die
met een volslagen afwezigheid van
redengeving gelijkstaan (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
derde oncle1·deel, door goed te keuren
dat de eerste rechter geoordeeld heeft
dat door de eiseressen niet bewezen wordt
dat de rnet verweerster aangegane overeenkornst een contract van bewaarneming omvatte, het arrest de verkeerde
opvatting tot de zijne maakt naar welke,
bij ontstentenis van zulk bewijs, de
goederen voor de rekening en op risico
van eerste eiseres op de kade gebleven
waren; de commissionair-expediteur noch
een vervoerder, noch een bewaarne1ner,
maar een lasthebber is, en hij in deze
enige hoedanigheid client in te staan voor
de uitvoering van de bijkomende verplichtingen, door hern aangegaan met
betrekking tot de aan hem toevertrouwde
goederen ; wanneer het eenrnaal vaststand dat de litigieuze goederen verdwenen waren toen verweerster ze onder
zich had in haar hoedanigheid van commissionair-expediteur, en zonder dat zij
van enigerlei vreemdo oorzaak heeft
lnmnen doen blijken, het arrest de vordering van de eiseressen niet ongegrond
kon verklaren zonder schonding van de
artikelen 12 en 13 van de wet van 5 mei
1872 op het commissiecontract ·en van
de in het middel aangeduide bepali:ngen
van het Burgerlijk vVetbook, waarbij de
verplichtingen zijn goregeld wellm verweerster in haar hoedanigheden met
betrekking tot de meergenoenxle goecleren op zich heeft genomen :
Wat de eerste twee onderdelen betreft:
Overwegende dat hot arrest vaststelt
dat eerste eiseres had erkend dat verweerster de op de kaai neergelegde goederen niet rnoest bewaken of bewaren ; dat
het dienvolgellS kon oordelen clat de
omstandigheicl dat verweerster, als commissionair-verzender, de manclataris van
eerste eiseres was, niet wegneemt clat zij
door de lastgever van de verplichting
van bewaki:ng of bewaring van de goederen en clan ook van de ingeroepen
resultaatsverbintenis wercl outlast ; dat
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J1et aldus de conclusies passend beantwoordt;
Dat de eerste twee onderdelen feitelijke grondslag missen ;

VERPLIOHTING DOOH VERBOD SLEOHTS
EEN ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN.

5o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. STRAFREOHTER DIE
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGESPROKEN,
RESPEOTIEVELIJK WEGENS EEN l\'IISDRIJF
UIT
ONVOORZIOHTIGHEID
EN
WEGENS EEN FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT EN ZELF ALS MISDRIJF STRAF·
BAAR IS GESTELD.- TOEPASSING VAN
ONDERSOHEIDEN STRAFFEN NIET GE·
l\10TIVEERD. GEVOLG VA)"< DEZE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. BEGINSEL.

6"

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. STRAFREOHTER DIE
TWEE STRAFFEN HEEFT UITGESPROKEN,
RESPEOTIEVELIJK WEGENS EEN l\'I:IS·
DRIJF
UIT
ONVOORZIOHTIGHEID
EN
WEGENS EEN FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT EN
ZELF ALS
l\IISDRIJF
STRAFBAAR IS GESTELD.- TOEPASSING
VAN ONDERSOHEIDEN STRAFFEN NIET
GEJ\10TIVEERD. GEVOLG VAN DEZE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. GEVAL WAARIN
DE REOHTER, BIJ WIE DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING AANHANGIG IS, EN
WANNEER DE STRAFREOHTER ZULKS
NIET HEEFT GEOONSTATEERD, VASTSTELT DAT HET FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT ONDERBROKEN IS.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest wettel.ijk
gerechtvaardigd is door de vaststellmg
dat eerste eiseres erkend had dat verweerster de goederon tijdens hun verblijf
op de kaai niet moest bewake;n of bewaren ; dat het onderdeel, d1envolgens,
tegen een overtollige re~en opkomt ~~'
bij gebrek aan belang, met ontvankehJk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiseressen in de
.kosten.
13 september 1974. 1 e kamer. Voot·zitte?', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vet·slaggeve?',
de H. Sury. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?'s, de HH. Dassesse en Fally.

1e

KAMER.-

13 september 1974,

10 RECHTBANKEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. DE REOHTER KAN GEEN
GESOHIL OPWERPEN WAARVAN DE OONOLUSIES VAN DE PARTIJEN HET BESTAAN
UITSLUITEN. BEGRIP. GRENZEN,

2°

SA:M:ENHANG.
BE GRIP.

STRAFZAKEN.

30 SA:M:ENHANG. STRAFZAKEN. SAJ\'I:ENVOEGING OF SPLITSING VAN GE·
DINGEN.- VEREISTE VAN EEN GOEDE
REOHTSBEDELING. BEOORDELINGSl\'IAOHT VAN DE FEITENREOHTER.

4o

SAJVIENLOOP VAN MISDRIJVEN.
VERVOLGINGEN WEGENS OVERTRE·
DING VAN DE ARTIKELEN 418 EN 419
OF 420 VAN HET STRAFWETBOEK EN
WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 34,
1o, OF 35 VAN DE WET BETREFFENDE
DE POLITIE OVER HET WEGVERKEER. TWEEDE l\'IISDRIJF DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID bF VOORZORG
OPLEVERT EN DAT DE OORZAAK IS VAN
DE
ONOPZETTELIJKE
LIOHAl\IELIJKE
LETSELEN. STUREN IN STAAT VAN
DRONKENSOHAP OF· VAN INTOXIOATIE
DOOR ALCOHOL ONDERBROKEN. - GEEN

7o BEvVIJS.----,- BEWIJS

DOOR GESOHRIFT.
BURGERLIJKE ZAKEN. BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFREOHTER DIE TvVEE STRAFFEN HEEFT
UITGESPROKEN, RESPEOTIEVELIJK WEGENS EEN l\IISDRIJF UIT ONVOORZIOHTIGHEID EN vVEGENS EEN FEIT DAT EEN
GEBREK
AAN
VOORZIOHTIGHEID
OF
VOORZORG OPLEVERT EN ZELF ALS
l\USDRIJF
STRAFBAAR
IS
GESTELD,
ZONDER DAT
DE
TOEPASSING VAN
ONDERSOHEIDEN STRAFFEN WORDT GEMOTIVEERD. GEVOLG VAN DEZE
BESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTS ·
VORDERING. GEVAL WAARIN DE
REOHTER, BIJ WIE DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING AANHANGIG IS, EN
WANNEER DE STRAFREOHTER ZULKS
NIET HEEFT GEOONSTATEERD, VAST·
STELT DAT HET FEIT DAT EEN GEBREK
AAN VOORZIOHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT ONDERBROKEN WERD.

1o De t·echte?' wet·pt geen geschil op wam·van

de conchtsies van de pa?'tijen het bestaan
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uitsluiten, maar hij gaat enkel na,
zoals hij hiertoe VM'Plicht is, of een
exceptie tegen een 1'echtsvordering naar
recht gegrond is, wanneM' hij deze
exceptie ve1·werpt om een ande1·e reden
dan die wellce de pm·tijen aanvoeren
tegen wie ze was opgeworpen (1).

2o Samenhang &tissen ve1·scheidene misd1·ijven vloeit voort tbit de band welke
tttssen deze misdrijven bestaat en die
van zodanige aa1·d is dat hij, met het oog
op een goede ?'echtsbedeling, vereist dat
zij samen doo1· dezelfcle 1·echte1' wm·den
be1·echt (2). (Artt. 226 en 227 Sv.)
3° De feiten?·echte1'

beoorcleelt soeverein,
oncle1· vom·behottd van de ee1•biediging
van de 1·echten van de ve1·clecliging, of
voor het ve1·eiste van een goede rechtsbecleling de gedingen moeten gevoegcl l"!f
gesplitst wonlen (3).

4° De stmf1·echte1· bij wie een ve1·volging
aanhangig is wegens ove1·treding van
de m·tilcelen 418 en 419 of 420 van het
St1·afwetboek en wegens ove?'t1·ecling van
artilcel34, 1°, of 35 van cle wet betreffencle
de politie over het wegve1·lcee?', is niet
alleen niet ve1'Plicht slechts een enlcele
st?'af tdt te sp1·eken doch mag een
clergelijke straf niet ·uitsprelcen, als hij
vaststelt dat de staat van d1'Dnkenschap
of van intoxicatie doo1· alcohol dat een
geb1·elc aan voo1·zichtigheicl of voo1·zorg
opleve1·t en de 001'Zaak clan wel een van de
oorzalcen van de onopzettelijke lichamelij ke letselen is, niettemin beschouwt clat
zich in het sttt1'en van clat voertttig in
staat van clronlcenschap of van intoxicatie doo1· alcohol een oncle1'b1·eking heeft
voo?'geclactn en dat de beklaagcle a?·tikel 34, 1°, of 35 overt1·eden had v661· clie
oncle?'b1·eking en genoemcl m·tikel opnieuw
heeft overt1·eclen na de onclerb1·eking, op
het ogenblik clat het slachtoffe1' get?'offen
we1·cl (4) (Artt. 60 en 65 S.W.)
5° vVannee1· cle straj?'echte1· t.itspmak doet

ove1· een gebrelc aan voorzichtigheicl of
(1) Cass., 17 oktober 1973 (A1'1'. cctss., 1974,
blz. 199).
(2) Cass., 17 oktober 1972 (Ar1'. cass., 1973,
blz. 171).
(3) Cass., 18 september 1973 (A1'1', cass.,
1974, blz. 53).
( 4) Raadpl. cass., 2 februari 1970 (A1'1'. cass.,
1970, blz. 509); cle conclusie van clc procureurgeneraal Ganshof van der Meersch voor cass.,
21 mei 1970 (B1tll. en Pas., 1970, I, 827, inz,
blz. 831 en 832) en voor cass., 8 maart 1973
(ibicl., 1973, I, 631, inz. blz. 635-636).

voo1·zor g, clat een bestanclcleel is van een
miscl1·ijf uit onvoo1·zichtigheicl, dat bovendien het voorwe1·p uitmaakt van een of
mee1· afzoncle?·lijke telastleggingen, rnag
hij wegens de onsplitsbaa1·heid van het
feit en met toepassing van artikel 65
van het Stmfwetboek slechts een enkele
stmf uitsp1·eken, nl. de zwam·ste; hie1"uit
volgt dat, wannee1· de straf?'echter oncle?·scheiden stmffen heeft ttitgesp1·oken,
zonde1· dat hij zulks motivee1·t, de rechterbij wie de btwge1·lijke 1·echtsvonlering
aanhangig is in principe ve1·plicht is
de fottt die het voo1'We?']J van een afzonderlijke telastlegging is geweest als
v1•eemcl aan het miscl1·ijf ttit onvoorzichtigheid te beschouwen (5). (Algemeen
beginsel van het gezag van gewijsde

in strafzaken.) (Impliciete oplossing.)
7o WanneM' de strafrechtM' de
beklaagcle tot oncle?'scheiclen stmffen
heeft ve?'001'cleelcl, omdat hij een voert1tig
heeft bestttunl in staat van cl1·onkenschap
of van intoxicatie door alcohol en wegens
clocling of onopzettelijk toeb1·engen van
verwondingen, zonde1· clat hij expliciet
of impliciet de toepassing van onclM·scheiclen straffen motivee1·t, mag de
1·echter, bij wie de bm·ge1·lijke rechtsvorde1·ing aanhangig is, en die vaststelt,
wat cle straf?'echte1' niet had gedaan, clat
zich in het st·twen van het voe1·tuig in
staat van clronkenschaJJ of van intoxicatie door alcohol een oncle1·breking
heeft voo1·geclaan, zoncle1· miskenning
van het gezag van gewijscle van
cle beslissing van cle st1·af1·echtM' of van
de bewijskracht van cleze beslissing
beschottwen clat cle staat van d1·on/censchap of van intoxicatie clooT alcohol,
waaTvoor- een van cle straffen we1·d ttitgesprolcen, betreklcing had op een feit
clat begaan wenl v661· het ongeval en clat
het gezag van gewiJ'scle van cleze beslissing niet uitsloot clat de beklaagcle, op
het ogenblik van het ongeval, zijn voe1·t1~ig in staat van cl1·onkenscha1J of van
intoxicatie clam· alcohol besttturcle (6).

5o . en

(Algemeen beginsel van het gezag van
(5) Cass,, 8 maart 1973, ver. kamers, (Arr.
cass., 1973, blz. 666), en de conclusie van de
procureur-generaal Ganshof van der Meersch
voor het arrest, alsmede v6or het arrest van
21 mei 1970 (ibicl., 1970, blz. 888).
(6) Raadpl. cass., 2 februari 1970 (A>'1'. cass.,
1970, blz. 503) en 8 maart 1973, ver. kamers
(ibid., 1973, blz. 666), en de conclusie van de
proctu•cur-generaal Ganshof van cler J\'Ieersch
voor cUt arrest, alsmede voor het arrest van
21 mei 1970 (Bull. en Pas., 1973, I, 631,
en 1970, I, 827, inz. blz. 831 en 832).

-51gewijsde in strafzaken; artt. 1319 en
1320 B.W.)
(OOEMAN,

T.

NAAMLOZE

VENNOOTSOHAP

« ASSURANTIE
VAN DE BELGISOHE BOERENBOND

ll.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 oktober 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 65 van
het Strafwetboek, van het algemeen
rechtsprincipe van het gezag van het
aan de beslissingen van de strafgerechten
gehecht rechterlijk gewijsde, onder meer
bekrachtigd door de artikelen 3 en 4
van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het vVetboek
van strafvordering, 16 van de wet van
11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
in het algemeen, 1319, eerste lid, en
1320 van het Burgerlijk \Vetboek,
doordat het arrest de stelling verwerpt
door eiser afgeleid uit het gezag van het
gewijsde van het vonnis van 20 augustus
1963 van de Correctionele · Rechtbank
te Kortrijk en luidens welke, ten gevolge
van het toepassen van twee afzonderlijke
straffen, erga omnes definitief vaststaat
dat het sturen in staat van dronkenschap
geen mede-oorzaak is geweest van de
verwondingen bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bij het kwestieus
ongeval veroorzaakt; dat, luidens de
beslissende redenen van het arrest, nit
de verklaringen van herbergiersters blijkt
dat eiser zijn wagen reeds een eerste maal
in staat van dronkenschap had bestuurd
en pas na een onderbreking een nieuwe
rit had ondernomen tijdens welke het
ongeval is gebeurd, zodat er grond was
om voor het sturen in staat van dronkenschap een afzonderlijke straf toe te passen, al was de tweede inbreuk een
bestanddeel geweest van de onvoorzichtigheid waardoor de letsels werden veroorzaakt,
te1·wijl, ee1•ste onde1·deel, de alzo vermelde onderbreking van het sturen in staat
van dronkenschap op generlei wijze door
de partijen in aanmerking werd genomen
en in het bijzonder door verweerster niet
werd ingeroepen, en de rechter derhalve
recht doet op een betwisting welke voor
hem niet aanhangig was en hierdoor de
bewijskracht van de inleidende dagvaarding en van de conclusies van de

partijen miskent (schending van de
artikelen 1319, eerste lid, en 1320 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, door eiser tot een
afzonderlijke straf te veroordelen uit
hoofde van de betichting van sturen in
staat van dronkenschap welke hem ten
laste werd gesteld << met samenhang >>
met de betichting van verwondingen bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
het strafvonnis laat blijken dat het
gestrafte sturen wei de rit betreft tijdens
welke het ongeval gebeurde en het arrest
door desaangaande een andere stelli;rig
in te nemen de bewijskracht van gezegd
vonnis miskent (schending van al de
aangehaalde wetsbepalingen, in het bijzonder van de artikelen 1319, eerste lid,
en 1320 van het Bnrgerlijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat de door verweerster
tegen eiser ingestelde eis ertoe strekte,
op grond van artikel 16 van de wet van
l l juni 1874 op de verzekeringen en
artikel 25 van de verzekeringspolis, terugbetaling te bekomen van de bedragen
welke zij, als verzekeraar van de civielrechterlijke aansprakelijkheid van eiser,
aan een derde had uitgekeerd ingevolge
een door eiser veroorzaakt verkeersongeval;
Overwegende dat eiser het gezag van
het gewijsde inriep van het op 20 augustus 1963 door de Correctionele Recht bank
te Kortrijk gewezen vonnis, waardoor hij
onder meer werd veroordeeld om I 0 bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
onvrijwillige slagen of verwonclingen aan
Catteeuw Elza te hebben veroorzaakt,
tot een geldboete, 2° met samenhang, op
een openbare plaats een. voertuig in staat
van dronkenschap te hebben bestuurd,
tot een maand gevangenisstraf met ontzetting van het recht een voertuig te
besturen ; dat hij aanvoerde dat, nn de
strafrechter twee afzonderlijke straffen
had uitgesproken, respectievelijk voor
het misdrijf nit onvoorzichtigheid en
voor de dronkenschap aan het stnur,
er erga omnes beslist wercl dat clit laatste
misdrijf geen mede-oorzaak van het
eerste was;
Overwegende dat, op grond van de in
het middel aangevoerde redenen, door
te beslissen dat die argumentatie ten deze
niet kan worden bijgetreden, het arrest
enkel de grondslag van de tegen de
rechtsvordering van verweerster opgeworpen exceptie beoordeelt ; dat, door
de afwijzing van die exceptie anders te
motiveren dan verweerster zulks voor-
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van het strafdossier welke regelmatig
aan hem beoordeling :waren onderworpen,
de rechters in hager beroep geen geschil
hebben opgeworpen dat voor het hof van
beroep niet aanhangig wercl gemaakt ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de sam.enhang niet
noodzakelijk impliceert dat een oorzakelijk verband tussen twee of rneerdere
misdrijven zou bestaan of dat een misdrijf
een bestancldeel van het andere zou uitn1.aken of nog dat de· misdrijven zich op
een zelfcle tijdstip of op clezelfcle plaats
zouden hebben voorgedaan; dat het volstaat dat do band tussen die misch:ijven
van zodanige aard is dat hij, met het oog
op eon goede rechtsbedeling, vereist dat
de misdrijven san1.en en aan dezelfde
rechtbank ter beoordeling worden voorgelegd; dat de feitenrechter over die
noodzakelijkheid soeverein beslist ;
Overwegende dat voormeld correctioneel vonnis zich ertoe beperkt te beschouwen dat door het onderzoek van de zaak
en de ter zitting gedane verhandelingen
bewezen is dat de verdachte zich aan de
hem ten laste gelegde feiten heeft
plichtig gemaakt; dat het arrest, het,velk
vaststelt dat zich in het sturen van dat
voertuig in staat van dronkenschap een
feitelijke onderbreking heeft voorgedaan,
zonder miskenning van het gezag van het
gewijsde of van de bewijskracht van het
strafvonnis heeft kmmen oordelen dat de
beteugelde dronkenschap aan het stuur
een feit betrof dat v66r het ongeval
voltrokken was ;
Dat dit onderdeel van het n1.iddel niet
kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 65 van het
Strafwetboek, van het algemeen rechtsprincipe van het gezag van het aan de
beslissingen van de strafgereehten gehecht rechterlijk gewijsde, onder meer
bekrachtigd door de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
vodrafgaande titel van het vVetboek van
strafvordering, en 16 vari de wet van
11 juni 1874 betreffende de verzekeringen
in het algemeen,
doorclat het arrest, na er zelf te hebben
aan herinnerd dat het vonnis van
20 augustus 1963 van de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk aan eiser nit
hoofde van verwondingen bij gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg en nit hoofde
van het besturen van een voertuig in

staat van dronkenschap twee afzonderlijke straffen had toegepast, niettemin
ten gevolge van een nieuw onderzoek
van het strafdossier beslist dat eiser het
bewijs niet heeft geleverd van het ontbreken van een oorzakelijk verband
tussen de dronkenschap en het ongeval,
de door verweerster ingestelde vordering
op grand van de door eiser gepleegde
grove font gegTond verklaart, en eiser
veroordeelt orn aan verweerster de smn
van 635.797 frank te betalen ; dat luidens
de beslissende redenen van het arrest
het str;afvonnis ter zake niet cle minste
aanvvijzing bevat omtrent de kwestie
van het oorzakelijk verband tussen de
ch'onkenschap en het ongeval; dat het
arrest beschouwt dat de bij het arrest van
het Hof van cassatie van 19 september
1968 (I) bekrachtigde stelling, met deeraangehechte weerklank, in 1963 niet was
vastgelegd 0).1. iedere strafrechter met
het bedoeld probleem·niet vvas vertrouwcl;
het niet met zekerheicl vaststaat dat de
strafrechter van 1963 de stelling hulcligde
die het Hof van cassatie in 1968 zou innemen en het nooclzakelijk voorkomt
de kwestie van het oorzakelijk verband
ter zake aan een nieuw onclerzoek te·
onclerwerpen,
te1·wijl, ir1.geval de strafrechter uit
hoofde van een feit dat een gebrek aan
voorzichtigheicl of voorzorg oplevert en
zelf strafbaar wordt gesteld, een straf
heeft uitgesprokE.m die verschilt van die
welke hij heeft uitgesproken uit hoofde
van het misclrijf uit onvoorzichtigheid,
de rechter bij wie de burgerlijke recbtsvordering aanhangig is, wegens het gezag
van cleze beslissing, in principe verplicht
is de fout opgeleverd door dit gebrek aan
voorzichtigheicl of voorzorg als vreemd
te beschouwen aan het misdrijf uit onvoorzichtigheid, en zulks geldt, niet
alleen wam1.eer de strafrechter uitdrukkelijk uitspraak heeft gedaan nopens de
afwezigheicl van oorzakolijk verband
tussen die font en dit misclrijf, maar ook
wanneer zijn beslissing impliciet dergelijk
verband uitsluit :
Overwegenqe dat, nu het arrest, zoals
uit het antvvoord op het eerste middel
blijkt, wettelijk heeft kunnen beslissen
dat het gezag van het gewijsde van het
strafvonnis niet uitsloot dat eiser op het
ogenblik van het ongeval zijn voertuig
in staat van dronkenschap bestuurde,
het middel, dat tegen overtollige redenen
van het arrest opkomt, bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is ;
(1) Arr. cass., 1969, blz. 72.

53Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 1974. - 1 6 kamer. Voo?·zitte?', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Sury. Gelijklttidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HR. Philips en Bayart.
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1o

RECH'.rERLIJKE ORGANISATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DIE RET GETUIGENVERHOOR HEEFT GEHOUDEN, ZITTING TE NElYIEN WANNEER OVER DE
UITSLAG VAN DE GETUIGENISSEN UITSPRAAK GEDAAN WORDT. VERPLIOHTING NIET VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERZUilYIDE
OF ONREGELJ\'IATIG VERRICHTE VORJ\'I.
PROCESHANDELINGEN, l\'IET INBEGRIP VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN,
KUNNEN NIET NIETIG VERKLAARD vVORDEN INDIEN DE WET DE NIETIGHEID
ERVAN NIET UITDRUKKELIJK HEEFT
BEVOLEN.

3o

4D

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTER
DIE RET GETUIGENVERHOOR HEEFT
GEHOUDEN EN GEEN ZITTING NEElVIT
WANNEER OVER DE UITSLAG VAN DE
GETUIGENISSEN UITSPRAAK
GEDAAN
WORDT. VERMOED WORDT DAT HIJ
VERHINDERD IS. DIT BEHOEFT IN
RET VONNIS NIET TE WORDEN VASTGESTELD.
CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT AANVOERT DAT DE BEWIJSKRACHT VAN
HET PROCES-VERBAAL VAN DE GETUIGENISSEN IS lYIISKEND.- GEEN NAUWKEURIGHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST DAT
ZIJN BESLISSING GRONDT OP HET GEHEEL VAN EEN STRAFDOSSI]j]R.
BESLISSING DIE DE INHOUD VAN GEEN
ENKEL sTUK BETWIST. GEEN l\'IISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN.

1 o De verplichting voo?' de ?'echter die het
getuigenverhoo?' heeft gehouden, zitting
te nemen wannee?' over de uitslag van
de getttigenissen ttitspraak gedaan wonlt,
tenzij hij ve?·hinderd is, is niet voo?'gesch?-even op straffe van nietigheid.
(Art. 946 G.W., gew. bij art. 36 van
de wet van 15 juli 1970.)

2° TYat de verzuimde of om·egelmatig
ve?'?'ichte vorm ook zij, geen 'proce8handeling, met inbeg1·ip van de vonnissen
en a?'?'esten, kan nietig w01·den vm·klaanl,
indien de wet de nietigheicl ervan niet
ttitclrtdckelijk heeft bevolen. (Art. 860
G.W.)

3° Ingeval de ?'echte?' die het getttigenve?'·
hooT heeft gehouden, geen zitting neemt
wannee?' over de uitslag van de getuigenissen ttitspraak gedaan wordt, worclt
vernwecl clat hij vm·hindercl is en dit
behoeft in het vonnis niet te worden
vastgesteld. (Art. 946 G.W., gew. bij
art. 36 van de wet van 15 juli 1970.)
4° Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan
nadm·e bepaling, is het middel dat aanvoe?·t dat de bewijskmcht van het procesve?·baal van de getuigenissen miskend is,
zonde?' clat dttidelijlc w01·dt gezegd van
wellce getuigenissen de bewijskmcht zou
miskend zijn (1).

5° De bewijskracht van de stulclcen van de
strafdossier kan niet mislcend zijn door
het a?'?'est dat zijn beslissing grondt op
het geheel van een strafdossier en de
draagwijdte e?·van beoordeelt zonde?' dat
de inhmtd van enig stnlc van het dossier
wonlt betwist (2).
(F ... , T. G ... )
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 27 maart 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 20, 21,
946, 1042 en 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, gewijzigd, w».t artikel 946
betreft, door artikel 36 van de wet van
15 juli 1970, 6.1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
(1)
1974,
(2)
1974,

Raadpl. cass., 4 januari 1974 (A1.-r. cass.,
blz. 491).
Vgl. cass., 8 oktober 1973 (Arr. cass.,
blz. 152).

-54mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955, van de algemene beginselen die
de vrijheid van het recht van verdediging
en het recht voor de natuurlijke rechter
te verschijnen vastleggen, en van artikel 8 van de Gro:ridwet,
dom·dat, door de akten van de rechtspleging aangetoond zijnde dat rechter
Van Nciliel de laatste was onder de
rechters die het getuigenverhoor hebben
gehouden, dat door de rechtbank van
Berste aanleg te Antwerpen in haar
vonnis alvoreJJ.s recht te doen van 26 januari 1967 was bevolen, en dat, zonder
dat er is vastgesteld dat hij daartoe zou
zijn verhinderd en zonder dat. uit enige
akte blijkt dat een ander magistraat opdracht zou hebben gekregen hem te
vervangen, voornoe1nde rechter geen
zitting had genomen toen er werd geconcludeerd, gepleit en bij het vonnis
van 6 oktober 1971 definitief uitspraak
gedaan over de uitslag van de getuigenverklaringen, het arrest, beslissend over
eisers hoger beroep tegen laatstvermeld
vonnis, de beslissing bevestigt op basis
van evenbedoelde getuigenverklaringen
en aan eiser zijn vordering tot echtscheiding tegen verweerster ontzegt,
te1·w·ij'l de beroepen jurisdictionele akte
nietig was wijl uitgaande van een rechtbank die niet regelmatig naar de eis van
.artikel 946 van het Gerechtelijk W etboek
was samengesteld ; deze nietigheid van
openbare orde is ; door ze niet uit te
spreken en op eigen gronden over de
zaak zelve uitspraak te doen, zonder
herstel van eisers recht om door zijn
natuurlijke rechter te worden berecht
en van zijn recht van verdediging, hetzij
door afwijzing van de in eerste aanleg
onregelmatig beoordeelde deposities van
.de getuigen in het getuigenverhoor,
hetzij door het gelasten van een nieuw
door het hof van beroep of een van de
magistraten van de zetel te houden
getuigenverhoor, waarvan de uitslagen
vervolgens met naleving van bovenbedoelde regel zouden worden beoordeeld,
het arrest bewuste nietigheid overneemt
en bijgevolg nietig is, en de gezamenlijke
wettelijke regels en algemene beginselen
van het recht, aangeduid in het middel,
schendt:
Overwegende dat artikel 946 van het
Gerechtelijk W etboek, zoals gewijzigd
door artikel 36 van de wet van 15 juli
1970, weliswaar bepaalt dat de rechter
die het getuigenverhoor heeft gehouden,

en, indien verscheidene rechters het
getuigenverhoor hebben gehouden, de
laatste onder die rechters, tenzij hij verhinderd is, zitting neemt wanneer over
de uitslag van de getuigenissen uitspraak
wordt gedaan ;
Overwegende echter dat, luidens artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek,
welke de onregelmatig verrichte vorm
ook zij, geen << proceshandeling "•· waarmede ook de vonnissen en arresten zijn
bedoeld, nietig kan worden verklaard
indien de wet de nietigheid ervan niet
uitdrukkelijk beveelt ;
Overwegende dat de door voorn:1eld
artikel 36 gewijzigde tekst van artikel 946
bedoeld zitting nemen niet op straf van
nietigheid voorschrijft ;
Dat noch dit gewijzigd artikel 946
noch enige andere wetsbepaling voorschrijft dat het vonnis het belet van de
rechter die het getuigenverhoor heeft
gehouden, belet dat vermoed wordt,
1noet constateren;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om het middel te verwerpen
dat eiser in zijn conclusie steunde op de
talloze uithuizigheden en reizen in het
buitenland van verweerster die hij had
moeten dulden, en waardoor zij haar huisgezin en de opvoeding van het gemeenschappelijk kind had verwaarloosd, hetgeen als erg beledigend voor eiser te
beschouwen was, en om derhalve het
beroepen vonnis te bevestigen, het arrest
beslist dat << uit de vorklaringen van het
rechtstreeks verhoor geenszins op afdoende wijze kan afgeleid worden dat
appellant (thans eiser) zich zou hebben
verzet tegen het vertrek van zijn echtgenote "; dat integendeel << uit de nauwkeurige getuigenissen van het tegenverhoor duidelijk gebleken is dat appellant
op de hoogte was van deze reizen en er
volledig mee instemde, hetgeen namelijk
blijkt nit het feit dat hij de reisbescheiden
bestelde en de omstandigheid dat hij zijn
echtgenote telkens persoonlijk naar het
vliegveld vergezelde >>,
tenvijl, indien inderdaad sommige getuigen van het tegenverhoor verklaard
hebben eiser en verweerster soms. naar
het vliegveld vergezeld te hebben, het
nochtans uit de getuigenissen van het
tegenverhoor niet blijkt dat eiser << telkens >> persoonlijk zijn echtgenote naar
het vliegveld vergezelde, en geenszins
dat hij << de reisbescheiden bestelde ";
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getuigen van het op 3 fehruari en 24 fehruari 1970 door rechter J. Van Nuffel
gehouden tegenverhoor, waarvan akte
werd genomen in het proces-verhaal
nummer 6958, gesloteh op 24 fehruari
1970, een draagwijdte toe te kennen die
onverenighaar is met hun hewoordingen,
het arrest de aan deze rechtsplegingsakte
gehechte bewijskracht miskent :
Overwegende dat het middel niet aanduidt welke de hepaalde getuigenissen
zijn waarvan het de hewijskracht miskent ; dat het hij gehrek aannauwkeurigheid niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schendi:ng van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
doo1·dat, om het middel te verwerpen
dat door eiser, in zijn genwtiveerde akte
van hoger heroep en in zijn conclusie,
afgeleid was uit het kwaadwillig voorhrengen door verweerster, in de loop
van de rechtspleging, van een getuigschrift met lasterlijke aantijgingen voor
eiser, dat door haar en Louis F ... , hroeder
van eiser, midden in de nacht hij Maria
S., de gevvezen vrouw van haar schoonhroeder, werd afgedwongen, en om diensvolgens het heroepen vorn1is te hevestigen, het arrest heslist dat « indien de
gegevens van de zaak uitwijzen dat de
tegen appellant (thans eiser) aangevoerde
feiten niet met de werkelijld1eid overeenstemmen, nochtans uit het neergelegd
strafdossier hlijkt dat het attest uitsluitend afgeleverd werd op verzoek van de
hroeder van appellant, zodat de opstelling ervan niet aan gei:ntimeerde (thans
verweerster) kan verweten worden, en
geenszins als erg heledigend voor appellant client beschouwd te worden "•
te1·wijl de stukken van het neergelegd
strafdossier, nr; 21379/65 van de notities
hij het parket te Antwerpen, waarnaar
het arrest verwijst, en in het hijzonder
de processen-verhaal van de derde afdeling van de gerechtelijke politie van
Antwerpen nr. 12407 van 16 november
1965 (verhoor van verweerster), nr. 9585
van 25 oogst 1965 waarvan akte gesloten
op 26 oogst 1965 (confrontaties van
Louis F ... en Maria S ... en van Maria S ...

en Chuma G ... ), en nrs. 6524 van 31 mei
1965 waarvan akte op 1 juni 1965 (verhoor van MariaS ... , Louis F ... en Chuma
G ... ), uitwijzen dat het getuigschrift opgesteld werd in het huis van Louis F ...
in aanwezigheid van verweerster en in
overleg tussen hen heiden, dus op aanduiding zowel van verweerster als van
de hroeder van eiser, Louis F. ; dat heiden
ook, een avond in april 1965, Maria S ...
hehhen afgewacht voor het appartementsgehouw waar zij woont, met het doel
haar te vragen het op voorhand opgestelde stuk te ondertekenen ; dat indien
Louis F ... die avond verweerster vergezelde, het enkel aan het feit lag dat
verweerster hij voorkeur Frans spreekt
en zelfs praktisch geen Nederlands kent;
hijgevolg, door aan de hewoordingen van
het neergelegd strafdossier nr. 21379/65
van de notities hij het parket te Antwerpen en van de voorge1nelcle processenverhaal die met de door eiser voorgestelde grief verband houden, een draagwijdte toe te kennen die met hun inhoud
onverenigbaar is, het arrest hun bewijskracht miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek) :
'
Overwegende dat het arrest zijn
besluit « dat het kwestieuze attest uitsluitend op verzoek van de broeder van
eiser werd afgeleverd zodat het opstellen
ervan niet aan verweerster kan verweten
worden " steunt niet slechts op de door
eiser ingeroepen processen-verbaal doch
op het geheel van « het neergelegd strafdossier ";
Dat het middel er voor het overige
op neerkomt de feitelijke beoordeling
van de rechters te bekritiseren ;
Dat het middelniet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 september 1974. - 1e kamer.
Vom·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve9·slaggeve1·,
de H. de Vreese. Gelijlcl~ddende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Dassesse en Bayart.

ze KAMER. -

16 september 1974.

1o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN TEGEN WIE EEN CASSATIE·
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2°

3°

BEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 8TRAFZAKEN. DOUANE EN ACOIJNZEN. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE.
BEKLAAGDE NIET VEROORDEELD
TOT EEN ROOFDGEVANGENISSTRAF. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

aangaancle kan cle 1'echte1· zich ertoe
beperken de cleelneming in het becl1·og
inzake clottane, waaman hij cle beklaagde
schulclig ve1·klaa1·t, te kwalijice1·en in cle
bewoo1·clingen van cle m·tikelen 66 en 67
van het Straf~vetboek en 28 van cle wet
van 6 ap1·il 1843 (2).

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DouANE EN AOCIJNZEN. DEELNEl'.'IING AAN RET MISDRIJF.- ARREST
DAT DE W1JZE VAN DEELNEMING IN DE
BEWOORDINGEN VAN DE WET KWALIFICEERT. GEEN CONOLUSIE. REGELMATIG GEl'.10TIVEERDE VEROORDELING.

3° De bewijskracht van de conclusie w01·dt
niet miskend doo?' de 1·echter die de in
cleze conchtsie voo1'gecl1·agen miclclelen
ve1·we1'pt do01· ze tegen te spreken (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCRRIFT.
- , BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.STRAFZAKEN. CoNcLusm. BESLrssrNG DIE DEZE CONCLUSIE WEERLEGT. GEEN lVI!SKENNING VAN DE
BEWIJSKRAOHT VAN DE OONOLUSIE.

4°

DOUANE EN ACCIJNZEN.- MisDRIJF. BEWIJSMIDDELEN VAN RET
GEMEEN RECHT TOEGELATEN.

so

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. --,--- VERZOEK
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL, MET NAME OJ\1 EEN DESKUNDIGENONDERZOEK. MAATREGEL
DOOR DE RECHTER GEWEIGERD DAAR
DEZE NIET NODIG IS. GEEN BOHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

6°

DOUANE EN ACCIJNZEN. MisDRIJF. BEWIJSMIDDELEN. INLICRTINGEN AAN HET BESTUUR VAN DE
BELGISOHE DOUANE
EN AOOIJNZEN
DOOR EEN BUITENLANDS BESTUUR VERSTREKT.
VOORWAARDEN
vVAARONDER DEZE KUNNEN AANGENOl'.iEN
WORDEN.

1° Niet, ontvankeli}k inzalce clouane en
accijnzen is cle voo?'ziening van de
beklaagcle tegen het openbaa?' ministe1·ie,
wannee1· hij niet tot een hoojclgevangenisst1·aj is ve1·oonleelcl (I).

2° Bi} ontstentenis van een

concl~tsie

clien-

(1) Cass., 9 juli 1928 (Bnll. en Pets., 1928,
I, 219); zie noten get. R. H. onder cass.,
16 december 1940 (B1tll. en Pets., 1940, I, 319).
(2) Cass., 22 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967,
biz. 1150) ; raadpl. cass., 14 oktober 1963
(Bnll. en Pas., 1964, I, 159) en 22 mei 1967
(An·. cass., 1967, biz. 1150).
(3) Cass., 8 december 1970 (A1'1'. cass., 1971,

4° Overtreclingen van cle wetten inzake
clottane en acci}nzen k~tnnen bewezen
wonlen volgens cle gemeenrechtelijke
regels van het W etboek van strafvorcle1·ing (4). (Art. 247 wet van
26 augustus 1822.)
S 0 De 1'echten van cle verdediging w01·den

niet geschonclen cloo1· cle 1·echte1· die een
ve1·zoek om een aanvttllend onde1·zoek,
met name om een cleshtndigenonde1'Zoek,
VM'W61'pt omclat het niet noclig is om
tot ziJ"n OVM'ttdging te komen (5).
6° Om de beklaagcle aan becl1·og inzake
clottane schtdclig te ve1·kla1·en kan cle
1·echter stettnen op een st~tk met inlichtingen welke aan het best~ttw van cle
Belgische clouane cloo?' een bttitenlandse
besttttw· zijn VM'st1·ekt, als clat st~tk
1·echtmatig door cle ve1·volgencle pa1·tij
is bekomen en· door cle partijen is '
besp1·oken en eveneens cloo1· de Jeiten1'echter is in acht genomen met eerbiecliging van de 1'echten van cle ve?'decliging en van de gemeentM·echteli}ke 1·egels
betreffencle cle bewijsvoering, wellce inzake clottctne en acciJ"nzen van toepassing
zi}n.
(FRANCKAERT, T. BELGISORE STAAT,
MINISTER VAN FINANCTEN,
EN lVIASURE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1973 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;

biz. 357) ; raadpl. cass., 12 september 1966
(ibicl., 1967, biz. 40); vgl. cass., 6 juni 1974
(ibicl., 1974, biz. 1102).
(4) Cass., 17 december 1962 (Bttll. en Pas.,
1963, I, 481) en 6 april1964 (ibicl., 1964, I, 831).
(5) Raadpl. cass., 9 oktober 1973 (A1·r.
cass., 1974, biz. 158).

-57I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat de eisers vervolgd
werden wegens misdrijven inzake douanen en accijnzen ;
Dat zij niet veroordeeld werden tot
een hoofdgevangenisstraf ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het bestuur van douane en
accijnzen :

A . .Op de voorziening van

Masur~

;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 66 van
het Strafwetboek, 28 van de wet van
6 april 1843 betreffende de beteugeling
van de smokkel in zake douanen, 10 van
de wet van 7 jtmi 1967 inzake douanen
en accijnzen en 97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest de telastlegging, zoals
zij in de dagvaarding is omschreven,
tegen iedere beklaagde bewezen verklaart
en daarbij erop wijst dat met betrekking
tot de feiten 1 tot 43 die tussen 19 juli
1968 en 5 november 1968 werden gepleegd, eiser en Franckaert als mededaders hebben gehandeld en dat met
betrekking tot de feiten 44 tot 50 gepleegd tussen 14 jtmi ·en 18 juli 1968,
Franckaert als dader de feiten aileen
heeft gepleegd,
terwijl de telastlegging niet doelde op
een deelneming van eiser aan de erin
vermelde wanbedrijven volgens een van
de wijzen omschreven bij artikel 66 van
het Strafwetboek; volgens het arrest
de ten Iaste van de beldaagden gelegde
smoldmlfeiten << die in het begin werden
gesteld door Franckaert, met medeakkoord van Masure na 18 juli 1968
werden voortgezet ... ; eenmaal dat het
mechanisme was in werking gebracht,
de aanwezigheid in Belgiii van de ene
of de andere geassocieerde (de twee
beklaagden) zonder invloed bleef... " ;
het arrest aldus evenmin in de bewoordingen van de wet het bestaan vermeldt
van de bestanddelen van eisers deelneming aan de strafbaar geoordeelde
handelingen van Franckaert na 18 juli
1968 gestelcl, en derhalve niet wettelijk
zijn beslissing rechtvaardigt, waarbij het
eiser veroordeelt als mededader van deze
handelingen :
Overwegencle dat eiser vervolgd ·werd
om verscheidene misdrijven te hebben
uitgevoerd of aan de uitvoering ervan te
hebben deelgenomen « hetzij als dader,

mededader, medeplichtige, hetzij als bij
de smokkel op enige wijze betrokkene,
door het wanbedrijf te hebben uitgevoerd
of aan de uitvoering ervan rechtstreeks
te hebben meegewerkt, door tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend
dat het wanbedrijf zonder zijn bijstand
niet had kUIUlen worden gepleegd, door
het wan.bedrijf te hebben uitgelokt door
middel van giften, beloften, bedreigingen,
misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, door
om het wanbeclrijf te plegen onderrichtingen te hebben gegeven, door de middelen te hebben verschaft die tot het
wanbedrijf hebben gediend, wetende
dat ze daartoe zouden dienen, of door
met zijn weten de daders van het wanbedrijf te hebben geholpen of bijgestaan
in daden die het wanbedrijfhebben voorbereid, vergemaldmlijkt of voltooid " ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat de telastlegging zoals zij in de
dagvaarding is omschreven, tegen iedere
beklaagde bewezen is " en daarbij nader
bepaalt dat met betrekking tot de feiten
1 tot 43 die tussen 19 juli 1968 en
5 november 1968 werden gepleegd,
Masure en Ernie! Franckaert als mededaders hebben gehandeld en dat· met
betrekking tot de feiten 44 tot 50 gepleegd tussen 14 jtmi 1968 en 18 juli 1968,
Emiel Franckaert als dader de feiten
aileen heeft gepleegd ;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie zich ertoe beperkte te beweren dat
met betrekking tot de feiten die na
18 juli 1968 dagtekenen zijn deelneming
niet was bewezen ;
Dat, bij ontstentenis van een conclusie
waarbij het bestaan van een of ander
bepaald en nauwkeurig verrneld element
van die cleelneming '\overd betwist, de
rechter er niet toe gehouden was onder
de wijzen van hoofdzakelijke deelneming
vermeld in de telastlegging, cleze op te
noemen waarop hij de veroordeling
steunde;
Dat het rniddel naar recht faalt ;
Over het tweecle IIliddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest de ten laste van eiser
gelegde misdrijven bewezen verldaart
onder de nadere bepalingen die erin
voorkon1.e:n, op groncl1net :nan1.e « dat de
zogenaamde wetenschappelijke of andere
argumenten, welke de beldaagden, die
het zelfs onderling niet eens zijn (cfr.
de weerlegging van de beweringen van
de medebeldaagden Masure - conclusie
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trachtten te stellen tegenover de gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, ja zelfs vaststaande feiten die blijken uit de vermeldingen van de stukken 1 tot 3, slechts
beweringen, hypothesen of verdachtmakingen opleveren die niet kunnen
worden nagegaan of die worden tegengesproken door andersluidende stukken,
zoals die welke betrekking hebben op de
inhoud van de visbakken bestemd voor
het vervoer ,,

te1·wijl eiser en ook de medebeklaagde
Franckaert in hun hoofdconclusie die
zij zowel de ene als de andere regelmatig
in hoger beroep hadden neergelegd, onder
nauwkeurige en breedvoerige opgave van
de redenen ervan en 1net onder meer uitdrukkelijke verwijzing .naar het gezag van
Professor Huet te Leuven, naar het
geschreven getuigschrift van 31 januari
1973 van de directeur van het Proefstation van waters en bossen en naar
het verklarend getuigschrift van de
vennootschap " Les ecrevisses d'Assinghem ,, beweerden dat de te hmmen laste
gelegde smokkelfeiten materieel onmogelijk waren ; de ene zowel als de andere
hebben verzocht om de aanwijzing van
deskundigen om. l11m argumentatie na
te gaan betreffende de volstrekte biologische onmogelijkheid om de door de
douane beweerde hoeveelheden te vervoeren, dit gelet op de inhoud van de
visbakken, de verre afstand en de temperatuur ten tijde van het vervoer;
waaruit volgt dat, door aldus uitspraak
te doen, het arrest enerzijds de bewijskracht van die conclusies miskent en
anderzijds er geen passend antwoord op
geeft :
Overwegende dat de bestreden redenen
enerzijds de bewijskracht niet miskennen
van de conclusies die in het middel worden overgenon:1en, en anderzijds er een
passend antwoord op geven;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 153, 154, 189,
;no, 211 van het Wetboek van strafvordering, 233 van de algemene wet van
26 augustus 1822 over de hefting van de
rechten van in-, uit- en doorvoer, van de
accijnzen alsmede van het tonnegeld der
zeeschepen, en 97 van de Grondwet,
cloonlat het arrest met betrekking tot
eisers schuld onder meer steunt op stukken die door het bestuur der Deense
douanen in het bezit van het Bestuur der

Belgische douanen werden gesteld en
weigert die stukken nit de debatten te
verwijderen, zoals de beklaagden het
vroegen, om de red en en dat de inlichtingen die erdoor werden verstrekt en die
echt werden verklaard bij brief van de
bevoegde Deense ambtenaar " alleen maar
het vaststaand feit bevestigen en kracht
bij zetten, zo dit nog nodig was, dat de
met de hand geschreven stukken, door
de speciale dienst van 1 tot 3 genmnmerd, wel een lijst uitmaken van. de
hoeveelheden gesmokkelde vis alsmede
van de bedragen van de ontdoken rechten ; dat men niet inziet hoe en lrrachtens
welke bepaling van het W etboek van
strafvordering zij nit de debatten zouden
moeten worden verwijderd, vermits zij
op tegenspraak aan de rechtbank werden
voorgelegd en door de beklaagden vrij
werden besproken en bekritiseerd »,
tenvijl in strafzaken de rechter de
bewijskracht van de gegevens, op grond
waarvan hij tot zijn overtuiging komt
en waartegen de partijen vrije tegenspraak hebben lrnnnen voeren, aileen
dan soeverein in feite beoordeelt, wanneer
de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt; inzake douanen en accijnzen artikel 233 van de algemene wet van 26 augustus 1822 bepaalt dat de in zodanige
zaken omschreven misdrijven moeten
bewezen worden door processen-verbaal
opgemaakt door ambtenaren van het
bestuur en dat alleen bij ontstentenis van
enig regelmatig proces-verbaal de misdrijven door alle gewone bewijsmiddelen
ktmnen worden bewezen :
Overwegende dat de misdrijven inzake
douanen en accijnzen lnmnen worden
bewezen volgens de gemeenrechtelijke
regels van het Wetboek van strafvor.dering :
Dat het middel naar recht faalt ;

B. Op de voorziening van Franckaert :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet en uit de miskenning van de rechten
der verdediging,
cloonlat het arrest de ten laste van eiser
gelegde feiten bewezen verklaart om de
redenen dat de van 1 tot 3 genuniDierde
stukken, naar wat Masure heeft be1veerd,
uitgaan van eiser zelf; dat het geen belang
oplevert na te gaan of de vermelding
« EF persoonlijk » op de omslag, waarin
genoemde stukken zaten, van de hand
van eiser is, daar, wie ook die vermelding
erop had aangebracht, die omslag samen
met de stukken die erin zaten aan
Masure werd overhandigd door eiser, " en
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betekenis kenden van de stukken die door
het bestuur der douanen van 1 tot 3
waren genummerd ,,
te1·wijl, ee1•ste onderdeel, het arrest geen
antwoord geeft op de conclusie die regelmatig in hoger beroep door eiser werd
genomen en waarin hij uitdrukkelijk
stelde dat er geen enkele aanwijzing
bestond waaruit bleek dat de geschreven
vermeldingen op de stukken 1 tot 3 van
zijn hand waren; hij onder die omstancligheden gerechtigcl was om een grafologisch onclerzoek te vragen om te bewijzen
dat hij niet de steller van die stukken
was ; de reclengeving van het arrest
bovenclien onvolledig of clubbelzinnig is ;
men onmogelijk kan zeggen of het arrest,
door aan te nemen dat de stukken van
eiser uitgingen, beslist dat eiser materieel
de steller van die stukken was clan wei
dat dit niet bewezen is, maar dat clit
punt geen belang meer oplevercle (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, eiser gerechtigcl was
een grafologisch onclerzoek te vragen
om te bewijzen dat hij niet de steller was
van de stukken die van 1 tot 3 zijn
genummerd, en het arrest, door geen
uitspraak te doen op die vraag, de rechten
der verdediging miskent (schending van
het algemeen beginsel) :
Overwegende clat, na erop te hebben
gewezen enerzijcls dat eiser « ... ontkent
ooit ke1u1.is te hebben. gehad van de
betrokken omslag, de vermelding « E.F.
persoonlijk '' erop te hebben aangebracht
en de steller te zijn van de stukken die
er zijn ingesloten, met uitzondering van
de stukken 14, 15, 16, 19, 27 en 28 " en
anderzijcls « clat zeker is dat de stukken
van 1 tot 3 genummerd .. . uitgaan' van
(eiser) zelf ,, het arrest overweegt dat
(( het geen ... belang oplevert ... na te gaan
of de vermelding" E.F. persoonlijk" van
de hand van Franckaert is, vermits, wie
ook die vermeldingerop had aangebracht,
die omslag samen met de stukken die
erin zaten, door Franckaert aan Masure
werd overhancligcl, en heiden volkomen
en niet zonder reden de betekenis kenden
van de stukken die door het bestuur der
douanen van 1 tot 3 werden genumnl.erd ";
Dat door aldus op de overhandiging
van genoemcle stukken te stmmen, het
arrest passend en op onclubbelzinnige
wijze antwoordt op de in het micldel
overgenomen conclusie ; dat het, zodoende en zonder miskenning van de rechten
van de verdediging, regelmatig de ver-

werping motiveert van eisers verzoek
om een cleskundigenonderzoek ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede micldel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 153, 154,
189, 190, 210, 211 van het Wetboek van
strafvorclering, 2, 11, 873, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, 233 van de algemene wet van 26 augustus 1822 betreffende de hefting van de rechten van in-,
uit- en cloorvoer, van de accijnzen alsmecle van het tonnegeld der zeeschepen
en 97 van de Grondwet, alsmede uit de
miskenning van de rechten der verdecliging,
doo1·dat het arrest de ten laste van eiser
gelegcle feiten bewezen verklaart om de
redenen dat " de inlichtingen die door
de aclministratie van de Deense douanen
aan het bestuur cler Belgische douanen
werden verstrekt en die echt werden verklaard bij begeleiclende brief van de
bevoegcle Deense ambtenaar, aileen maar
het vaststaand feit bevestigen en kracht
bijzetten, zo dit nog nodig was, dat de
met de hand geschreven stukken, door
de speciale clienst van 1 tot 3 genummerd,
wei een lijst uitmaken van de hoeveelheden binnengesmokkelcle vis alsmede
van de beclragen van de ontcloken rechten ; dat men niet inziet hoe en krachtens
welke bepaling van het W etboek van
strafvordering zij van de clebatten zouden
moeten worden verwijderd, vermits zij
op tegenspraak aan de rechtbank werden
voorgelegd en door de beklaagden vrij
werden besproken en bekritiseerd ,,
tm·wijl, eerste ondenleel, eiser in zijn
conclusie in hoger beroep aanvoerde dat
de stukken die door de heer Lcmd,
mnbtenaar van de Deense douanen, worden overhancligd, op officieuze wijze
werden medegecleeld en dEl toevoeging
bij het dossier van die stukken, die door
het .M:inisterie van financien als vervolgencle partij in ontvangst werden genamen « als officieus gevraagde inlichting
met verzekerde geheimhoucling ,, een
miskenning oplevert van de rechten der
verdecliging, alsmede een schending van
het beginsel van het moncleling en contradictoir kenmerk van de correctionele
clebatten ; voormelde redengeving het
beschikkend gecleelte van het arrest niet
regelmatig rechtvaarcligt (schending van
de artikelen 153, 154, 189, 190, 210, 211
van het Wetboek van strafvorclering,
233 van de wet van 26 augustus 1822,
97 van de Grondwet en miskenning van
de rechten cler verdediging) ;

tweecle onclercleel, de rechters die inlichtingen regelmatig door ambtelijke opdracht konden inwinnen, wat elk o:fficieus
en discretionair kenmerk, waardoor de
rechten van de verdediging zouden worden Iniskend, zou hebben uitgesloten
(schending van de artikelen 2, 11, 873,
1042 van het Gerechtelijk ~iVetboek en
233 van de wet van 26 augustus 1822
alsmede 1niskem1ing van de rechten der
verclediging) :
Overwegende enerzijds dat de door het
middel bekritiseercle reclenen een passencl
antwoorcl geven op de conclusie die erin
wordt overgenmnen ;
Overwege11de anderzijds dat cle bekritiseerde stukken door de vervolgende
partij niet op omvettelijke wijze werden
bekonlCn, zij aan do tegenspraak van de
partijen werden onderworpen on Tnet
inachtneming van de rechten cler verdediging en de regels betreffende het
gem.eenrechtelijk bewijs tqepasselijk inzake clouanen en accijnzen, door de
rechters in hoger beroep in aanmerking
werden genmnen ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
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28 KAMER.- 16 september 1974.
10 MILITAIR.- DIENST IN DE BELGISOHE STRIJDKRAOHTEN IN DUITSLAND.
- MILITAIR DIE DEEL UITMAAKT VAN
EEN TROEP TE VELDE.

2o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STHAFZAKEN.
0VEHTREDING INZAKE WEGVEHKEEH.
- BEKLAAGDE DIE ALS MILITAIH DEEL
UITMAAKT VAN EEN TROEP TE VELDE.BEVOEGDHEID VAN HET iVIILITAIR GEHEOHT.

3o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STHAFZAKEN. - BESOHIKKING TOT
VEHWIJZING NAAR DE OOHHEOTIONELE
REOHTBANK.- VONNIS WAARBIJ DEZE
REOHTBANK ZIOH ONBEVOEGD VEHKLAART, DAAR DE BEKLAAGDE DOOH
HET MILITAIH GEHEOHT l\10ET WORDEN
BEHEOHT. BESLISSING IN KHAOHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN.- VONNIS VAN
ONBEVOEGDVEHKLAHING DAT GEGHOND
BLIJKT TE ZIJN. - VEHNIETIGING VAN
DE BESOHIKKING. - VEHWIJZING NAAR
DE KRIJGSAUDITEUH.

Over het clercle micldel, afgeleicl uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet,

1o De militai1· die dienst doet in cle Bel-

Dat dit miclclel feitelijke gronclslag
mist;

2o Alleen het militair ge1•echt is bevoegcl

gische st1·ijclkmchten in Duitslancl1rfaalct
cleel uit van een t1·oep te velde ( 1).
voo1· cle be1·echting van een rnilitair die
deel uitrnaakt van een troep te velde en
clie ve1·volgd worclt wegens overtreding
van de wetten en 1'eglementen inzake
wegve1·kee1' (2). (Art. 23 'Net van 15 jcmi
1899).

Over het viercle miclclel,
Dat geen enkel onclercleel van het
miclclel kan worden aangenomen ;

C. En overwegende dat met betrekking
tot de twee eisers de substantiele of op
straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvonnen ·werden nageleefcl en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
01n die credenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening
16 september 1974. - 2 8 kamer.
Voorzitte1' en Ve1·slaggever, de H. Legros,
raaclsheer waarnen1end voorzitter.
Gelijkl~ticlencle concl~tsie, de H. Velu,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Houtekier en Fally.

3o

vVannee1· een beschikking ·van de madkame?' een beklaagcle naar de C01'1'ectionele rechtbank heeft verwezen en deze
1'echtbctnk zich· onbevoegcl heeft ve1·klaanl
omclat cle beklaagde door het militai1·
gerecht moest wonlen berecht, beicle
beslissingen in lcmcht van gewijscle
zijn gegaan en de besli88ing, wam·bij
cle rechtbank zich onbevoegcl ve1·klaa1·t,
geg1·oncl blijkt te zijn, 1·egelt het Hof
het 1'echtsgebiecl, ve1·nietigt de beschikking
van de 1'aaclkanw1· en venvijst de zaak
naa1· cle k1·ijgsattditeu1· (3).

(1) en (2) Cass., 19 februari 1968 (Ar1·. cass.,
1968, blz. 818).
(3) Oass., 19 juni 1972 (A11'. cass., 1972,
blz. 981).

-61'(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK,
IN ZAKE DAUWE.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, ingediend
door de Procureur des Konings te Doornik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Doornik bij beschikking van 12 september 1973 Albert Dauwe naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, om
te Maffie op 28 februari 1973 door gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg maar
zonder het oogmerk om de persoon van
een ander aan te randen, bij een verkeersongeval dat aa:n zijn persoonlijk toedoe:n
te wijten is, onopzettelijk slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan
Edgard Degueldre en Marguerite Theunissen en met samenhang als bestuurder
van een voertuig op de openbare weg
zijn snelheid niet te hebben geregeld
zoals vereist wegens de plaatsgesteldheid,
de belemmering van het verkeer, het
zicht, de staat van de weg en van het
voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen zou km:men veroorzaken, noch
het verkeer hinderen ;
Overwegende dat de correetionele
rechtbank bij op tegenspraak gewezen
vonnis van 10 april 1974 zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de ten laste van de beklaagde gelegde
feiten, op gro:nd dat de gewone rechtsmacht geen ke1mis n1.ag nemen van de
misdrijven omschreven in artikel .23, 3°,
van het 'Vetboek van strafvordering voor
het leger wanneer zij gepleegd werden
door een militair die deel uitmaakt van
een op n1.ars of te velde zijnde troep en
dat Dauwe, door het feit dat hij dienst
deed in de Belgische strijdkrachten in
Duitsland, deel uitmaakte van een te
velde zijnde troep ;
Overwegende dat genoemde beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan
en dat ingevolge hLm tegenstrijdigheid
een bevoegcll1eidsgeschil is ontstaan waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd ;
·
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt naar voren te komen dat Dauwe,
op het ogenblik vvaarop de feiten werden
gepleegd, deel uitmaakte van een te
velde zijnde troep en dat de hem verweten misdrijven schijnen samenhangend
te zijn;
Dat derhalve het rnilitair gerecht aileen

bevoegd
nemen;

IS

om van die feiten kennis te

Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Doornik van 12 september 1973, voor zover zij de beklaagde
Albert Dauwe wegens de hem ten laste
gelegde misdrijven naar de correctionele
rechtbank verwijst; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de Krijgsauditeur
te Brussel.
16 september 1974. - ,2e kamer. Voo?"zitter, de H. Legros raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'8laggevm·, de
H. Oloson. Gelijkl~tidende concl~tsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2• KAllfER.- 16 september 1974.
1° STRAF. - EENDAADSE SAJ\'IENLOOP
VAN J\HSDRIJVEN.
GEVANGENISSTRAFFEN DIE SAJ\iEN HET DUBBEL VAN
HET lVIAXIJ\iUJ\1 VAN DE ZWAARSTE
STRAF TE BOVEN GAAN.- VERPLICHTE
VERl\iiNDERING TOT DEZE STRAF.
.2° STRAF.
BEGRIP.

ZWAARSTE STRAF.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING IN ZOVERRE DEZE
DE UITGESPROKEN GEVANGENISSTRAFFEN NIET OVEREENKOJ\iSTIG AR.TIKEL 60
VAN HET STRAFIVETBOEK HEEFT VERJ\iiNDERD.- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING lVIET VERWIJZING.
1° TVannee1· het totaal van de we gens
samenlopende misd1·ijven het d~tbbel van
de zwaa1·ste st1·aj te boven gaa.t, , moet
dit totaal ve1·plicht tot deze stmj worden
ve1·mindenl (1) (Art. 60 S.W.)
,2° TV annee?· ve?·scheidene stmjjen wo1·den
opgelegd, nl. gevangenisstTa.ffen waa?'van het rnaximttm hetzelfde is en geldboeten waa1·van het maxim~tm ve?"schilt,
is de zwaa?'ste stmf de geldboete .waa1·van
(1) Cass., 26 maart 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 746).

-62het maximum het hoogste is, ongeacht
het minimum van de gevangenisstmj (1).

go V e1·nietiging in zove1'1'e een beslissing
het totaal van de gevangenisst1·ajJen
wegens samenlopende misd1'ijven niet
ove1'eenkomstig m·tilcel 60 van het Straf·
wetboek heejt VC1"minde1'd, is tot deze
beschikking bepe1'kt, doch geschiedt met
ve1·wijzing (2).
(PROOUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
T. DRAMAIX; DRAMAIX.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening van
de eiser Dramaix beperkt is tot de
beslissing op de strafvordering ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 60 en 100 van het
Strafwetboek,
doo1'dat het arrest de eiser Dramaix
veroordeelt tot twee jaren gevangenisstraf en 200 frank geldboete wegens
slagen of verwondingen die een ziekte
of ongeschiktheid tot het verrichten van,
persoonlijke arbeid ten gevolge hadden,
tot twee j aren gevangenisstraf en
200 frank geldboete wegens huisvreclebrenk in de omstancligheden bepaald
bij artikel 439 van het Strafwetboek
en tot een j aar gevangenisstraf en
100 frank geldboete wegens het ch·agen
van een verboden wapen, zonder de
gevangenisstraffen en de geldboete tot
de bij artikel 60 van het Strafwetboek
vastgestelde bedragen te verminderen :
Overwegende dat, na wegens de in het
middel genoemde misdrijven de hierin
vermelde straffen te hebben uitgesproken, het arrest, bij toepassing van de
artikelen 60, 100 van het Strafwetboek
en 20 van de wet van 3 januari 1933 op
de vervaardiging van, de hai'ldel in, en het
dragen van wapenen en op de handel in
munitie, de totale straf moest verminderen tot het dubbele van het maximum
(1) Raadpl. cass., 14 juni 1937 (Bull. en
Pas., 1937, I, 183), 13 november 1944 (ibicl.,
1945, I, 29), 15 januari, 1 april en 27 mei 1968
(Arr. cass., 1968, biz. 666, 1003 en 1113), 5 mei
1969 (ibicl., 1969, biz. 861) en 11 december
1972 (ibicl., 1973, biz. 356); CONSTANT, Tmite

van de straf opgelegd bij artikel 439 van
het Strafwetboek, die de zwaarste was ;
Overwegende dat, daar de bij dit artikel opgelegde straf een gevangenisstraf
van vijftien dagen tot twee jaar en een
geldboete van 26 tot 300 frank bedraagt,
het geheel van de hoofdgevangenisstraffen tot vier jaar moest worden 'Verminderd;
Overwegende dat, aangezien de geldboeten samen niet hoger zijn dan
600 frank, zij niet moesten verminderd
worden;
Dat het middel in voomoemde mate
gegrond is;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de duur van
de samengevoegde hoofdgevangenisstraffen die werden uitgesproken, niet heeft
vermindercl tot vier j aar ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt Raymond Dramaix in een vierde van de,
kosten, laat de overige drievierde ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
16 september 1974. - 2 8 kan1er. Voo1·zitte1·, de H. Legros, raadsheer waarnemend voorzitter.
Ve1'slaggeve1·,
Baron Vin<;otte. Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Velu, advocaat-generaal.

29 KAMER.- 16 september 1974.
10 MISDRIJF -lYIOREEL BESTANDDEEL.
0

- BEPALING. - DE WIL VAN DE WETGEYER MOET WORDEN NAGEGAAN.

2o SPOORWEGEN (POLITIE OVER
DE). KONINKLIJK BESLUIT VAN
31 DECEJYIBER 1965, ARTIKEL 28. JYlOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF.
eleme~tai1·e

pe~al, I,
0ALEWAERT,

cle cl1·oit

VANHOUDT en

nr. 68, biz. 113;
Belgisch St1•af-

1"echt, I, nr. 358, biz. 175.
(2) Oass., 26 maart 1973 (Ar1·. cass., 1973,.
biz. 746).
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1 o Om het moreel bestanddeel van een mis-

drijj te bepalen, moet de 1'echte1· de wil
van de wetgever nagaan op g1·ond van
de tekst wam·doo1' dit misd1·ijj strajbaar
wordt gesteld en van de aa1·d van het
misdrijj. ·
2o De jeiten welke zijn stmjbaar gesteld
bij a1·tikel 28 van het koninklijk besluit
van 31 december 1965 bet?'effende de
veiligheidsinTichtingen en de signalisatie van overwegen en gelijkg1·ondse
kruisingen en betrefjende het verkee1· op
spoo1•wegen en aanho1·igheden zijn slechts
Bt1·ajbaa1' als zij opzettelijk zijn gepleegd (1).
(NATIONALE MAATSOHAPPIJ
DER BELGISOHE SPOORWEGEN,
T. PELTIER EN DESTRAIN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 jannari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
R.echtbank te Bergen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 28 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
en, voor zover als nodig, 97 van de
Grondwet,
doordat, om de vrijspraak van de verweerder Peltier te bevestigen en de rechtbank onbevoegd te verklaren om uitspraak te doen over de civielrechtelijke
vorderingen door eiseres tegen de verweerders ingesteld, het vonnis beslist dat
de inbreuken op artikel 28 van het
koninldijk besluit van 31 december 1965
het kenmerk moeten vertonen van 1net
vrije wil, in de zin van misdadig opzet,
te zijn gepleegd,
te1·wijl artikel 28 van voornoemd
koninklijk besluit van 31 december 1965
geen misdadig opzet vereist, daar het
nit vrije wil plegen van het materiele feit
dat als misdrijf wordt bestempeld, volstaat om dit opzet op te leveren :
(1) Raadpl. cass., 6 maart 1934 (Bttll. en
Pas., 1934, I, 207), 31 januari 1944 (ibid.,
1944, I, 171l), 13 mei 1946 (ibid., 1946, I, 194),
5 maart 1951 (ibid., 1951, I, 437), 18 februari
1957 (ibid., 1957, I, 726), 10 mei 1971 (A1'1',

Overwegende dat, om het moreel
bestanddeel van een misdrijf te bepalen,
de rechter de wil van de wetgever moet
nagaan, door te steunen op de tekst
waardoor dit misdrijf strafbaar wordt
gesteld en op de aard ervan ;
Overwegende dat artikel 28 van het
koninldijk beslnit van 31 december 1965,
op basis waarvan de verweerder Peltier
vervolgd werd, bepaalt : « Het is verboden, zonder voorafgaande schriftelijke
vergmming van de spoorwegexploitant,
voertuigen te laten stilstaan en voorwerpen van enigerlei aard neer te leggen
op een plaats waar zij de gemakkelijke
doorgang van de spoorrijtnigen of de
normale werking van de toestellen hinderen, dan wel de seinen van de spoorweg beletten te zien.
» Het is verboden zich op enigerlei
wijze aan een spoorrijtnig vast te !dampen, op palen en pylonen te klimmen,
de sporen en dezer aangehorigheden alsmede het exploitatiemateriaal te beschadigen, de dienst op de spoorweg te
beletten, te hinderen of te vertragen, de
seinen en de spoortoestellen aan te rakeri
of te bedienen, over de afslnitbomen te
springen of te ldimmen en ze te openen
of te sluiten » ;
Overwegende dat de bewoordingen van
die bepaling, waarvan geen enkele melding maakt van een lonter gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg, erop wijzen
dat de feiten die bij die bepaling strafbaar
zijn gesteld, slechts strafbaar zijn indien
zij nit vrije wil zijn gepleegd ; dat immers,
met betrekking tot het eerste lid, de
uitzondering die deze bepaling inhoudt
en het verbod dat zij oplegt aantonen dat
zij aileen opzettelijk gestelde daden
bedoelt ; dat het tweede lid, hetwelk een
verbodsbepaling inhoudt, zonder enig
onderscheid betrekking heeft op een
geheel van opzettelijke gedragingen ;
. Dat het middelnaar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 september. - 2e kamer. - Voo?'zitte?' en Verslaggeve1·, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluiclencle conclusie, de H. Vein,
advocaat-generaal. - Pleite~·, de H. Van
R.yn.

cass., 1971, biz. 894); vgl. cass. fr., ch. crim.,
19 december 1897 (B., 384, biz. 582), 8 november 1907 (B., 446, biz. 707), 30 april 1952
(B., 112, biz. 192) en 16 oktober 1957 (B.,
638, biz. 1149).

-64
2"

KAMER.-

16 september 1974.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ON.
OPZETTELIJK DODEN. VER·
KEERSONGEVAL. BEKLAAGDE VER·
VOLGD WEGENS ONOPZETTELIJK DODEN
EN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN. CONCLUSIE TEN
BETOGE DAT DE STAAT VAN DRONKEN·
SCRAP VAN DE BEKLAAGDE EN ZIJN
VLUCHT NA RET ONGEVAL VERMOEDENS
VAN SCHULD VORl'IIEN, VRIJSPRAAK
GEGROND OP DE TWIJFEL OVER RET
GEBREK
AAN
VOORZIOHTIGHEID
OF
VOORZORG. REGELmATIG GEJl'[OTI·
VEERDE BESLISSING.

?esl~ssing die,
n~et ~s bewezen

De

na te hebben gezegd dat
dat een besttmnle1' die
wonlt ve1'volgd wegens onopzettelijlc doden en onopzettelijlc toebrengen van
vm·wonclingen om·egelmatig het lc1'uispunt is ove?·gestolcen waa1' het ongeval
heeft plaatsgehacl of bij het ove?'steken
aan clit lc~·ttispunt o1wooJ·zichtig is
geweest, cle v1·ijspmalc gTonclt op cle
twijfel die bl~jft bestaan ovm· het geb~·ek
aan voo1·zichtigheicl of voo1·zo1'g, beantwoOJ·clt passencl cle conclttsie ten beto ge
clat cle staat van cl1·onkenschap van cle
beklaagcle en zijn vltwht na het ongeval
ve1·moeclens van schtdcl vo1·men. (Art. 97
Grondwet.) ·

(ORLANDI EN PONDEVILLE,
T. SJl'[ITS EN NAAl'IILOZE VENNOOTSCHAP
«ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ll.)
ARREST

(ver·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 februari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Luik als gerecht
op verwijzing uitspraak doende ;
Gelet op het arrest van het Hof van
12 maart 1973 (1) ;

..I. In zoverre de voorzieningen gericht
ZlJll tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat uit de stukken waar0]2. het Hof vermag acht te slaan,. niet

bhjkt dat de voorzieningen aan het
openbaar ministerie werden betekend;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn ;

(1) A1'1', cass., 1973, blz. 680.

..II. In zoverre de voorzieningen gericht
ZlJil tegen de verweerders :
Over het eerste middel, afgeleid nit deschending van de artikelen 418, 419, 420·
van het Strafwetboek, 1382, 1383 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van deGrondwet,
cloo1'clat het arrest bevestigend beschikt
op de beslissing van de eerste rechter
waarbij de verweerder Smits wordt vrij:
gesproken van de te zijnen laste gelegde
inbreuken op de artikelen 418, 419 en
420 van het Strafwetboek en waarbij de
strafrechter zich onbevoegd heeft verklaard .~m uitspraa.k te doen op de civielrechtehJke vordermgen door de eisers
tegen verweerder ingesteld, en aldus beslist op grond inzonderheid dat niets de
bestaande twijfellmn wegnemen omtrent
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg waaraan de verweerder S1nits zich
schuldig zou hebben kunnen maken,
clit zoncle1' dat het arrest cle passencle
1·eclenen opgeeft waarom het eisers conclusie verwerpt, waarin wercl aangevoerd
enerzijcls dat de staa~ van dn;mkenschap
van de beklaagde Sm1ts en ZlJil vluchten
na het ongeval te zijnen opzichte schuldvermoedens opleverden en anderzijds
dat een enkel gegeven definitief vaststond, te wete:r;t dat Smits bij de overgang
van de t1~mel1s voortgereden, terwijl het
verkeerslwht voor Orlandi op groen
stoncl, dat Smits hij het oversteken van
een uitzonderlijk wijd kruispunt lTtet
versc~ei~ene overdwarsgaande wegen cleverphchtmg had te stoppen, indien hij
zulks kon doen zonder het verkeer te
b'elemmeren, dat zulks het geval was,
dat door de aanwezigheicl van de verkeerslichten links aan het uiteincle van
het kruispunt Smits zich precies rekenschap kon geven clat, inclien hij geen
ernstig gevaar wilde opleveren, hij stoppen moest, clat zo hij niet heeft gestopt
dit waarschijnlijk te wijten is aan d~
staat (van dronkenschap) waarin hij
verkeercle en aan het feit clat hij geen
aanclacht heeft geschonken aan het verkeerslicht aan het uiteincle van het
kruisptmt, clat Srrtits die font van onoplettendheid, die een uiterst zware onvoorzichtigheicl oplevert, tijdens zijn
tweede onclervraging heeft erkencl,
alsmecle tevens zoncle1' dat het arrest de
beslissing met passencle 1·eclenen omkleeclt
waarbij het afwijzencl beschikt op cl~
conclusie van eiser Poncleville, waarin
dezelfde foutieve rijgeclragingen en onoplettendheid ten laste van Smits werden.
gelegd :

-65Overwegende enerzijds dat, na erop
te hebben gewezen " dat er geen bewijs
aanwezig is dat Smits het kruispunt
onregelmatig zou hebben overgestoken ''
of « bij het oversteken ervan onvoorzichtig zou zijn geweest "• het arrest
verweerders vrijspraak steunt op "de
twijfel omtrent het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg waaraan zij zich
schuldig zou hebben kunnen maken " ;
Dat het arrest aldus een passend
antwoord geeft op de conclusie waarin
eiser Orlandi stelde dat verweerders staat
van dronkenschap en zijn vlucht na het
ongeval schuldvermoedens opleverden,
op welke conclusie het arrest niet gehouden was een speciaal antwoord te geven;
Overwegende, anderzijds, dat, na het
betoog van de eisers steunende op de
aanwezigheid van verkeerslichten nauwkeurig uiteen te hebben gezet en « eraan
te hebben herinnerd dat de weggebruiker
slechts moet rekening houden met de
verkeerstekens die rechts van hem zijn
geplaatst ,, het arrest erop wijst « dat
op de plaats van het ongeval het systeem
van verkeerslichten een zogenaamde
« integraal rode " fase vertoont, die de
weggebruikers die regelmatig het kruispunt zijn opgereden in staat stelt dit te
ontruimen; ... dat aan de hand van geen
enkel element kan worden bewezen dat
Smits het kruispunt onregelmatig zou
zijn opgereden ; dat dientengevolge niet
kan worden beschouwd dat, ook al heeft
Smits vastgesteld dat het verkeerslicht
links van hem en de kleine voor de voetgangers bestemde lichten op rood stonden, hij bij het oversteken van genoemd
kruispunt onvoorzichtig zou zijn geweest ";
Dat het arrest aldus tevens de andere
in het middel vermelde conclusies passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel,
Dat het middel, dat op een onjuiste
lezing van het arrest ste1.mt, derhalve
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voor,zieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zij:n voorzie:ning.
16 september 1974. - ,2 8 kamer. Vo01"zitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter;
0ASSATIE, 1975. o

Gelijkhtidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal.- Pleitm·s, de HH. De
Bruyn en Fally.
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GEMEENTEVERORDENING.
VERORDENING WAARBI.J DE AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN
BEPAALD TYPE OP ZEKERE PLAATSEN
VERBODEN WORDT. VERORDENING
DIE BINNEN DE GRENZEN BLI.JFT VAN
DE POLITIEBEVOEGDHEDEN VAN DE
GEllfEENTERAAD, ZELFS INDIEN ZI.J,
BUITEN DE OPENBARE VEILIGHEID EN
RUST, DE OPENBARE ZEDELI.JKHEID
WIL BESCHERllfEN.

,2° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
GEl\fEENTEVERORDENING WAARBIJ
DE AANWEZIGHEID VAN SPEELAPPA·
RATEN VAN EEN BEPAALD TYPE VER·
BODEN WORDT OP DE VOOR HET PU·
BLIEK TOEGANKELI.JKE PLAATSEN EN OP
PLAATSEN W'ELKE ONDER BEPAALDE
VOORWAARDEN TOEGANKELI.JK ZI.JN.VERORDENING DIE BINNEN DE POLITIE·
BEVOEGDHEDEN VAN DE GEllfEEN')'E·
RAAD BLI.JFT, ZELFS INDIEN ZIJ, BUITEN
DE OPENBARE VEILIGHEID EN RUST, DE
OPENBARE
ZEDELI.JKHEID
WIL
BESCHERl\fEN.

3° RECHTERLIJKE MACHT.- VERvoLGING WEGENS OVERTREDING VAN
EEN GEllfEENTEVERORDENING. BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN RECHTBANKEN 01\f NA TE GAAN OF DEZE
VERORDENING DOOR llfACHTSAFWENDING IS AANGETAST.

4o RECHTERLIJKE MACHT.- GEPASTHEID VAN EEN GEllfEENTEVERORDENING. GEEN TOEZICHT VAN DE
RECHTERLI.JKE 1\fACHT.

5°

RECHTERLIJKE

MACHT.

RECHTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT
VAN
EEN
GEMEENTEVERORDENING
WAARBI.J DE AANWEZIGHEID VAN SPEEL·
APP ARATEN VAN EEN BEPAALD TYPE
OP
ZEKERE
PLAATSEN
VERBODEN
WORDT. WEIGERING HIEROP GE·
GROND DAT DE GEMEENTEOVERHEID DE
BEDOELING HEEFT GEHAD DE OPEN·
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, . BARE ZEDELIJKREID EN NIET DE OPEN'·'BARE ORDE TE BESCRERl\IIEN. - B E DOELING RIERUIT AFGELEID DAT DE
CONCLUSIES VAN RET OPENBAAR MINISTERIE WAARIN EEN SAMENVATTING
'NORDT GEGEVEN VAN DE DOSSIERS
OVER DE W ANORDELIJKREDEN TEN
GEVOLGE VAN DE APPARATEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE ORDE NIET VERSTOREN. TOEZICRT OP DE GEPASTREID
VAN DE VERORDENING. MACRTSOVERSCRRIJDING VAN DE RECRTER.

6°

GEMEENTEVERORDENING.

li.ECRTER DIE DE TOEPASSING WEIGERT
VAN EEN VERORDENING WAARBIJ DE
AANWEZIGREID VAN SPEELAPPARATEN
VAN EEN BEPAALD TYPE OP ZEKERE
PLAATSEN VERBODEN WORDT. ''VElGERING RIEROP
GEGROND
DAT DE
GEMEENTEOVERRRID
DE
BEDOELING
REEFT GERAD DE OPENBARE ZEDELIJKREID EN NIET DE OPENBARE ORDE TE
BESCRERMEN. BEDOELING RIERUIT
AFGELEID DAT DE CONCLUSIES DIE
DOOR RET OPENBAAR MINISTERIE IN
GELIJKAARDIGE ZAKEN ZIJN GENOl\IIEN
EN WAARIN EEN SAMENVATTING WORDT
GEGEVEN VAN DE DOSSIERS OVER WANORDELIJKREDEN TEN C+EVOLC+E VAN DE
APPARATEN, BEWIJZEN DAT DEZE DE
ORDE NIET VERSTOREN EN RIERUIT DAT
DIE CONCLUSIES IN OPENBARE TERECRTZITTING WERDEN UITEENC+EZET, RET
VOORWERP WAREN VAN DEBATTEN EN
GEVOLC+D WERDEN DOOR C+EMOTIVEERDE VONNISSEN DIE TER KENNIS VAN
RET PUBLIEK WERDEN C+EBRAORT. ToEZIORT oP DE e+EPASTREID vAN DE
VERORDENING. MAORTSOVERSORRIJDING VAN DE RECRTER.

7° SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN.
REORTER
DIE
DE
TOEPASSING
WEIGERT VAN EEN C+EMEENTEVERORDENINC+ W AARBIJ DE AANvVEZIGREID
VAN SPEELAPPARATEN VAN EEN BEp AALD
TYPE OP ZEKERE PLAATSEN
VERBODEN
'\VORDT.
WEIC+ERINC+
RIEROP C+EGROND DAT DE C+El\IIEENTEOVERREID DE BEDOELING REEFT GERAD DE OPENBARE ZEDELIJKREID EN
NIET DE OPENBARE ORDE TE BESCRERMEN.- BEDOELING RIERUIT AFGELEID
DAT DE OONCLUSIES VAN RET OPENBAAR
l\IIINISTERIE \VAARIN EEN SAl\{ENVATTINC+ WORDT GEC+EVEN VAN DE DOSSIERS OVER DE vV ANORDELIJKREDEN
TEN GEVOLC+E VAN DE APPARATEN,
BE'\VIJZEN DAT DEZE DE ORDE NTET
VERSTOREN. TOEZICRT OP DE GEPASTREID VAN DE VERORDENING. -

MAORTSOVERSORRIJDING VAN DE RECRTER.

1° en 2° Binnen de g1·enzen van de politiebevoegdheden van de gemeente1·aad, zelfs
indien zij, buiten de openbm·e veiligheid en 1'ttst, de openba1·e zedelijkheicl
wil besche1·men, blijft de gemeenteveronlening waa1·biJ. de aanwezigheid van
speelappa1·aten van een bepaald type
ve1·boclen wonlt op de voo1· het pttbliek
toegankelijke plaatsen alsmecle op JJlaatsen welke oncle1· bepaalde voonvam·den toegankelijk zijn, op grand clat het
stijgencl aantal appamten van dat type,
waanloor op een ongezoncle wijze speelztwht wonlt OJ)gewekt, aangeklaagd wonlt
clam· verschillende k1·ingen die zich
bekomme1·en om de besche1·ming van de
OJJenbare zedelijkheid en een sociale
plaag is die wanonlelijkheclen kan
teweegbrengen waanloo1· de openbm·e 1·ust
en veiligheid worden ve1·stoonl ( l).
3° De hoven en 1'echtbanlwn, wam·bij een

vm·volging wegens een overt1·ecling van
een gemeenteve1·ordening aanhangig is,
zijn bevoegcl om aan de hand van de
context van de ve1'o1·dening of van ande1·e
1·egelmatig overgelegcle gegevens, na te
gaan of cleze ve1'01'dening clam· machtsafwending is aangetast (2). (Impliciete
oplossing.)
4° Het staat niet aan de 7'echte1'lijke macht
d~ gepastheid van een gemeenteve?·onlemng te beoo1·clelen (3). (Art. 107 Grandwet).
5°, 6° en 7° De ?'echter bepe1·kt zich niet
tot het toezicht op de ove1'eenstemming
met de wet vctn een gemeenteve1'm'dening
wacwbij de aanwezigheid van SJJeelappa?·aten van een bepaald type OJJ
zeke1·e plaatsen ve1·boclen wm·dt, doch
beoonleelt of zij gemden is en overschrijdt dus zijn bevoegdheid, wannee?' hij de toepassing van een cle?'gelijke
veronlening weige1·t cloo1· e1'op te wijzen
dat de gemeenteoveTheid, hoewel zij zich
beroept op de openba1·e rttst en veiligheicl,
in weTkelijkheid de openba1·e zedelijkheid
heeft willen besche1'men, en deze bedoeling hie1'ttit af te leiden dat de conclusies
van het openbaa1' ministe1·ie waa1'in
een samenvatting wo1·dt gegeven van
de clossie1·s ave?' de wanordelijkheden
ten gevolge van die apparaten, bewijzen
clat deze de onle niet veTsto1·en (4).
(1) (2) (3) en (4) Cass., 17 jmli 1974 (A1·r.
cctss., 1974, blz. 1134) en de noten op blz. 1136
on 1137.
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(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. BUSI.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 107 van de
Gro~<dwet,
78 , van de gemeentewet,
50 van het decreet van 14 december 1789
en 3 van titel XI van bet decreet van
16-24 augustus 1790,
do01;dat het bestreden vonnis de verordening van de gemeente Herstal van
25 januari 1973 waarbij de aanwezigheid
van zekere speelapparaten in de tot het
publiek toegankelijke plaatsen alsmede
in deze waar men toegang heeft onder
bepaalde voorwaarden, bij voorbeeld
tegen betaling van een toegangsrecht of
een aansluitingsgeld, wordt verboden,
onwettelijk heeft verklaard en geweigerd
heeft deze toe te passen op grond dat het
algemeen bekend is dat de gemeenteverordening wederrechtelijk de openbare
orde, rust en veiligheid heeft aangevoerd
en in werkelijkheid heeft getracht de
openbare zedelijkheid te beschermen;
immers « de conclusies die door het
openbaar ministerie in verschillende gelijkaardige zaken werden genomen en
waarin een samenvatting wordt gegeven
van de gevallen van wanordelijkheden
die door (de) speeltoestellen (die in de
verordening werden bedoeld) worden
veroorzaakt, bewijzen dat deze niet de
materiels maar de zedelijke orde storen;
die conclusies in openbare terechtzitting
werden uiteengezet, het voorwerp waren
van debatten eri gevolgd 'verden door
gemotiveerde vonnissen, die via de pers
ter kennis van het publiek werden
gebracht »,
tenvijl, ee1'ste ondenleel, het vonnis aldus
geen antwoord geeft op de conclusie
waarin eiser aanvoerde dat de wettelijkheicl van de gemeenteverordening naar
recht en niet in feite moet worden nagegaan;
tweede onde1·deel, het weliswaar aan de
rechtbank staat de wettelij1illeid van
een gemeentereglement nate gaan onder
het drievoudige oogpunt van de bevoegdheid, van de inhoud en van de vorm,
maar zij niet bevoegd is om te oordelen
over de raadzaamheid of de intrinsieke
waarde van de gemeenteverordening :

Betreffende de twee onderdelen samen :
Overwegende dat de bekritiseerde gemeenteverordening steunt op artikel 78
van de gemeentewet, waarbij aan de
raad de bevoegdheid wordt toegekend
met name de verordeningen van gemeentepolitie te maken, alsmede op het
decreet van 14 december 1789 en op
artikel 3, 3°, van titel XI van het decreet
van 16-24 augustus 1790 waarbij aan de
gemeenteoverheid de taak wordt opgedragen op haar grondgebied de orde in
de openbare plaatsen te handhaven,
door daartoe de meest geschikte politiemaatregelen te treffen ;
Overwegende dat het reglement werd
vastgesteld om de reden « dat door verschillende milieus die bekommerd zijn om
,de vrijwaring van de openbare zedelijkheid en orde, wordt gewezen op het gevaar
van het groeiend aantal toE;Jstellen die
door de mogelijkheid van overdreven in?etten of door het verwekken van hoop
op grate 1vinsten op ongezonde wijze de
speelzucht aanwakkeren " en « dat het
openbaar bekend is dat het groeiend
aantal van die speelapparaten een ware
socials plaag is, waardoor de openbare
rust en veiligheid wordt verstoord ; dat
het geboden en dringend is maatregelen
te treffen om deze toestand te verhelpen » ;
Overwegende dat, door de bekritiseercle
verordening uit te vaardigen op grond
van deze redenen, de raad van de gmneente Herstal binnen de grenzen van zijn
politiebevoegdheid is gebleven, zelfs indien hij buiten de openbare veiligheid
en rust de openbare zedelijkheid heeft
willen beschermen ;
Overwegende dat enkel en aileen uit
de overwegingen dat «de conclusies die
door het openbaar ministerie in verschillende gelijkaardige zaken werden genamen en waarin een samenvatting wordt
gegeven van de gevallen van wanordelijkheden die door deze speeltoestellen (de
in de verordening bedoelde toestellen)
worden veroorzaakt, bewijzen dat deze
de materiels orde niet verstoren ,, en
(( dat die conclusies in openbare terechtzitting werden uiteengezet, het voorwerp
waren van debatten en gevolgd werden
door gemotiveerde vOlmissen, die via
de pers ter kennis van het publiek werden
gebracht ,, de correctionele rechtbank
niet mocht afieiclen dat de gemeenteoverheid in werkelijkheid de openbare
zedelijkheid zou hebben willen beschermen;
Dat, door om die rede:n de toepassing
van genoemde gemeenteverordening te

hebben geweigerd, de correctionele rechtbank zich er niet toe heeft beperkt de
overeenkomstigheid van die gemeenteverordening met de wet na te gaan, maar
heeft geoordeeld over de raadzaamheid
ervan, hetgeen niet tot de bevoegdheid
van de rechter behoorf;
Dat, dientengevolge, door aldus uitspraak te doen, de correctionele rechtbank haar bevoegdheden te buiten is
gegaan en de n1. het middel vermelde
grondwettelijke en wettelijke bepalingen
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 ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Namen, zitting houdende in hoger
beroep.
16 september 1974. - ze kamer. Vom·zitte1· en Verslaggi(-VM', de H. Trousse,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklt~idencle conclttsie, de H. Velu,
advocaat-generaal.

ze KAMER. -

17 september 197 4.

GERECHTSKOSTEN. - STRAFZAKEN.
- KoSTEN VOOR DE TOLK. - MoGEN
NIET TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
GELEGD WORDEN.

De veTtalingskosten voor een talk in cle
Arabische taal op wie een beroep W01'Clt
gedaan om cle beklaagcle bij te staan
die cle op de te1·echtzitting geb1'ttikte taal
niet ve1·staat of niet sp1·eekt, mogen niet
ten laste van de beklar;J:gcle woTden
gelegd (1). (Art. 663, c Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens en van de fcmdamentele vrijheden, goedgekeurd bij de handeling
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van de wetgevende macht van 13 mei
1955.)
(OHOUAD.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op .26 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet over de hogere beroepen tegen vonnissen respectievelijk op .26 februari 1974
en 14 mei 1974 gewezen;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 6-3-c van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955 :
Overwegende dat krachtens voormelde
bepalingen de kosten van de tolken niet
ten laste van eiser mogen gelegd worden ;
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis van 14 mei 1974 bevestigt
waarbij eiser in « de helft der kosten van
het geding belopende duizend achttien
frank ll veroordeeld werd ;
Overwegende dat uit geen enkele vermelding van het beroepen vonnis of
van het arrest blijkt dat de kosten van
de tolk in de Arabische taal van die
veroordeling in de kosten werden uitgesloten;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de kosten van de strafvordering die
aanleiding gaf tot het vonnis van 14 mei
197 4 ; 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 en laat het overige tiende ten

(1) Oass., 16 februari en 20 april 1970

(A1·r. cass., 1970, blz. 573 en 777). In tegen-

stelling met de artikelen 93, 3°, van het tarief
in strafzaken (k.b. van 28 december 1950)
en 31 van de wet van 15 juni 1935 betreffende
het gebruik der talen in gerechtszaken, beeft
artikel 6-3, c, van het Verdrag tot bescherming

van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden een algemene draagwijdte.
Ret beoogt aile talen zonder enig ondcrscheid :
zie de noten onder cass., 7 oktober 1968 (Ar1·.
cass., 1969, blz. 142) en 7 november 1972
('ibid., 1973, blz. 233).

-69laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
17 september 1974. 2 8 kamer. V oo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

28 KAMER. -
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1o VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD Ol\1 ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN DE
KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING.
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
_20 WEGVERKEE~. -

KRUISPUNT. BESTUURDER DIE HET KRUISPUNT WIL
AFRIJDEN.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 25, LID 1 EN 3. BESTUURDER DIE ALDUS HET NORJ\1AAL
VERKEER VAN DE TE~EMOETKOMENDE
BESTUURDERS NIET l\1AG HINDEREN.

1 o De burge1·lijke pa1·tij die niet in de

kosten van de st1·ajvordering is ve?·oordeeld, is niet ontvankelijk om zich tegen
de beslissing op cleze ?'echtsvm·de?·ing in
cassatie te voorzien (1). (Artt. 177 en
216 Sv.)

2° De bestuu1·der die, behalve indien op
de weg die hij gaat berijden een aan zijn
1'echte1·zijcle geplaatst ?'oocl licht het hem
verbiedt, het lmtisptmt mag ajrijclen
zonde?' te wachten totclat het vm·keer is
opengesteld in cle 1·ichting die hij gaat
nemen, mag dit evenwel slechts doen als
hij het no1·maal verkee1' van de ande1·e
weggebrttikers die hem tegemoet komen
op cle ?'ijbaan die hij gaat veTlaten niet
hinde1·t (2). (Art. 25-1 en 3 wegverkeersreglement.)
(SLAGJ\WLEN, T. ROSSEAU
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«ARTHUR PIERRE"·)
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

arrest, op 19 november 1973 gevvezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tege:::1 de beslissing gewezen op de vordering van het openbaar ministerie tegen
de verwe8l;ders :
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, die niet in kosten van de vordering
van het openbaar ministerie tegen de
verweerders wercl veroordeeld, geen hoeclanigheid heeft om cassatieberoep in te
stellen tegen zodanige beslissing; clat de
voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing gewezen op de
civielrechtelijke vordering van eiser tegen
de verweerders :
Over het midclel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grondwet en 25 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
doorclat het arrest, na in feite te hebben
vastgesteld dat eiser en verweerder als
bestuurders van hun voertuigen op
clezelfde openbare weg uit tegenovergestelde richting een kruispunt opreden,
en na te hebben gesteld dat de versie
van verweerder volgens welke hij het
kruispunt naar links verliet nadat hij het
opgereden was bij een fase van het groene
licht voorafgaand aan de fase tijdens
welke de aanrijding gebeurde, niet als
onmogelijk moet beschouwd worden,
claaruit besluit " dat het aan de beklaagde
niet kan verweten worden zijn beweging
te hebben voortgezet, eens op het kruispunt gekomen, aangezien geen roodlicht
aan zijn rechterzijde geplaatst hem dit
verbood, en hij gerechtigd was het kruispunt af te rijden, zonder te wachten
totdat het verkeer werd opengesteld in
de richting die hij ging nemen "' en verweerder van elke aansprakelijkheid ontslaat,
tenvijl de toelating om een kruispunt
af te rijden zonder te wachten totdat het
verkeer opengesteld is in de richting
die de bestuurder gaat nemen, onclerworpen blijft aan de door artikel 25-3
van het wegverkeersreglement gestelde
voorwaarde dat de bestuurder hierdoor

(1) Cass., 22 januari 1974 (An·. cass., 1974-,
biz. 569).
(2) Cass., 25 mei 1970 (Arr. cass., 1970,
biz. 891); raadpl. cass., 21 augustus 1974
(ibid., 1974, biz. 1237).

-70het normaal verkeer niet hindert van de
weggebruikers die hem tegemoet komen
op de rijbaan die hij gaat~verlaten of van
de gebruikers van andere rijbanen van
diezelfde openbare weg, voorwaarde die
door het arrest niet onderzocht wordt
hoewel eiser in conclusie had gesteld dat
verweerder bij het zwenken naar links
geen rekening had gehouden met het
tegemoetkomend verkeer :
Overwegende dat hot hof van beroep
verweerder vrijspreekt van de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen, verweerster bniten zaak stelt
en zich onbevoegd verklaart om over
de civielrechtelijke vordering van eiser
uitspraak te doen, op grand van de
beschouwingen, enerzijds, dat aan verweerder, die op het kruispunt waar hot
ongeval is geschied naar links wilde
afslaan, « niet kan verweten worden
zijn beweging te hebben voortgezet, eons
op het kruispm1t gekomen, aangezien
geen rood licht aan zijn rechter zijcle
geplaatst hem dit verboocl, en hij gerechtigd was hot kruisptmt afte rijden zonder
te wachten totdat hot verkeer word
opengesteld in de richting die hij ging
nomen" en, anderzijds, ten opzichte van
eiser, die verweerder tegemoet kwam op
de rijbaan die cleze laatste ging verlaten,
« dat het overslaan van de lichten op
groen in zijn rijrichting hem niet onthief
van de verplichting rekening te honden
met het verkeer dat zich op het kruisptmt
bevond en de tijd nog niet had gehad
oin hot te ontruimen " ;
Overwegende dat, zo verweerder overeenkomstig artikel 25-l van het wegverkeersreglement het kruisptmt mocht
afrijden zonder te wachten totdat het
verkeer was opengesteld in de richting
die hij ging nomen, hij zulks nochtans
slechts vermocht te doen, zoals in artikel 25-3 van genoemd reglement wordt
bepaald, indien hij het normaal verkeer
van de weggebruikers die hem tegemoet
kwamen op de rijbaan die hij ging verlaten niet hinderde ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat hot verkeerslicht in de door eiser
gevolgde richting groen was gewordon
toon hij het kruispunt opreed ; dat de
door het arrest in aanmerking gcnomen
verplichting van eiser "rekening te
houden met het verkeer dat zich op hot
kruisptmt bevond en de tijd nog niet
had gehad om het te ontruimen " niet
volstaat om verweerder te ontheffen van
het naleven van zijn eigen verplichtingen ;
dat het arrest geen omstandigheid van
overmacht aangeeft die verweerder zou

helot hebben de verplichting nato leven
hot normaal verkeer niet to hinderen
van de weggebruikers die zoals eiser
hem tegemoet kwamen op de rijbaan
die hij ging verla ten ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt hot bestreden arrest in zoverre hot op de civielrechtelijke vordering van eiser uitspraak
doet ; verwerpt de voorziening voor hot
overige; beveelt dat melding van dit
arrest zal gen1.aakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de
kosten; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
17 september 1974. - 2 8 kamer.
Voo1"zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus.- Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Segers (van de balie te
Antwerpen).
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STEDEBOUW.

UITVOERING VAN
WERKEN ZONDER BOUWVERGUNNING.
HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT.- VORDERING VAN DE
GEl\fACHTIGDE Al\'IBTENAAR OF VAN HET
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VEREIST. VORDERING NIET
AAN BEPAALDE VORJ\'IEN ONDERWORPEN,

Indien, wannee1· zoncle1· bowv- of veTkavelingsve?'gttnning weTken zijn uitgevoenl, sincls cle inwe?·kingtTeding van
de wet van 22 clecembe1· 1970 het he1·stel
van de plaats in cle vo1·ige staat niet
meeT kan wonlen bevolen clan op vonle1'ing van cle gemachtigde ambtenaa1' of
van het college van btw·gemeestet· en
schepenen (1), is cleze vorcle1·ing echte1•
door geen enkele wettelijke bepaling aan
be1Jaalcle vo1·men onclenvorpen (2).
(Artt. 64 en 65 wet van 29 maart 1962,
gewijzigcl bij de wot. van 22 december
1970.)
(1) Cass., 6 maart 1973 (A1'1·. cass., 1073,
blz. 655).
(2) Raadpl. cass., 16 januari 1073 (A1'1'~
cass., 1073, blz. 506).

(DEI.AFONTEYNE.)
ARREST.
liET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, gewezen op 16 januari 1974 door
het Hof van beroep te Brussel, uitspraak
doende als rechtsmacht waarnaar de
zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest van het · Hof van
21 november 1972 (1);
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 65 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, gewijzigd door artikel 21 van
de wet van 22 decernber 1970,
doMdat het arrest, bij bevestiging van
het beroepen vonnis van 12 januari 1970,
en door eigen beschikkingen, het herstel
van de plaats in de vorige staat beveelt
wat betreft de stroken gelegen ten
westen van de op het bijzonder plan
van aanleg nr. 4 - Gavers, wijziging A
grafisci:i aangeduide nijverheidsstrook,
dit binnen de termijn van een jaar vanaf
de dag van de uitspraak van het arrest,
beveelt dat voor het geval dat de plaats
niet in de vorige staat vvordt hersteld,
de gemachtigde ambtenaar en/of het
college van burgemeester en schepenen
van ambtswege in de uitvoering ervan
kunnen voorzien en gerechtigcl zijn .de
van de herstelling van de plaats afkmnende n1.aterialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen. gekozen plaat~,
en voor recht zegt clat eiSer gehouclen 1s
alle uitvoeringskosten, verminderd met
de opbrengst van de verkoop van de
1naterialen en voorwerpen, te vergoeden
op vertoon van een staat begroot en
invorderbaar verklaard door de beslagrechter, znlks alhoewel noch nit de
zittingsbladen van het hof van beroep
van 9 en 23 mei 1973, 1 oktober 1973,
3 december 1973 en 16 januari 1974,
noch nit het arrest blijkt dat de gemachtigde an1.btenaar, of het college van
burgemeester en schepenen v66r het hof
van beroep zijn verschenen om aldaar de
vordering, bedoeld door art1kel 65 van
voormelde wet van 29 maart 1962,
gewijzigd zoals . gezegd, aanhm:rgig te
maken, of ten1nmste dat zodan1ge vordering bij het hof van beroep werd aanhangig gemaakt,
tenvijl, lnidens de bepalingen van arti-

kel 65 van voormelde wet van. 29 maart
1962, gewijzigd zoals gezegd, het hof van
beroep, bij ontstentenis van een door de
afgevaardigde ambtenaar of door het
college van burgemeester en schepenen
aanhangig gemaakte vordering, tot de
hoger vermelde beschikkingen niet mocht
beslissen :
Overwegende dat het arrest, zonder
desaangaande bekritiseerd te worden,
vaststelt dat « uit de brieven van 20 april
1973 en 12 november 1973, van het
Ministerie van openbare vv-erken, afdeling
Stedebonw, blijkt dat door de gemachtigde ambtenaar het herstel van de
plaats in de vorige staat 1vordt gevorderd ";
·
Overwegende dat, zo in het geval
waarin werken zonder bonw- of verkavelingsvergunning werden uitgevoerd, het
herstel van de plaats in de vorige 'staat
sinds de inwerkingtreding van de wet
van 22 december 1970 waarvan artikel 21
het artikel 65 van de wet van 29 maart
1962 heeft gewijzigd, niet meer kan worden bevolen tenzij op vordering van de
gemachtigde ambtenaar of van het
college van burgemeester en schepenen,
geen enkele wettelijke bepaling echter
vereisten stelt nopens de wijze waarop
voormelde vordering aan de rechterlijke
autoriteiten moet worden bekendgemaakt;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
01n die reclenen, verwerpt de voorziening; 1~eroordeelt eiser in de kosten.
17 september 1974. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Cha.tel. - GelijklHiclencle conclusie,
de H. Detournay, aclvocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

2e KAMER.- 17 september 1974.
10 BEWIJS.- STRAFZAKEN.- SCHEN-

(1) Arr. cass., 1973, blz. 285.

DING VAN

DE

VERPLICHTING OPGELEGD

-72BI.J ARTIKEL 16-1 VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.- SOHENDING VAN
DE VERPLIOHTING OPGELEGD BI.J ARTIKEL 17 VAN HETZELFDE REGLEMENT.BEWI.JS AAN DEZELFDE REGELS ONDERWORPEN.
2o WEGVERKEER.- VooRRANG.SOHENDING VAN DE VERPLIOHTING
OPGELEGD BI.J ARTIKEL 16-1 VAN RET
WEGVERKEERSREGLEMENT. SOHENDING VAN DE VERPLIOHTING OPGELEGD
BI.J ARTIKEL 17 VAN HETZELFDE REGLEMENT, - BEWI.JS AAN DEZELFDE REGELS ONDERWORPEN.
1 o en 2° Het bewijs van cle schencling van
cle verplichting om cle cloo1'gang vrij te
laten vom· cle van rechts komencle bestu~w
cle1·, welke aan cle bestztu1·cle1· is opgelegcl
bij a1·tikel 16-1 van het wegve1·keM's1'eglement, en het bewijs van de schending van cle verplichting om de ande1·e
bestuunle1·s te laten vom·gaan, welke bij
artikel 17 van hetzelfde 1·eglement is
opgelegd aan de bestmtrclM' clie opnieuw
zijn voe1·tuig in beweging brengt, zijn
aan clezelfcle 1·egels oncle1·worpen ( 1).
(DE NI.JS, T. NOLMANS.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 31 jannari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank t.e Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering :
Over het n1iddel afgeleid nit de schending van de artikelen 16-1°, 17 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 154, 155, 176
van het W etboek van strafvordering en
97 van de Grondwet,
cloonlat het vonnis eiser veroordeelt om
inbreuk gepleegd te hebben op voormeld
artikel 16-1, om de redenen dat uit de
objectieve gegevens van het strafrechtelijk dossier blijkt dat verweerder van
rechts kwam en eise~· hem de voorrang
versclnudigd was ; dat de verklaringen
van de partijen tegenstrijdig zijn over

(1) Raaclpl. cass., 24 juni 1957 (Bttll. en

Pas., 1957, I, 1277).

de kwestie of verweerder stilgestaan heeft
om dan terug aan te zetten ; dat znlks
door geen vaststellingen of getnigenissen
bewezen wordt ; dat het openbaar ministerie bewijst dat verweerder van rechts
kwam in een kruispunt waar de voorrang
rechts toepasselijk is ; dat geen bewijs
werd geleverd nopens de stilstand van
verweerder en dat de loutere bewering
van eiser nopens die stilstand niet volstaat ; dat zoniet de voorrang rechts
ontzenuwd zou worden daar verweerder
het negatief bewijs zou moeten leveren
van het feit dat hij door niet stil te staan
deze niet zon verloren hebben, dat eiser
integendeel het bewijs van de stilstand
van verweerder 1noet leveren,
te1·wijl, em·ste onclenleel, de door eiser
eventueel begane overtreding van artikel 16-1° van het wegverkeersreglement
innig samenhangt met artikel 1 7 en
slechts kan aangenomen worden indien
het vaststaat dat verweerder dit laatste
artikel nageleefd heeft; uit de objectieve
gegevens van het strafdossier ztuks geenszins blijkt en het feit dat het door eiser
niet. zon bewezen zijn dat verweerder
gestopt heeft geenszins volstaat om eiser
strafrechtelijk te veroordelen (schending
van de artikelen 16-1 en 17 van het
koninklijk beslnit van 14 maart 1968,
154, 155 en 176 van het Wetboek van
strafvordering);
tweecle onclercleel, het feit of verweerder
al dan niet voor het kruispunt stilgestaan
had eveneens een objectief feit is, nodig
om de veroordeling van eiser regelmatig
nit te spreken en het feit dat de voorrang
rechts zou ontzennwd worden door dit
vereiste de bestreden beslissing niet kan
rechtvaardigen; artikel 17 integrerencl
deel uitmaakt van de voorrangsregelen
en lllm be1vijs onder dezelfde regelen
valt (schending van de artikelen 16-1 en
17 van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 16-1° van het
wegverkeersreglement aan de bestunrder·
van een voertuig op de openbare weg de
verplichting oplegt de doorgang vrij te
laten voor de van rechts komende
bestnurder ;
Overwegende dat artikel 17 van hetzelfde reglement aan de bestuurder die
na een stilstand zijn voertuig opnieuw
in beweging brengt de verplichting oplegt
de andere bestnnrders te laten voorgaan ;
Overwegende dat het bewijs van de
inbreuk op artikel 16-1° en het bewijs
van de in bretlir op artikel 17 niet aan
versehillende regels onderworpen zijn ;

-73Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat de verklaringen van de
partijen · ten deze tegenstrijdig zijn
omtrent de vraag of verweerder, die van
rechts kwam, stilgestaan had en terug
aangezet had toen eiser het kruispunt
doorreed;
Overwegende dat het vonnis eiser
niettemin veroordeelt, wegeJ;J.S inbreuk
op artikel16-l 0 , om de redenen dat het
bewezen is dat eiser "een voertuig heeft
aangereden dat te zijnen opzichte van
rechts kwam op een kruispunt waar de
voorrang rechts van toepassing is " en
dat de loutere bewering van eiser als
zou verweerder gestopt hebben niet volstaat om eiser, die de voorrang verschuldigd was, van alle aansprakelijkheid te
ontlasten, eiser in gebreke blijvende " te
bewijzen dat de prioritaire weggebruiker
afstand heeft gedaan van zijn recht op
voorrang ";
Overwegende dat het vonnis aldus het
bewijs van de schending van artikell6-l 0
en het bewijs van de schending van
artikel 17 aan verschillende regels onderwerpt en ten nadele van de van links
komende bestuurder een ver1noeden van
schuld instelt dat door hen1. zou dienen
omgeworpen te worden ;
Overwegende dat, nu zodanig vermoeden in het wegverkeersreglement
niet staat geschreven, het vonnis uit dit
vermoeden de schuld van eiser niet
wettelijk mocht a:fleiden ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing
over de civielrechtelijke vorclering welke
het gevolg ervan is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de zaak

(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening, aangezien het oordeelde dat de rechter t.a.v. de
strijdige verklaringen van de pa:rtijen had
beschouwd, zodoende soeverein gebruik makende van zijn beoordelingsbevoegdheid, dat
de beweringen van de verweerder dat hij niet
had gestopt, geloof verdienden (raadpl. cass.,

naar de Correctionele Rechtbank te
Leuven, zitting houdende in hager beroep.
17 september 1974. - 2 6 kamer. T1oo1·zitte1', de ·H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - T1M·slaggeve1',
de H. N aulaerts. - Ande1·slnidende conclusie (I), de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleite1', de H. Houtekier.

2" KAMER. -

17 september 197 4.

l o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BLOEDPROEF. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 JUNI 1959,
ARTIKEL 7. - MIDDEL RIERUIT AFGELEID DAT DE DESKUNDIGE DIE WERD
OPGEVORDERD OM RET BLOED TE ONTLEDEN, ZIJN VERSLAG NIET BINNEN
ZEVEN DAGEN NA RET ONTVANGEN VAN
DE VORDERING REEl!'T OVERGELEGD. MIDDEL NIET AAN DE FEITENREORTER
VOORGELEGD.
NIET ONTVANKELIJK 1\HDDEL.

2° BLOEDPROEF.- MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT DE DESKUNDIGE DIE
vVERD OPGEVORDERD OM RET BLOED
TE ONTLEDEN, ZIJN VERSLAG NIET
BINNEN ZEVEN DAGEN NA RET ONTVANGEN VAN DE VORDERING REEFT
OVERGELEGD.- MIDDEL NIET AAN DE
FEITENREORTER VOORGELEGD.- NIET
ONTVANKELIJK MID DEL.

Io en 2° Niet ontvankelijk is het middel
dat voo1' de ee1·ste maal voo1· het H of va?~
cassatie is vooTgedTagen en hientit is
afgeleid dat de deslcundige die doo1· de
1'echte1'lijke ove1·heid is opgevo1'de1·d om
het bloed te ontleden, zijn ve1·slag niet
binnen zeven dagen na het ontvangen
van de vo1'de1·ing heeft oveTgelegd, zoals
zulks is ve1·eist bij a1'tikel 7 van het
koninklijk beshtit van 10 jtmi 1959
bet1·ejjencle cle bloeclpToef met het oog
op het bepalen van het alcoholgehalte (2).
18 december 1967, redenen, A1'1·. cass., 1968,
blz. 566) en clat de andere overwegingen van
het vonnis welke in het middel werden bekritiseercl, clerhalve ten overvloede zijn gegeven.
(2) Raadpl. cass., 19 maart 1962 (B1<ll. en
Pas., 1962, I, 798); 24 april en 20 juli 1967
(A1·1·. cass., 1967, blz. 1037 en 1324); 4 november 1969 (ibid., 1969, blz. 258) en noot 3.
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de H. V ersee. - Gelij kl~tidencle conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF ; --:- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gevvezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 7 van het koninklijk
besluit van 10 juni 1959 betreffende de
bloedproef met het oog op het bepalen
van het alcoholgehalte, gewijzigd bij
artikel 1 van het koninklijk besluit van
10 november 1966, 154, 189 en 211 van
het Wetboek van strafvordering en 97
van de Grondwet,
doordat het arrest eiser tot drie maanclen gevangenisstraf en 200 frank geldboete veroordeelt wegens de vermengde
telastleggingen I, onopzettelijke slagen of
verwondingen, II-ct, sturen in staat van
dronkenschap, en II-b, sturen in staat van
alcoholintoxicatie, en hem. vervallen verklaart van het recht een voertuig te sturen gedurende clrie jaar, en deze veroordeling uitspreekt zonder uit de debatten
het verslag van de alcoholdosering te
weren, opgemaakt door clokter H. Vandevoorde,
tenuijl dit verslag del. 14 mei 1973 niet
werd overgelegcl binnen zeven dagen
nadat de cleskundige op 5 mei 1973 de
vordering van de procureur des Konings
had ontvangen, zodat het nietig is, en
het arrest, dat zich doze nietigheid heeft
toegeeigencl, insgelijks nietig is :
Overwegende dat uit de processtukken
waarop hot Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat eism~ voor de feitenrechter
de beweercle onrege]m.atigheid wegens
het niet in acht nemen van de bepaling
van artikel 7 van het koninklijk besluit
van 10 j"Lmi 1959 heeft opgeworpen;
Dat eism; niet ontvankelijk is om cleze
grief voor de eerste keer voor het Hof
aan te voeren ;
Dat het miclclel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

2 8 KAlVIER. -

17 september 197 4.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VEROORDELING. - VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - NrET GEJ\'IOTIVEERDE BESLISSING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERJ\'IIJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLUKE REOHTSVORDERING. ARREST
TOT VEROORDELING BIJ VERSTEK VAN
DE VERZEKERAAR VAN DE BURGER-'
REOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BEKLAAGDE. - VOORZIENING VAN
DEZE VERZEKERAAR TIJDENS DE GEWONE VERZETTERJ\'IIJN. · - NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.
3° CASSATIE. - 0111VANG. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE.
CASSATIE VAN DE
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.
VERZEKERAAR VAN DE BURGERREOHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOJ\1EN PARTIJ,
l\'[ET DE BEKLAAGDE « IN SOLIDUl\f »
VEROORDEELD JEGENS DE BURGERLIJKE
PARTIJ. VERZEKERAAR DIE ZIOH
NIET OF DIE ZIOH ONREGEL]\'[ATIG IN
OASSATIE HEEFT VOORZIEN.- GEVOLG
VAN DE OASSATIE TEN AANZIEN VAN
DEZE VERZEKERAAR.

1° N iet gemotiveenl is de beslissing die de
beklaagde ve1·oonleelt om de btt1'gerlij ke
partij schadeloos te stellen, zonde1· dat
een antwo01·d wo1·dt V61'st1·ekt op een
door hem 1·egelmatig bij conclusie voorgedmgen venuee1· (1). (Art. 97 Grandwet.)

Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.

2° Niet ontvankelijk is de voor·ziening
tijdens de gewone ve1·zette1·rnijn doo1• de
ve1·zekeraar van de b~wge1'1'echtelijke
aanspmkelijkheid inzake rnoto1·rijt~tigen
van de beklaagde ingestelcl tegen het m·1·est

17 september 1974. - 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,

(1) Cass., 11 februari 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 631).

-75dat t.a.v. deze ve1·zeke1·aa1· bij vm·stek is
gewezen en deze samen met de beklaagde
in solidum ve1·oordeelt om de bu1·ge1'lijke
partij schadeloos te stellen (l). (Art. 413
Sv.)
2° lVanneer de beslissing tot veroordeling
van de belclaagde op de bu1·ge1'lijlce
1'echtsvorde1·ing op diens voorziening
vm·nietigd wordt pn de verzekema1· van
de bw·ge1'1'echtelijlce aanspmkelijkheid
inzake moto?Tijt~tigen van deze beklaagde, die vom· de .feitem·echter vrijwillig is
tussengekomen, zich niet of zich onregelmatig in cassatie hee.ft voo1'zien, hee.ft de
veroonleling van de ve1·zeke1·aar in solidum met de beklaagde om de b~wgerlijlce
partij schadeloos te stellen, geen bestaans1'eden mee1· (2).
(:MARIS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< DE LUIKSE VERZEKERING "' T. NAAJ\'lLOZE VENNOOTSCHAP « BRUJ\'[0 "·)
ARREST

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 december 1973 in hager
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel ;
I. Over de voorziening van Maris Guy,
beklaagde :
1 o tegeu de strafrechtelijke beschikkingen van het vonnis :
Overwegende dat het vonnis enkel
uitspraak doet over de burgerlijke belangen ; dat de voorziening zonder voorwerp is;
2° tegen de beslissing op de door verweerster tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1384 van het
Burgerlijk Wetboek, 16, 18 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt op
burgerlijk gebied tot betaling van de
ganse schade door verweerster geleden,

(1) Raadpl. cass., 4 december 1961 en
26 maart 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 428 e:r;t
821); 10 februari 1969 (A1-r. cass., 1969,
blz. 554); 23 ;,pril 1974 (ibid., 1974, blz. 909.)

hetzij 47.269 frank vermeerderd met de
vergoedende intresten en de kosten, o1n
de redenen dat : « beklaagde (thans
eiser) ten opzichte van de burgerlijke
partij van rechts uit de Dikke Lindelaan kwam gereden en onmiddellijk de
tweede rijstrook vervoegde zonder dat
hij het inzicht had de Madridlaan te
dwarsen, wat niet betwist wordt ; be- ·
klaagde verzuimde bij het rechts afslaan
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van
de baan te blijven en aldus blijk gaf
dat hij niet in staat was al de nodige
manelivers uit te voeren en_ dat hij zijn
voertuig niet voortd1.1rend goed in de
hand had; er bijgevolg een oorzakelijk
verband bestaat tussen de fout bedreven
door de beklaagde en de schade opgelopen
door de burgerlijke partij >>,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, het vonnis aldus
de conclusie niet beantwoordt waarin
eiser liet gelden dat : " a) de bestuurder
Maris komende uit de Dikke Lindelaan
over de prioriteit van rechts beschikte,
en dus voorrang had op de weggebruikers
die de Madridlaan volgden in de richting
van de Koninklijke Parklaan ; de bestuurder Faulkner, aangestelde van verweerster, deze prioriteit allesziJls niet
geiierbiedigd heeft; deze prioriteit volstrekt is en noch door de sneUwid noch
door de ingenomen plaats beperkt wordt,
zoals algemeen aanvaard door de rcchtspraak ; b) buiten het niet eerbiedigen van
de prioriteit van rechts, Faulkner ook
niet meester is gebleven van zijn snelheid
vermits hij zelf toegeeft het vocrtuig
Maris te hebben willen ontwijken door
te remmen doch zijn wagen hicrdoor
aan het slippen gegaan is (schending van
artikel 97 van de Grond·wet);
tweede onclenleel, zo het vonnis een oorzakelijk verband vaststelt tussen de
ten laste van eiser gelegde misdrijven
en de schade van verweerster, zulks niet
uitsluit (lees insluit) dat Faulkner geen
fout zou hebben begaan, inzonderheid
dat hij de voorrang rechts van eiser niet
zou hebben geiierbiedigd en dat die laatste
font geen oorzakelijk verband met het
ongeval zou hebben (schending van de
artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 16, 18 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglemeht op de politie van
het wegverkeer) :
(2) Cass., 12 maart 1973 (A1T. cass., 1973,
blz. 680) en noot 5, blz. 681; 2 oktober 1973
en 24 juni 1974 (An·. cass., 1974, blz. 127 en
1179).

-76Overwegende dat eiser zich in conclusie beriep op de prioriteit van rechts
waarover hij ten opzichte van Faullmer,
bestuurder van de wagen toebehorende
aan verweerster, beschikte en deed gelden
dat de prioriteit van rechts volstrekt is
en noch door de snelheid, noch door de
ingenon1.en plaats beperkt wordt ; dat hij
bovendien aanvoerde dat, buiten het niet
eerbiedigen van de prioriteit van rechts,
Faulkner niet meester was gebleven van
zijn snelheid vermits hij zelf toegaf het
voertuig van eiser te hebben willen
ontwijken door te remmen, doch dat
zijn wagen hierdoor aan het slippen
gegaan was ; dat eiser eruit afieidde dat
de door Faulkner gepleegde fouten de
enige oorzaak van de aanrijding waren;
Overwegende dat het vonnis zich noch
over de prioriteit waarop eiser zich beriep,
noch over de fouten die hij aan Faullmer
verweet uitspreekt en zich ertoe beperkt
de in het middel overgenomen redenen
op te geven ; dat het aldus de conclusie
van eiser niet passend beantwoordt ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel gegrond is ;

II. Over de voorziening van de naamloze vennootschap « De Luikse Verzekering ,, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat het vonnis eiseres,
als verzekeraar van de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van eiser, die vrijwillig
is tussengekomen, ·in soliclttm met eiser
tot schadevergoeding veroordeelt ; dat
het vonnis ten opzichte van eiseres bij
verstek werd gewezen; dat op maandag
24 december 1973, datum waarop eiseres
cassatieberoep heeft ingesteld, de gewone
termijn van verzet tegen het vom1.is van
12 december 1973 nog niet verstreken
was ; dat de voorziening gericht tegen
een vonnis dat nog vatbaar was voor
verzet, niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
hierna op de voorziening van eiser uitgesproken vernietiging, de beslissing
waarbij eiseres tot schadevergoeding
jegens verweerster veroordeeld wercl,
zonder voorwerp wordt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede onderdeel van het
middel van eiser, dat tot geen cassatie
zonder verwijzing kan leiden, verwerpt
de voorziening van eiseres de naamloze
vennootschap « De Luikse Verzekering " ;
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het eiser Maris veroordeelt, uit welke
vernietiging volgt dat de beslissing waarbij eiseres in soliclttrn met eiser tot

schadevergoeding is veroordeeld, zonder
voorwerp wordt ; verwerpt voor het
overige de voorziening van eiser ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in de
kosten van de voorzioning behalve de
kosten van betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie en aan
verweerster, die ten laste van eiser
zullen blijven ; laat ten laste van eiseres
de kosten van haar voorziening ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
17 september 1974. - 2 6 kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Meeus. - Gelijkluiclencle conclttsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Ost (van de balie teBrussel).

2 6 KAMER. -

17 september 1974.

1° STRAF. - REOHTER DIE EEN ENKELE
STRAF UITSPREEKT WEGENS OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 418 EN 420
VAN HET STRAFWETBOEK EN VAN
ARTIKEL 21-1, TWEEDE LID, VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT. REOHTER DIE ZODOENDE VASTSTELT DAT
HET FElT DAT HET VOORWERP IS VAN
HET TWEEDE MISDRIJF HET GEBREK
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG
OPLEVERT, DAT EEN BESTANDDEEL IS
VAN HET EERSTE MISDRIJF.

2° WEGVERKEER. REOHTS INHALEN. -

lNHALEN. VOORWAARDEN.

1° De ?'echter die, als hij cle beklaagde
VM'OO?'cleelt wegens overt1·eding van de
m·tikele1~ 418 en 420 van het Strafwetboek en van m·tikel 21-1, tweede lid,
van het wegverkeers1·eglernent, slechts
een enkele stra:f uitsp1·eekt, 8telt zodoencle
vast dat het jeit dat het voorwe1·p is
van het tweecle misclrijj het gebnk aan
voorzichtigheicl of voorzm·g opleve1·t, dat
een bestanclcleel is van het eerste rnisd?·ijj (1). (Art. 65 S.W.)
(1) Raadpl. cass., 4 november 1971 (A1'1',
cass., 1972, lJlz. 236) en de arrestcn waarvan
sprake in de noot 1; 13 september 1974, supra,
blz. 49.
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Onvem~inde1·d het gevai waa1·in het
ve1·kee1· in evenwijdige .files geschiedt,
moet en mag het inhalen van een voe?'tt~ig
op de openbare weg slechts rechts geschieden, wannee1· de in te halen bestuurde?' te kennen heejt gegeven dat hiJ' voo?'nemens is links af te slaan en zich nam·
links gewend heeft om deze beweging
ttit te voe?'en (1). (Art. 21-l, tweede lid,
wegverkeersreglement.)

(VUEGEN EN CRETSKENS, T. « ASSURANTIE
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND "•
ECTORS EN CLAES.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt ;

I. W.at de voorziening betreft van
Vuegen Christiane, beklaagde :

A. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing over de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 21, inzonderheid 21-1,
tweede lid, van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968, houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382, 1383vanhetBurgerlijk
W etboek, en 97 van de Grondwet,
doo?'dat het bestreden vOimis de aan
eiseres ten laste gelegde misdrijven bewezen verldaart, en deswege een enkele
straf uitspreekt, op de enkele gronden
dat uit het dossier duidelijk blijkt, dat
eiseres haar inhaalmaneuver begon toen
zij volgens haar eigen verklaring zag
dat het v66r haar rijdende voertuig
zijn linker pinklicht in werking had,
te1·wijl het vonnis, door aldns uitspraak
te doen, de aanwezigheid niet vaststelt,
ter zake, van alle bestanddelen van de
inbreuk op artikel 21-1, tweede lid, van
het wegverkeersreglement, daar deze
bepaling het inhalen rechts aileen verplicht stelt indien de in te halen bestuurder niet aileen zijn voornemen naar
links af te slaan kenbaar heeft gemaakt,
maar zich bovendien naar links begeven
heeft om dit maneuver nit te voeren ;
de rechters in hager beroep, door met
(1) Cass., 23 oktober 1973 (A1·r. cass., 1974,

biz. 216).

toepassing van artikel 65 van het Strafwetboek eerste eiseres tot een enkele
straf te veroordelen wegens onopzettelijke
slagen of verwonclingen en overtreding
van artikel 21-1, lid 2, van het wegverkeersreglement, noodzakelijk hebben beslist dat deze 1aatste overtreding een:.
bestanddeel is van het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen, en
terwijl, derhalve, door uitspraak te doen
zoals zij hebben gedaan, de rechters in
hoger beroep hem beslissing niet wettelijk
gerechtvaardigd hebben :
Overwege~de dat eiseres werd vervolgd
om onopzettelijk, door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het
oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen, slagen of verwondingen
te hebben toegebracht aan derde verweerster en bij samenhang, om bestuurster zijnde op de openbare weg van een
voertuig dat een ander in beweging zijnde
voertuig :inhaalt, verzuimd te hebben
rechts in te halen wanneer de in te halen
bestuurder te kennen heeft gegeven dat
hij voornemens is links af te slaan en
zich naar links heeft gewend om deze
beweging nit te voeren (artikel 21-1,
tweede lid, van het wegverkeersreglement);
Overwegende dat het bestreden vonnis
eiseres, met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek, tot een enkele
strafveroordeelt ; dat het aldus de inbreuk
op het wegverkeersreglen1.ent als zijnde
het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, bestanddeel van het misdrijf van
onopzettelijke slagen of verwondingen,
beschouwt;
Overwegende dat, om de inbreuk op
artikel 21-1, tweede lid, van het wegverkeersreglement ten laste van eiseres
bewezen te verklaren, het vonnis zich
ertoe beperkt te vermelden dat eiseres
" haar inhaalmaneuver begon toen zij,
volgens haar eigen verklaring, zag dat
het voor haar rijdend voertuig van de
burgerlijke partij zijn linkerpinklicht in
werking had " ; dat het evenwel nalaat
vast te stellen dat de bestuurder van
bedoeld voertuig zich naar links gewend
had om de beweging van links afslaan
uit te voeren ;
Overwegende dat, nu het rechts inhalen slechts client te geschieden wanneer
de in te halen bestuurder en te kennen
heeft gegeven dat hij voornemens is links
af te slaan, en zich naar links gewend
heeft om zijn beweging uit te voeren, het
vonnis, door slechts het vervuld zijn
van de eerste voorwaarde te releveren,
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de veroordeling van eiseres niet wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;

B. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissingen over de civielrechtelijke
vorderingen :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging medebrengt van: de beslissingen over de civielrechtelijke vorderingen, welke het gevolg ervan zijn ; dat
deze vernietiging zich evenwel niet uitstrekt tot de beslissing waarbij derde
verweerster minstens voor de helft aansprakelijk wordt gesteld voor de schaclelijke gevolgen van. het ongeval ;

II. Wat de voorziening betreft van
Cretskens Louis, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit geen st1.u~ waarop
het Hof vennag acht te slaan blijkt clat
de voorziening betekend werd aan de
partijen tegen wie zij gericht is; dat zij
derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende evenwel dat, ingevolge
de vernietiging van de beslissing van
veroordeling van eiseres, de veroorcleling
van eiser geen voorwerp Tneer heeft ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening van eiser Cretskens en, uitspraak
doende over de voorziening van eiseres
Vuegen, vernietigt het bestreden vonnis,
behalve in zoverre het beslist dat de
verweerster Claes Tninstens voor de helft
aansprakelijk is voor de schaclelijke gevolgen van het ongeval ; zegt dat de
beslissing '\vaarbij eiser Cretskens als
civielrechtelijk aansprakelijke sa1T1en m.et
eiseres V uegen tot schadevergocding
werd veroord(C)elcl, geen voorwerp meer
heeft; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gmnaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in drie viercle
van de kosten, en eiser Cretskens in een
vierde ; verwijst de· aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Tongeren, zitting houdend in hager
beroep.

3e KAMER.- 18 september 1974.

1° GEZINSBIJSLAG. -

KINDERBIJSLAG VOOR LOONARBEIDERS. - KINDEREN DIE DEZE BIJSLAG GENIETEN. MINDER-VALIDE KIND ONGESOHIKT OM
ENIG BEROEP UIT TE OEFENEN WEGENS
ZIJN LIOHAli'IELIJKE OF GEESTELIJKE
TOESTAND, OF LIJDEND AAN ARBEIDSONGESOHIKTHEID VAN TEN MINSTE
66 POT. VASTSTELLING VAN DE
ONGESOHIKTHEID.
STELSEL VAN
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI
1967.

2° CASSATIE. -

BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VERSOHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING. BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM DEZE
TE VERBETEREN. - GRENZEN.

1° Onde1· het stelsel van het koninklij lc
besl1tit van 29 juni 1967 had de vaststelling, doo?' de m·ede1"echte1·, van de
ongeschiktheid om enig be1·oep ~tit te
oefenen wegens zijn lichamel~jke of
geestelijke toestand of nag van de m·beidsongeschiktheid van ten minste 66 pet.,
van het kind bedoeld in artikel 63 van
de gecoonlineenle wetten betTeffende de
kinde1·bijslag voor loonarbeideTs, alleen
tot doel de instelling welke kinderbijslag veTsch~tldigcl is in staat te stellen
een beslissing te nemen ove1· het 1·echt
van het kind op kincle1·bijslag. Over de
beslissing van deze instelling kan een ·
geschil ontstaan waa1·van de m·beiclsrechtbank client kennis te nemen (1).
(Art. 63 gecoiirdineerde wetten betreffende de kinderbijslag.)

2° Het Hof is, bij de beom·cleling van een
cassatiemidclel, bevoegcl orn een versch1·ijving in de best1·eden beslissing te
ve1·betm·en, wannee1· deze clttidelijlc blijkt
uit de context e1·van (2).
(«CAISSE
NATIONALE
D'ALLOOATIONS
FAMILIALES DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS ,, T .. BOERENS EN
DANGLEUR J. EN M.)
ARREST (ve?·taling).

17 september 1974. - 2° kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Naulaerts. Gelijkl~ddende conclttsie, de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Faures.

HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 13 maart 1973 (An·. cass., 1974,
blz. 778). Het koninklijk besluit van 29 juni
1967 is opgeheven en vervangen bij het
koninklijk besluit van 18 december 1973.
(2) Cass., 19 september 1973 (An·. cass.,
1974, blz. 60).

-79arresten, op 28 j1.mi 1973 en 9 oktober
1973 door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending. van de artikelen 56bis, 63,
inzonderheid 1°, voorlaatste en laatste
lid, en 117 van de bij koninklijk besluit
van 19 december 1939 gecoordineerde
wetten betreffende de kinderbijslag voor
1oonarbeiders, artikel 56bis zoals gewijzigd bij de wetten van 27 rrmart 1951,
artikel 29, en van 4 juli 1969, artikel 5,
alsmede bij de koninklijke besluiten nr. 7
van 18 april 1967, artikel 9, 1°, en van
25 oktober 1960, artikel13, 1°, artikel 63,
zoals gewijzigd bij de artikelen 14 van
het koninklijk besluit nr. 68 van 10 november 1967, 17 va:rt het koninklijk
besluit nr. 7 van 18 april 1967 en 4 van
het koninklijk besluit van 30 september
1970, en artikel 117, zoals gmvijzigd bij
artikel 78, § 1, opgenomen in artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967, en bij
artikel 17, 1°, a, b en c, van de wet van
12 rnei 1971, 1 en 2 van het koninldijk
besluit van 29 juni 1967 tot bepaling
va!'l de wijze waarop de ongeschiktheid
van sonnnige personen wordt vastgesteld
voor de toepassing van de gecoordineerde
wetten betreffonde de kinderbijslag voor
loonarbeiclers, 2, 556, 580, inzonderheid
1° en 2°, en 581 van het Gerechtelijk \Vethoek, genoemd artikel 580, 1°, zoals
ge,vijzigd bij de wetten van 12 mei 1971,
artikel 1, 1°, en van 28 juli 1971, artikel 22, en genoemd artikel 581, zoals
gewijzigd bij de >vet van 30 juni 1971,
artikel 17, 8 en 97 van de Grondwet,
dooTdat het arrest van 28 j1.mi 1973,
alvorens de heropening van de debatten
te bevelen om over de zaak ten gronde
te concluderen en te pleiten, zegt dat de
arbeidsrechtbank bevoegd was om kem'lis
te nemen van de rechtsvordering van
Jean Dangleur tegen de beslissing waarbij
eiseres hem een wezenuitkering weigert,
op grond : dat de bevoegdheid, bij de
artikelen 63 van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders en 1, 2°, van het koninklijk
besluit van 29 jtmi 1967 aan de vrederechter verleend tot vaststelling van de
arbeidsongeschiktheid vereist voor het
behoud van de kinderbijslag ten behoeve
van sommige gerechtigden, niet afgeschaft is door de oprichting van de
arbeidsgerechten; dat artikel 117 van
genoemde gecoordineerde wetten bepaalde dat, bij het mislukken van een minnelijke schikking of het uitblijven van een
scheidsrechterlijke uitspraak, de werkrechtersraad of, bij afwezigheid hiervan,

de vrederechter bevoegd was om ge-schillen inzake kinderbijslag voor loon•
arbeiders te beslechten en thans die bepaling aan de arbeidsgerechten bevoegd·
heid verleent om over die geschillen uitspraak te doen ; dat nit het bestaan van~
die twee bepalingen, waarvan de tweede
betrekking heeft op de eigenlijke rechtspraak, moet worden afgeleid dat de
vrederechter optreedt tijdens het beginstacliun'l van het verzoek, wanneer er
nog geen geschil of geen clebat op tegenspraak bestaat, rnaar enkel een administratief verzoek waaraan de wet een
zekere bescherming verleent ; dat de
vaststelling van de ongeschiktheid door
de vrederechter een voorafgaande bestuursmaatregel is die noodzakelijk is
voor het toekennen van kinderbijslag en
zulks buiten alle gescliil om ; dat het
geen twijfel lijdt dat, wat de eigenlijke
rechtspraak betreft, het Gerechtelijk Wethoek aan het arbeiclsgerecht, ofschoon
een uitzonderingsgerecht, de beslissing
over alle individuele socials geschillen
heeft opgedragen ; clat bij de kennisneming ·van een geschil inzake kinclerbijslag het zijn taak is na te gaan of de
toekenningsvoorwaarclen, met name de
ongeschiktheicl waarvan sprake in artikel 63 van de gecoordineercle wetten,
aanwezig zijn, zoncler bij de beoo,rcleling
van de ongeschiktheid gebonclen te zijn
door de vaststelling van de vrederechter,
die heefb plaatsgehacl buiten alle gerechtelijk debat en waaromtrent geen enkele
uitdrukkelijke wettelijke bepaling zegt
clat die vaststelling geldt voor allen in
geval van betwisting,

tenvijl, door op uitclrukkelijke en ge~
bieclende wijze aileen aan de vrederechter, volgens een bepaalcle proceclm·e,
de vaststelling op te dragen van de
arbeidsongeschiktheid waarvan het behoud van de kinderbijslag voor sommige
gerechtigden hoven een bepaalde leeftijd
afhankelijk is, de wetgever, in artikel 63
van de gecoordineercle wetten betreffencle
cle kinclerbijslag voor loonarbeiclers, en
het koninklijk besluit van 29 juni 1967,
in de artikelen 1 en 2, het enige middel
aangeven om het bestaan van de ongeschiktheid te bewijzen tegenover de
instelling die de kinderbijslag verschulcligcl is, en het arbeiclsgerecht clat kennis
neemt van een geschil tussen een bijslagtrekkende en de instelling die de bijslag
verschulcligcl is, geen ancler bewijsmiclclel in de plaats kan stellen en zich
clerhalve niet kan bevoegcl verklaren om
te beslissen of er al clan niet een arbeiclsongeschiktheid bestaat, zoals vereist voor
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het behoud van de kinderbijslag ten
behoove van sommige personen boven
een bepaalcle leeftijd, waaruit volgt dat
de vernietiging van het arrest van 28 juni
1973 de vernietiging moet meebrengen
van het arrest van 9 oktober 1973, dat het
gevolg daarvan is :
Overwegende dat, kraohtens het hier
toepasselijke artikel 1 van het koninklijk
besluit van 29 juni 1967 tot bepaling
van de wijze waarop de ongeschiktheid
van sommige personen wordt vastgesteld
voor de toepassing van de gecoordineerde
wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders, de ongeschiktheid van
een kind, bedoeld bij artikel 63 van de
voornoemde gecoordineerde wetten, vastgesteld wordt door de vrederechter, op
sdvies van een geneesheer verbonden aan
de sociaal-geneeslnmdige dienst van het
ministerie van sociale voorzorg of van
een geneesheer van de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
aangewezen door de IJ'linister van sociale
voorzorg;
Overwegende dat die vaststelling enkel
ten doel heeft de instelling die de kinderbijslag verschuldigd is in de mogelijkheid
te stollen om te beslissen over het recht
van verzoeker op de bijslag waarvan
sprake in artikel 63 ;
Dat de beslissing, door bedoelde instelling genomen ingevolge een buiten
enig debat om gedane vaststelling, het
voorwerp kan zijn van een geschil dat,
met toepassing van artikel 580, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, aan de arbeidsgerechten moet . worden onderworpen;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doonlat het bestreden arrest van 9 oktober 1973 het hoger beroep van eiseres
teg~Jn het vonnis van 14 september 1972
van de Arbeidsrechtbank te Luik gedeeltelijk gegrond en de oorspronkelijke
rechtsvordoring van Jean Dangleur gegrond verklaart en, met wijziging van
dat vonnis, eiseres veroordeelt tot betaling van de kinderbijslag waarop de verweersters aanspraak 1naken,
tenvijl het tegenstrijdig is tegelijk te
beslissen dat het hog<;Jr beroep van
eiseres gedeeltelijk gegrond is, dat de
oorspronkelijke rechtsvordering van Jean
Dangleur gegrond is en deze toe te
wijzen :'

Overwegende dat, blijkens het zinsverband, het arrest met een kennelijke
verschrijving zegt dat het hoger beroep
van eiseres gedeeltelijk gegrond is, ofschoon het beslist dat de rechtsvordering
van de rechtsvoorganger van de verweersters gegrond is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt die voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 september 1974. - 3 6 kamer. Voo1·zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijlcl~tidende conchtsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1', de H. Fally.

3 8 KAMER. -

18 september 1974.

1° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLUKE ZAKEN. - MID DEL AFGELEID UIT
DE SCHENDING VAN ARTIKEL 28, PARAGRAAF 3, VAN DE VERORDENING NR. 3
VAN 25 SEPTEMBER 1958 VAN DE RAAD
VAN l\HNISTERS VAN DE EUROPESE
EcoNOl\USCHE GEMEENSCHAP.- MIDDEL GEGROND OP EEN BEPALING VAN
QPENBARE ORDE.- J\lriDDEL KAN VOOR
DE EERSTE MAAL VOOR HET HoF WORDEN VOORGEDRAGEN.
2° INVALIDITEITSPENSIOEN VAN
MIJNWERKERS. MIJNWERKER
DIE IN AANJYIERKING KOJ\1:T VOOR
DE SAJ\1:ENTELLING VAN DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING, ZOALS
BEPAALD IN ARTIKEL 27 VAN DE
VERORDENING NR. 3 VAN 25 SEPTEMBER
1958 VAN DE RAAD VAN MINISTERS VAN
DE EuROPESE EcoNOMISCHE GEMEENscHAP.- MIJNWERKER DIE OP GROND
VAN DEZE SAMENTELLING PENSIOENEN
ONTVANGT BEREKEND NAAR RATO VAN
DE IN BELGIE EN IN lTALIE VERVULDE
TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING.
TOTAAL BEDRAG VAN DEZE PENSIOENEN
LAGER DAN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN WAAROP DEZE l\1:IJNWERKER
IN BELGIE RECHT HAD, ZONDER DE
SAJ\1:ENTELLING VAN DE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN. - RECHT OP DE AANVULLENDE UITKERING, ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 28, PARAGRAAF 3, VAN DE
VERORDENING NR. 3.

-811° Aangezien a?·tikel 28, paragraaf 3, van
de vet·ordening ?U'. 3 van 25 september
1958 van de Raad van ministers van de
Eui·opese Economische Gemeenschap inzake de sociale zeket·heid van migre1·ende
wet·knemeTs (1) een bepaling van openbare o1·de is, is ontvankelijk het middel
ajgeleid ttit de schending eTvan, dat niet
aan de jeitem·echte?' wm·d voor·gelegd en
wam·ovet· hij op eigen initiatief niet heeft
beslist. (Impliciete oplossing.)

2° De mijnwet·ke?' die ten laste van Belgie
en van I talie invaliditeitspensioenen
ontvangt, bet·ekend naa?' ?'ato van de in
die landen vervttlde tijdvakken van vet·zeket·ing, omdat die tijdvakken samengesteld we1·den ove1·eenkomstig artikel 27
van de ve1·ordening n1·. 3 van 25 septembe?' 1958 van de Raad van ministers
van de Ettropese Economische Gemeenschap (2), heejt ?'echt op de aanvullende
uitket·ing, bedoeld in m·tikel 28, parag1·aaj 3, van genoemde vet·ordening,
wannee?' het totaal bed1·ag van de pensioenen die hij ontvangt kleine1· is dan
het bedmg van de ttitke1·ing waat·op hij
in Belgie t•echt had, indien de tijdvakken
van vet·zekering niet wm·en samengeteld (3).
(BARBONI, T. LANDSBOND VAN NEUTRALE
MUTUALITEITSVERBONDEN EN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 december 1972 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 1 van de wet van
2 december 1957 houdende goedkeuring
van de volgende internationale alden :
1° Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en de
bijgevoegde alden ; 2° Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
voor Atoomenergie (Euratom) en de bij-

(1) en (2) Genoemde verordening nr. 3 is
opgeheven bij artikel 99, eerste lid, van de
verordening nr. 1408/71 van 14 juni 1071
van de Raad van ministers van de Europese
Economische Gemeenschap betreffencle de
toepassing van de sociale zekerheidsregelingen
op loontrekkenden: en hun gezinnen die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen, welke

gevoegde alden ; 3° Overeenkomst met
betrekking tot bepaalde instellingen welke de Europese Gemeenschappen gemeen
hebben, ondertekend op 25 maart 1957
te Rome ; 4° Protocol betreffende het
Statuut van het Hof van J ustitie van de
Europese Economische Gemeenschap ;
5° Protocol betreffende het Statuut van
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie ; 6° Protocol betreffende de voorrechten en immcmiteiten van de Europese Econon:1ische
Gemeenschap ; 7° Protocol betreffende
de voorrechten en immcmiteiten van de
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, ondertekend op 17 april1957 te Brussel; van de artikelen 4, paragraaf 1, 5, 51,
145 van het Verclrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 27 en 28 van de verordening nr. 3 op 25 september 1958 vastgesteld door .de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap inzake de
sociale zekerheid van Tnigrerende werknen1ers,
doo?'dat het arrest, na te hebben vastgesteld of zonder te hebben betwist dat
eiser in Belgiii en in Italiii als mijnwerker
had gewerkt, dat hij uit dien hoofde door
de samentelling van de tijdvakken van
verzekering, als voorgeschreven bij artikel 27 van de verordening nr. 3 van de
Europese Econon1.ische Gemeenschap,
p1'o1'ata tempot·is een invaliditeitspensioen
had gekregen met ingang op 1 januari
1962, dat het totale bedrag van de gedeeltelijke pensioenen die eiser genoot
niet zo groot was als dat van de invaliditeitsuitkeringen die in de ziekte- en
invaliditeitsverzekering werden toegekend aan een gerechtigde met iemand
ten laste, en dat eiser op 16 februari 1971
bij de adviserende geneesheer van verweerster een medisch getuigschrift. had
ingediend ten bewijze dat hij meer dan
66 pet .. arbeidsongeschikt was, en na te
hebben aangenomen dat eiser beschouwd
moest worden als een gerechtigde die
recht had op de uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid krachtens voormelde artikelen 21 en 45, § 1, van de wet
van 9 augustus 1963, zijn vordering niet
gegrond verklaart tot toekenning van

verordening op 1 oktober 1972 van kracht is
geworden.
(3) De geldigheid en de interpretatie van
de verordening waren niet ter sprake gekomen,
zodat cle verwijzing naar het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen niet noodzakelijk was.
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invaliditeitsuitkeringen en dat van de
gedeeltelijke invaliditeitspensioenen die
hij ontving,

tenvijl krachtens de bepalingen van
artikel 28, paragraaf 3, van voonrwlde
verordening nr. 3, en wegens het feit
dat het bedrag van de uitkering waarop
eiser krachtens voormeldo artikelen 21 en
45, § l, van do wet van 9 augustus 1963
zondor toepassing van. artikel 27 van
voorrnelde verorde~1.ing nr. 3 en uitsluitend op grond van de krachtens de Belgische nationals wettelijke regeling vervulde tijdvakken van verzekering en
daarmede gelijkgestelde tijdvakken aanspraak kon 1naken, hoger was dan het
totaal bedrag van de uit de toepassing
van de artikelen 27 en 28 van voornoelnde verordening nr ..3 voortvloeiende uitkeringon, eiser ten laste van de verweerders recht had op oen aanvulling gelijk
aan hot verschil, waaruit volgt dat het
arrest het binclencl karakter heeft miskend dat de artikelen l van voormelde
wet van 2 december 1957, 4, paragraaf l,
5, 51 en 145 van voornoemd Verdrag
van 25 1naart 1957 aan voormelde verordening nr. 3 toekennen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser in Belgiii en in Italiii als mijnwerker heeft gewerkt, zonder dat zijn
activiteit in Belgiii hem recht geoft op
esn invaliditeitspensioen voor mijn workers en ermede gelijkgestelden, doch dat
hij, door de samentelling van de door hem
in die landen vervulcle tijdvakken van
verzekering, als voorgeschreven bij artikel 27 van de verordening nr. 3 van de
Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid
van 1nigrerende werknen1.ers, ten laste
van Belgiii en van Italiii invaliditeitspensioenen als mijnwerker heeft verkregen die p1·o 1·ata temporis ·worden
betaald;
Overwegende clat eiser zich beroept op
de schending van artikel 28-3 van doze
alsclan van kracht zijnde verordening
nr. 3 dat bepaalt dat indien het bedrag
yan de uitkering waarop de ,belanghebbende zoncler toepassing van artikel 27
van dezelfde verorclening en uitsluitend
op grond van de krachtens de wettelijke
regeling van een Lid-Staat vervulde tijdvakken van verzekering en daarmede
gelijkgestelde tijdvakken aanspraak kan
maken, hoger is dan het totaal bedrag
van de uit de toepassing van artikel 28-l
en 28-2 voortvloeiende uitkeringen, hij
van de zijde van het orgaan van deze

Staat recht heeft op een aanvulling gelijk
aan het verschil ;
Overwegende dat indien de door eiser
in Belgiii en in Italiii vervulde tijdvakken
van verzekering niet waren samengeteld,
hij aanspraak had klmnen maken op de
invaliditeitsuitkeringen becloeld in artikel 50, lid l, van de wet van 9 augustus
1963 tot installing en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
Dat immers, naar luid van lid 3 van
dit artikel, de invaliditeitsuitkering niet
worclt betaald aan de gerechtigden die
aanspraak hebben op hot aan de n'lijnwerkers en de ermede gelijkgestelden
toegekende invaliditeitspensioen ;
Overwegencle dat uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat de invaliditeitsuitkeringen die aan eiser worden ontzegd
omdat hij een invaliditeitspensioen als
mijnwerker genoot, dat hij slechts heeft
verkregen door de samentelling van de
door hem in Belgiii en in Italiii vervulde
tijclvakken va:1 verzekering, meer bedragen da~1. de invaliditeitspensioenen als
mijnwerker die door de beide landen
pro r·ata temporis worden betaald ;
Dat het middel derhalve gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerders in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
18 september 1974. -

3e kamer. -

Voorzitte1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Busin. Gelijkluiclende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

Op dezelfde dag is
zelfde zin gewezen in
dezelfde venveerders
van het Arbeidshof
8 december 1972.

eon arrest in dezake Zoroddu en
tegen een arrest
to Brussel van
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lO HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPAOHTER.

-830PZEGGING VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER
1969. GELDIGHEID EN GEVOLGEN
VAN DE OPZEGGING MOETEN WORDEN
BEOORDEELD OP GROND VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN KRACHT
ZIJN OP RET OGENBLIK VAN DE OPZEGGING.
2o WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING IN DE TIJD.- PACHT.- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER AAN DE
PACHTER GEGEVEN VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE \VET VAN 4 NOVEli'IBER 1969.
GELDIGHEID EN
GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING MOETEN
WORDEN BEOORDEELD OP GROND VAN
DE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE VAN
KRACHT ZIJN OP HET OGENBLIK VAN
DE OPZEGGING.
I o en 2° De geldigheid en de gevolgen van

de opzegging door de ve1·pachte1· aan de
pachte1· gegeven v661· de inwe1·lcingt1·eding van de wet van 4 novembe1· 1969
moeten wonlen beoordeeld overeenlcomstig
de wettelij lee bepalingen die van kracht
zijn op het ogenblilc van de lcennisgeving
e1·van (1). (Art. IV, 1° wet van 4 november 1969.)
(MOERS EN OTTEN,
T. BARON DE ROEST D'ALKEMADE.)
ARREST (ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1973 in hoger
beroep gewezen door de H,echtbank van
eerste aanleg te Marche-en-Famenne ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 2, 2219 van het
Burgerlijk Wetboek, 13 vervat in artikel I
van de wet van 4 november 1969, IV van
· dezelfde wet boudende de overgangsbepalingen, en 97 van de Grondwet,
doo1•da.t bet vonnis afwijzend bescbikt
op het middel van de korte verjaring dat
gegrond is op artikel 13, laatste lid, van
de wet van 4 november 1969, en regelmatig werd opgeworpen tegen de rechtsvordering tot scbadevergoeding door
verweerder op 14 december 1970 ingesteld wegens beeindiging van de persoonlijke exploitatie van de eisers op 2 januari

(1) Cass., 5 november 1971 (A1-r. cass., 1972,

biz. 241).

1969, datum van de overschrijving van
de verkoop der gronden waarvoor zij
een opzegging vanaf 1 mei 1969 hadden
laten geldig verklaren, op grond dat,
enerzijds, de bedoelde pacht geeindigd
was bij de inwerkingtreding van de
nieuwe wet en dat volgens de overgangsbepalingen de nieuwe wet enkel van toepassing is op alle pachten die lopen of
verlengd zijn en dat, anderzijds, volgens
de overgangsbepalingen de geldigheid en
de gevolgen van de v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet gedane opzeggingen moeten worden beoordeeld
overeenkomstig de oude wet,
te1·wijl bet probleem van de toepassing
op verweerders recbtsvordering van de
korte verjaring van een jaar, ingestelcl bij
artikel 13, laatste lid, vervat in artikel I
van de nieu\ve wet, vre8lnd is aan artikel IV van cle wet van 4 november 1969
boudencle de overgangsbepali:ngen ; dit
artikel IV tot enig gevolg heeft de nieuwe
wet dadelijk toe te passen op de toekomstige gevolgen van de pachten die lopen of
verlengd zijn, en voor die lopende overeenkomst,en een einde te maken aan het
voortbestaan van. de oude wet zonder uitsluiting van de toepassing van bijzondere
bepalingen, zoals cleze betreffende de verjaring, op de rechtsvorderingen betreffende pacbten, zelfs als ze geeindigd zijn ; de
feitenrechter door zijn interpretatie van
artikel IV van de wet van 4 novernber
1969 de draagwijdte van de overgangsbepalingen van de nieinve wet geschonden
heeft (schending van artikel IV van de
wet van 4 nov8lnber 1969), alsmede het
beginsel van de onmiddellijke toepassing
van de nieuwe wet op de lopende verjaringen (schending van artikel 2 van bet
Burgerlijk ·wetboek, en artikel 13 vervat
in artikel I van de wet van 4 november
1969) en aldus een wettelijk vervallen
recht gevolg beeft gegeven (schending van
artikel22l9 van het Burgerlijk vVetboek) ;
het voorhehoud van artikel IV van de
wet van 4 november 1969 betreffende de
toepassing van .de nieuwe wet geen uitzondering kan zijn op bet in de overgangsbepalingen vermelde beginsel, namelijk de toepassing van de nieuwe wet
op de pachten die lopen of verlengd zijn ;
de grond welke de bestreden beslissing
uit het voorbeboud heeft afgeleid,
namelijk de toepassing, volgens de oude
wet, van de geldigheid en de gevolgen
van de v66r de inwerkingtreding van de
nieuwe wet gedane opzeggingen, dus geen
passende motivering is (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat luidens artikel IV
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regels betreffende de pacht in het bijzonder, van toepassing zijn op alle pachten die bij haar inwerkingtreding lopen
of verlengd zijn, onder voorbehoud van
wat volgt : « de geldigheid en de gevolgen
van de v66r de inwerkingtreding van
deze wet gedane opzeggingen worden
beoordeeld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen die van kracht zijn op het
ogenblik van de kennisgeving ervan " ;
Overwegende dat uit het vonnis van
14 december 1971 van de vrederechter
van het kanton Barvaux, waarvan het
bestreden vonnis de vaststellingen overneemt, blijkt dat de eisers bij aangetekend schrijven van 21 april 1966, aan
verweerder, hun pachter, van de opzegging tegen l mei 1968 kennis gegeven
hebben ten einde de verpachte goecleren
persoonlijk te exploiteren ; clat verweerder tegen die opzegging verzet geclaan
heeft ; dat de vrederechter van het kanton
Durbuy, bij vonnis van 22 november
1967, dat in kracht van gewijsde gegaan
is, die opzegging tegen 1 mei 1968 goecl
en geldig verklaarde; dat de partijen op
11 september 1968 voor dezelfde magistraat in verzoening verschenen zijn om
verscheidene litigieuze punten te regelen,
onder meer de voortijdige exploitatie van
de verpachte goederen en de afrekening
bij het einde van de pacht ; dat het op
die datum gesloten akkoord onder meer
bepaalt dat, ingeval de eisers de weide
van Borlon niet meer persoonlijk zouden
exploitoren v66r het einde van een periode van zes jaar te rekonen vanaf 1 mei
1968, zij zich ertoe verbinden genoemd
perceel aan verweerder te verpachten
tegen een volgens deskundige vastgestelde prijs, overeenkomstig de in de streek
gangbare prijzen, en dat verweerder
afziet van elke rechtsvordering tot schadevergoeding en tot terugkeer op het
pachtgoed omdat de eisers die goederen
persoonlijk niet gebruiken, voor zover
zij hun pachtbelofte nakomen ;
Overwegende dat de overeenkorrtst
van l l september 1968 aldus de gevolgen
van de in 1966 gegeven opzegging en de
verrekening tussen de partijen regelde;
Overwcgende dat, aangezien de wetgever van 1969 uitdrukkelijk gewild heeft
dat de nieuwe wet niot van toepassing is
op de beoordeling van de gevolgen van de
opzeggingen gegeven v66r haar inwerkingtreding, de bepalingen betreffende de
sancties wegens niet-uitvoering van de
reden van do opzegging en inzonderheid
artikel 13-3, volgens hetwelk gedurende

een jaar een rechtsvordering kan ingesteld worden, wannecr ze gegrond is op
de beeindiging van het gebruik, in het
onderhavige geval niet van toepassing
waren;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 september 1974. - 1e kamer. Vom·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Ligot. - Gelijkluidende concl1tsie,
de H. Oolard, advocaat-generaal.
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OP Ai\iBTELIJKE OPDRACHTEN NOODZAKELIJK. REGEL VAN OPENBARE
ORDE TOEPASSELIJK OP DE PLAATSOPNEi\iiNG.

(ECHTGENOTEN XHAFLAIRE,
T. ECHTGENOTEN LIEGEOIS.)

en ,2° De 1'echte1·s oefenen in beginsel
hun 1·echtsmacht slechts t~it binnen de
g1·enzen van het hun bij de wet toegekende 1'echtsgebied (1). (Artt. 10, 11,
186 en 62.2 G.W.)

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
vonnissen, op .27 juni 197.2 en 2 maart
1973 in hoger beroep gewezen door de
Rechtbank vliln eerste aanleg te Aarlen ;

3° en 4° Rechtsmacht omvat de bevoegdheid
niet alleen om 1·echt te· spTeken, doch ook
om daden van onde1·zoek te verrichten (.2).
(Impliciete oplossing.)
5° en 6o Hoewel de 1·echte1·s lmn 1'echts-

macht niet mogen ove1·d1·agen, kunnen
zij niettemin, wanneeT daden van onde1'zoek buiten het hw~ bij de wet toegekende
1·echtsgebied moeten veTTicht woTden,
ambtelijke opd1·achten geven aan een
andeTe Techtbank of aan een ande1·e
1'echte1' en zeljs aan v1·eemde ove1'heden (3). (Art. 11 G.W.)

7° en 8° De Techte1·s zijn in pTincipe niet
bevoegd om buiten het lmn bij de wet toegekende 1'echtsgebied daden van onde1'zoek te ve1'1'ichten, zodat zij in de Tegel een
beToep moeten doen op een ambtelijke
opd1·acht; van deze 1·egel van openba1·e
onde wordt niet ajgeweken voo1' de
plaatsopneming (4). (Artt. 10, 11, 186,
6.2.2 en 1007 tot 1015 G.W.)
(1) (2) en (3) Dat de « rechtsmacht" (bevoegdheid om recht te spreken) de openbare
orde raakt en in beginsel niet kan worden
overgedragen en dat de bevoegdheid slcchts
de maatstaf is van deze macht, raadplsge
men in : GLASSON en TrssrER, T1·aite de p1·oc.
civ., d. I, nrs. 8 en 262 ; GARSONNET en CEZARBRU, Tmite de p1·oc. civ., d. I, m·s. 461 en 462;
CARRE, Lois de p1·oc. civ., d. II, nr. 988, 2°;
SoLus en PERROT, D1·oit judiciai1·e p1·ive, d. II,
nrs. 1 en 21 ; BRAAs, P1·ecis de 1n·oc. civ.,
d. I, nrs. 14 en 16; Pandectes belges, V 0 Jt<1'idiction, nrs. 1, 2, 4, 7, 8, 14, 26 en 31; Rep.

p1·at. dtt d1·. belge, v° Competence en matiere
civile et commerciale, nrs. 1, 4, 5 en 10 ; Dalloz,
Dictionnaire de d1·oit, uitg. 1966, v° Competence, nr. 1; raadpl. ook cass. fr., 10 april1840,
Dalloz, 1849, I, 121) en 25 mei 1887 (ibid.,
1887, I, 425).
(4) Dat de rechters in burgerlijke zaken een
ambtelijke opdracht moeten geven voor aile
onderzoeksverrichtingen, welke dan ook, met
inbegrip van de plaatsopneming, wanneer deze
verrichtingen buiten het hun bij de wet tocgekende rechtsgebied n~oeten uitgevoerd worden, raadplege men bij GLASSON en TISSIER,

ARREST

(veTtaling).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, 59, 73,
186, lid 1, 1007 tot I015 van het Gerechtelijk Wetboek, I, § 194, en 4-22 van het
bijvoegsel bij genoemd wetboek,
doo1·dat het vonnis van 27 jtmi 197.2,
alvorens recht te doen over de grond
van de zaak, een plaatsopneming te
Weiler-Hachiville in het Groothertogdom
Luxemburg beveelt,
te1·w~jl die plaats geen deel uitmaakt
van het grondgebied van het gerechtelijk
arrondissement waarin de zetel van de
Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
gevestigd is (artikel 4-22 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek)
en krachtens de artikelen IO, 73 en 186,
lid 1, van genoenrd wetboek een rechtbank van eerste aanleg, onder meer in
geval van de bij de artikelen 1007 tot
IOI5 van hetzelfde wetboek geregelde
plaatsopneming,
slechts rechtsmacht
heeft op het gronclgebied van het gerechtelijk arrond~ssement waarin ze gevestigcl .
is (schencling van alle hierv66r bedoelde
wettelijke bepalingen, behalve de arti-

op. cit., d. II, nr. 703; GARsONNET en CEZARBRU, op. cit., d. II, 'nr. 368; CARRE, op. cit.,
d. II, m·. 988, 3°, en 1144; BRAAS, op. cit., d. II,
nr. 1033 en noot 6; BOITARD, Le9on€ de p1'ocedt<1'e civile, d. I, nr. 511 ; Rep. pmt. du d1·. belge,
v 0 Descente sur les lietcx, nrs. 285, 208 en 290;
Encyclopfxlie Dalloz, Rep. de p1•oc. civile· et
commercictle, uitg. 1055, v 0 Dcscente sur les
lieHx, nrs. 26 en 31 ; cont?•a : BoNCENNE,
Tld;m·ie de la p1•ocedu1'e civile, cl. IV, blz. 431.
In strafzaken wordt in sommige gevallen van
cleze regel afgeweken (zie artikel 62bis van het
vVetboek van strafvordering en artikel 5 van
de wet van 27 maart 1069 tot wijziging van
dit wetboek).
Dat het Gcrechtelijk Wetboek voQr cle
bepalingen betreffende de plaatsopneming
aanleunt bij die van het Wetboek van
burgerlijke rechtspleging, raadplege men in het
verslag van de koninklijk commissaris voor
de gerechtelijke hervorming, Gedr. st. Senaat,
zitt. 1963-1964, nr. 60, commentaar op de
artikelen 1007 tot 1016.
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en 1, § 194, van het bijvoegsel bij genoemd
wetboek);

en cloo?·dat het vonnis van 2 maart
1973, dat de vorderingen van de v_erweerders inwilligt, de tegenvorclermg
van de cisers afwijst en verklaart dat de
litigieuze pacht niet regelmatig door een
telegram van de eisers opgezegd werd,
enerzijcls uitspraa~( doet ~~a. de plaatsopneming te vV mler-Hachiv1lle m het
Groothertogd01n Luxemburg, waartoe de
rechtbank op 18 oktober 1972 is ove~
gegaan, in uitvoering van.. het vonms
van 27 juni 1972, en anderziJdS de gro~
den overneen1.t van het beroepen vonn1s
dat verwijst naar het proces-verbaal van
de plaatsopneming aldaar door de vrederechter,
te1·wijl voornoemde plaats geen deel
uitmaakt van het grondgebl8d van het
gerechtelijk arrondissement waarin de
zetel van de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen gevestigd is (artikel 4-.~2
van het bijvoegsel bij het GerechtehJk
Wetboek) noch van het grondgebied van
het gerechtelijk kanton waarvan de zetel
te Etalle gevestigd is (artikel I, § ~~~,
van het bijvoegsel bij het GerechtehJk
'\Vetboek),
en terwijl, krachtens de artikelen 10,
59 73 en 186, lid 1, van genoemd wetbo~k, de vrederechter, onder 1neer in
geval van de bij de artikelen 1007 tot
1015 van hotzelfcle wetboek geregelcle
plaatsopneming, .enkel rec!:tsmacht bez.it
op het gronclgeb1ed van ZIJn gerechtehJk
kanton en de rechtbank van eerste
aanleg enkel op het grondgebied v~n
het gerechtelijk arrondissement wa~rm
ze gevestigcl is (schoncling van aile lnerv66r bedoelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat hoewel de rechters,
krachtens de artikelen 10, 186 en 622
van het Gerechtelijk Wetboek, in beginsol slechts bevoegd zijn binnen de grenze:n
van het rechtsgebied dat hen door de
wet is -toegekend en hoewel zij, naar luicl
van artikol 11, lid 1, van genoemd wetbock, lllm rechtsmacht niet lumnen overdragen, zij niettemin, zoals bepaalcl is
bij het tweede lid van dat artikel, ambtelijke opdrachten kunnen geven aan een
andere rechter en zelfs aan vreemde
gerechtelijke overheclen om daclen van
onderzoek te doen verrichten ;
Dat uit die bepalingen client te worden
afgeleid dat de rechter niet bevoegd is
om de daden van onderzoek te verrichten
waarvan de uitvoering nodig blijkt te

zijn buiten het hem door de wet toegekende rechtsgebied ;
Dat de artikelen 1007 tot 1015 van
hetzelfcle wetboek betreffende de plaatsopneming niet afwijken van die regels
van openbare orde ;
Overwegencle dat claaruit volgt dat,
in tegenstelling met hetgeen het eerste
onderdeel van het midclel laat veronderstellen, uit de omstandigheid aileen dat
het vonnis van 27 juni 1972 een plaatsopneming bevolen heeft te WeilerHachiville, Groothertogclom Luxemburg,
dus buiten het gerechtelijk arrondissement Aarlen, niet kan afgeleid worden
dat de rechtbank van eerste aanleg
haar bevoegclheden zou overschreden
hebben;
Maar overwegende dat uit de gedingstukken blijkt dat de Rechtbank van
eerste aanleg te Aarlen, die bij genoemd
vonnis dergelijke onderzoeksverrichting
bovolen had, zich ook ter plaatse begeven
heeft, dus buiten het arrondissement dat
haar rochtsmacht afbakent, en er de door
haar bevolen onderzoeksverrichting uitgevoerd heeft ;
Dat aldus blijkt dat de rechtbank,
door de bij haar vonnis van 27 juni 1972
bepaalde plaatsopneming te bevelen, zic.h
een bevoegdheid wilde toeeigenen d1e
zij wettelijk niet bezat ;
Overwegende clat uit het bestreden
vonnis van 2 maart 1973 blijkt dat het
uitspraak doet na de onvvettelijk bevole;n
en uitgevoerde plaatsopnemmg; dat d1t
vonnis bovendien de gronden overneemt
van het beroepen vonnis dat verwijst
naar de vaststellingen van de vrederechter van Etalle tijdens zijn bezichtiging van dezelfde plaatsen buiten zijn
kanton;
Dat de bestreden vonnissen de in het
micldel becloelcle wettelijke bepalingen
geschonden hebben ;
Dat clit miclclel gegrond is ;
Om clie.redenen, en zoncler acht te slaan
op de andere midclelen, waarvan de
aanneming geen ruimere vernietiging
zou 1neebrengen, vernietigt de bestreden
vonnissen, behalve voor zover het vonnis
van 27 juni 1972 het hoger beroep van
de eisers ontvankelijk verklaard heeft ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk of volleclig vernietigde beslissingen; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter worclt
beslist ; verwijst de alclus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Neufchateau, zitting houclend ih
hoger beroep.

8719 september 197 4. - 1 e kamer. VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
Ridder de Schaetzen. Gelijkhddende
conclttsie, de H. Colard, advocaatgeneraal.
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RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BuRGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT IN
HOGER BEROEP EEN CONCLUSIE NIET
BIJ PLEIDOOI KON UITEENGEZET vVORDEN.- BEWERING WELKE NIET BLIJKT
UIT DE STUKKEN WAAROP HET HOF
VERMAG ACHT TE SLAAN. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN BESCHIKKING VAN DE
BESTREDEN BESLISSING vVAARDOOR DE
ElSER NIET KON BENADEELD WORDEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Feitelij ke gTondslag mist het middel ajgeleid' ttit de schending van de 1'echten
van de veTdecliging en hie1·op geg1·oncl
dat in hoge1' beToep een conclusie niet bij
pleidooi leon ttiteengezet 1l~01'den, als deze
bewe1·ing niet blijkt ttit de stttkken waaTop het Hoj veTmag acht te slaan (1).

2° Niet ontvankelijk wegens het ontbTeken
van belang is het middel clat lcTitielc
oejent op een beschilclcing van de best1·eden beslissing waanloo1' de eise1· niet
kon benacleeld wo1·den (2).
(NAAJ\iLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING " COJ\iPTOIR INDUSTRIEL ET AGRICOLE », AFGEKORT OINDA, T. COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING
" CAISSE DE PJJJREQUATION DES FERRAILLES IJVIPORTEES », AFGEKORT C.P.F.I.,
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING " OFFICE COJ\iMUN DES CONSOl\1:1\iATEURS DE FERRAILLES », AFGEKORT O.C.O.F., EN ENGELEN.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; ,-- Gelet op de bestreden
(1) Raadpl. cass., 18 april 1974 (A1-r. cass.,
1974, blz. 885). ,
(2) Cass., 21 maart 1973 (A1·r. cass., 1973,
blz. 719).

arresten, op 1 juni 1972 en 28 maart 1973
door het Hof van beroep te Luik gewezen;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 769, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 6 en 97
van de Grondwet, van het algen'leen
beginsel van de eerbiediging van de
rechten van; de verdediging, van het
algemeen beginsel van de gelijkheid van
de partijcn voor de rechter alsmede van
het algemeen beginsel van de mondelinge
debatten, en van artikel 6.1 van het
V erdrag betreffende de rechtcn van de
mens (wet van 13 mei 1955),
dooTdat het arrest van 1 juni 1972,
nadat de debatten op de terechtzitting
van 16 maart 1972 gesloten verldaard
werden, afwijzend beschikt op het verzoekschrift tot heropening van de debatten, dat eiseres steunde op de omstandigheid dat een strafdossier waarvan
sprake in het geding tussen de partijen,
htm door, het openbaar ministerie pas
op 22 februari 1972 op de griffie van het
hof van beroep ter beschikking gesteld
werd, dit is op een tijdstip dat de raadslieden van eiseres reeds gepleit hadden en,
zoals blijkt uit het zittingsblad van de
terechtzitting van 16 maart 1972, zonder
dat lnm vervolgens opnieuw het woord
verleend werd voor de uiteenzetting
van de aanvullende middelen die zij
wegens de overlegging van dat stra.fdossier hadde:i'l moeten voordragen bij
conclusie die ze op de terechtzitting van
16 maart 1972 neergelegd hebben (cf. het
zittingsblad van de terechtzitting van
16 maart 1972 dat de neerlegging van
een derde aanvullende conclusie en van
aanvullende conclusies aantekent), op
grand " dat uit het dossier van de reJhtspleging volgt dat de raadslieden van
verzoekster op de terechtzitting van
10 februari 1972 gepleit hebben terwijl
de debatten pas op de terechtzitting van
16 maart 1972 gesloten werden; ... dat
verzoekster dus met de wettelijke middelen haar verdediging kon voordragen
in verband met de stukken die zij aanvoert en die men derhalve, noch op zich
zelf, noch als nieuw feit van overwegend
belang, kan beschouwen als een element
dat gedurende het beraad is ontdekt in
de zin van artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek »,
tm~wijl, zoals blijkt uit de zittingsbladen
van na 22 februari 1972, datum van de
neerlegging van het strafdossier op de
griffie van het Hof van beroep te Luik,
eiseres niet heeft kmmen pleiten over de
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genoemd dossier had genomen, en derhalve haar verdediging slechts schriftelijk
heeft kemnen voordragen ; het arrest van
1 juni 1972, door te oordelen dat eiseres
aldus haar verdediging met de wettelijke
middelen heeft kunnen voeren, het algemeen beginsel van de eerbiediging van
de rechten van de verdediging miskend
heeft ; dit recht, krachtens het beginsel
van de mo:ndelinge debatte:n, naast de
schriftelijke verdediging bij conclusie,
het recht omvat om over de middelen
van die conclusie mondeling te pleiten ;
bovendien de gelijkheid van de partijen
voor de rechter verbroken werd ten nadele van eiseres, aangezien zij de gelegenheid niet gekregen heefb om te pleiten
na de :neerleggin.g van het strafdossier op
22 februari 1972, in tegenstelling met de
verweersters die dat mochten doen op
de terechtzitting van 16 maart 1972;
het arrest, door geen rekening te houden
met het verzoekschrift van eiseres wegens
schending van haar recht van verdediging,
het algemeen beginsel. van de eerbiediging van de rechten van de verdediging,
van de gelijkheicl van de partijen voor
de rechter en van de nw:ndelinge debatten
miskend heeft (schending van de in l).et
middel bedoelde algerne:ne rechtsbeginselen, van de artikelen 769, 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek, 6 van de Grandwet en 6.1 van het Verdrag betreffende
de rechten van de mens); de grand die
het arrest uit artikel 772 van het Gerechtelijk Wetboek afleidt, om de herope:ni:ng
van de debatte:n te weigeren in verba:nd
met het recht om te pleiten over tijdens
het gecling te laat overgelegde stukken
waarover de verweersters hem middelen
mondeling hadden luumen o:ntwikkelen,
niet passend is, aangezien deze tekst
enkel doelt op de gedure:nde het beraad
overgelegde strtkke:n (schending van artikel 97 van de Gro:ndwet); aangezien
het middel van eiseres van openbare
orde is, de rechter, in voorkome:nd geval,
met die in het verzoekschrift niet passe:nd
aa:ngevoercle tekst geen rekeni:ng moest
houden maar de debatten ambtshalve
moest heropenen om de in dat verzoekschrift vermelde redenen (sche:nding van
'het algemeen begi:nsel van de eerbiediging
van de rechte:n van de verdediging en
van artikel 6.1 van het Europees Verdrag
betreffende de rechten van de mens) :
Overwegende dat uit het zittingsblad
van het hof van beroep blijkt dat de
raadslieden van eiseres op 3 en 10 oktober 1972 gepleit hebben en dat de zaak
uitgesteld werd en op de terechtzitting

van 16 maart 1972 opgeroepen werd tot
voortzetting van de debatten ;
·
Overwegende dat op die laatste.terecht"
zitting de raadslieden van de verweersters
op hun ·beurt gepleit hebben en dat de
raaclslieden van eiseres twee aanvullende
conclusies neergelegd hebben ;
Overwegende dat uit gee:n van de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaa:n blijkt dat eiseres, zoals de verschillende grieven van het midclel onderstellen, niet de mogelijkheid zou gehad
hebben om genoemde aanvullende co:nclusies bij pleidooi v66r de sluiting van
de debatte:n uiteen te zetten;
Dat het middel feitelijke gro:ndslag
mist;
Over het · tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 451 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 3 en 774 van het Gerechtelijk
Wetboek,
dom·dat het arrest van 28 maart 1973
het hager beroep niet ontvankelijk verklaart dat eiseres op 9 januari 1969 ingesteld had tegen het vonnis dd. 26 :november 1968 van de Rechtbank van
koophandel te Luik in zoverre het uitspraak deed over haar rechtsvordering
tot vrijwaring tegen de derde verweerder,
op grand dat de eerste rechter enkel een
heropening van de debatte:n bevolen had,
zodat die beslissing louter een voorbereicle:nde bcslissing was en ertegen derhalve niet dadelijk hoger beroep kon
worden ingesteld,
tenvijl, eerste onde1·deel, zo het vonnis
van 26 november 1968 weliswaar beperkt was tot ee:n heropening van de
debatten ten aa:nzien van de derde verweerder, het echter voor het overige
definitieve bepalingen te aanzien van de
eerste en de tweecle verweerster bevatte ;
artikel 451 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, door te bepale:n
dat tegen ee:n voorbereidend vo:nnis eerst
na het eindvonnis hager beroep open
staat, op elke eindbeslissing in de zaak
doelt zodat het arrest van 28 maart 1973,
door zijn beslissing dat hot hager beroep
van eiseres tegen de derde verweerder
:niet-ontvankelijk was, artikel 451 van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering geschonde:n heeft ;
tweede onclercleel, aangezien de partijen
die :niet-o:ntvankelijkheid niet opgcworpen hadden in hem regelmatig voor het
hof van beroep genomen co:nclusie, de
feite:nrechters ze niet mochten opwerpen, aangezien artikel 451 van het
vVetboek van burgerlijke rechtsvorclering
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dat zulks wel deed, die wettelijke bepaling geschonden heeft ;
de1'de onde1·deel, het arrest van 28 maart
1973 eeri vordering niet op grond van een
door de partijen niet ingeroepen exceptie
kon afwijzen zonder een voorafgaande
heropening der debatten ; het arrest,
bij ontstentenis van een dergelijke heropening, artikel 774 van het Gerechtelijk
Wetboek geschonden heeft dat krachtens
artikel 3 van bet Gerechtelijk W etboek
van toepassing is op bet recbtsgeding
tussen de partijen (bovendien schending
van artike1 3 van bet Gerechtelijk Wethoek):

Ridder de Scbaetzen. Gelijkhtidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaaL Pleite1·s, de HR. Dassesse en
Simont.

Overwegende dat eiseres hoger beroep
ingesteld heeft tegen het vonnis van
26 november 1968 dat uitspraak doet
over de boofdvorderingen van de ver·
weersters tegen eiseres en over de rechtsvordering tot vrijwaring die deze laatste
tegen verweerder ingesteld had ;
Overwegende dat het arrest van
28 maart 1973 bet boger beroep nietontvankelijk verklaart in zoverre bet
tegen verweerder gericht is, op grond
dat de beslissing, die inzake de rechtsvordering tot vrijwaring alleen een
heropening van de debatten beveelt, in
dit opzicht een voorbereidende beslissing
is·
Overwegende dat eiseres bet arrest van
28 maart 1973 niet bekritiseert in zoverre
het uitspraak doet over de hoofdvorde ·
ringen van de verweersters en verklaart
dat die beslissingen aan verweerder kunnen worden tegengeworpen, en ook niet
in zoverre het vaststelt dat de recbtsvordering tot vrijwaring van eiseres
tegen verweerder verschilt van de hoofdvorderingen ;
Overwegende dat de beslissing waardoor dat arrest bet boger beroep van
eiseres tegen de beslissing van de eerste
recbter niet-ontvankelijk VElrldaart in
zoverre daarin met betrekking tot voornoemde rechtsvordering tot vrijwaring
alleen de beropening van de debatten
bevolen werd, aan eisereE; geen nadeel
berokkent;
Dat derhalve bet middel dat enkel die
beslissing bekritiseert, zelfs indien bet
gegrond is, niet-ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang ;

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - TUCHTZAKEN. Br.J CONCLUSIE VOORGEDRAGEN VER·
WEER TER ZAKE NIET l\iEER DIENEND
WEGENS DE VASTSTELLINGEN VAN DE
RECHTER. - GEEN VERPLICHTING JVIEER
VOOR DEZE EROP TE ANTWOORDEN.

1e KAMER. -

20 september 197 4.

10 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJBKRACHT VAN DE AKTEN.TUCHTZAKEN. - CONCLUSIE. - UIT·
LEGGING VERENIGBAAR 1\iET DE BE·
WOORDINGEN VAN DEZE CONCLUSIE.GEEN 1\iiSKENNING VAN DE 'BEWI.JSKRACHT VAN DE AKTEN.

3°

GENEESKUNDE. 0RDE VAN
APOTHEKERS. -TUCHTVORDERING.BEROEPSVERENIGING VAN APOTHEKERS
DIE EEN REGELING HEEFT VASTGESTELD
VOOR EEN WACHTDIENST, VOOR DE
SLUITINGSUREN VAN DE OFFICINA'S EN
DE VAKANTIEPERIODEN,- APOTHEKER
DIE GEEN LID IS VAN DIE VERENIGING
EN ZONDER WETTIGE REDEN SYSTE·
1\iATISCH NIET SAJ\1ENWERKT MET
ZI.JN CONFRATERS, ZOALS ZULKS VER·
EIST IS, ZODAT HI.J DE TOEPASSING VAN
DEZE REGELING BEJ\10EILI.JKT.- OVER·
TREDING VAN DE REGELS INZAKE DE
PLICHTENLEER.

1° De bewijskmcht van cle akten wo1·dt niet
miskencl do01· de 1·echte1' die aan de
conclusie van een paTtij een ~titlegging
geejt welke veTenigbaa1' is met de bewooTdingen e1·van (1). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
2° De 1·echte1· is niet ve1·plicht ande~·s te
antwoonlen op een bij concl~tsie vooT·
ged1'agen ve1·wee~·, dat te1· zake niet meer
diene1id is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (2).
3° Hoewel hij geen lid is van een be1·oepsve1·eniging die een 1·egeling heejt vastgestelcl voo1· een wachtdienst, vooT de

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 september 1974. - 1e kamer. Voo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,

(1)
1974,
(2)
1974,

Raaclpl. cass., 4 april 1974 (A1·r. cass.,
blz. 863).
Raaclpl. cass., 6 juni 197,1 (Arr. cass.,
blz. 1102).

-90dienstuTen van de officina's en de
vakantiepeTioden, toch kan hij de ?'egels
inzake de plichtenlem· ove?'t?'eden de apotheke?' die, zonde1· wettige ?'eden en misb?·uik makend van zijn 1'echt om zijn
bm·oep vTij ~tit te oefenen, systematisch
niet samenwm·kt met zijn conj1·ate1'S,
zoals z~tlks ve1·eist is, zoclat hij cle toepassing van een de1·gelijke 1·egeling
bemoeilij kt, zonde1· clat het noclig is
dat hij de ~titoejening van zijn beToep
im·icht met het enkel oogmeTk nacleel te
be1·okkenen (1).
(D ... , T. ORDE VAN APOTHEKERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 2S mei 1973 op verwijzing
gevvezen door de Raad van beroep met
het N ederlands als voertaal van de Orde
der apothekers ;
Gelet op het op 12 januari 1973 door
het Hof gewezen arrest (2);
Over het eerste middel, afgeleicl uit cle
schencling van cle artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk. Wetboek, 20,
24 van het koninklijk besluit nr. SO van
10 noven1.ber 1967 betreffencle cle Orcle
cler apothekers, 27, 2S, 29, 31 van het
koninklijk besluit van 29 mei 1970 tot
regeling van cle organisatie en de werking
van de raden van de Orde der apothekers,
97 van de Grondwet en van het algemeen rochtsbeginsel van de eerbied voor
de rechten van de verdediging,
cloonlat de beslissing ten laste van eiseres de sanctie van de berisping uitspreekt
om de reden clat " de materialiteit va:<1.
de aa;.1. apotheker D ... verweten feiten
niet ontkKl.d wordt, doch clat zij pleit
dat geen enkele wetsbepaling aan de
beroepsverenigingen, die aan hun leden
bepaalde wachtdiensten, sluitingsuren
van h1m officina en ·vakantieperiodes
mogen opleggen, het recht toekent
apothekers die gee~1 lid zijn van deze
vereniging aan deze regeling van hun
prestaties en van hnn vakantie te onderwerpen, en dat er slechts sprake zou
lmnnen zijn van een disciplinaire fout
inclien de niet-aangesloten apotheker door
zijn houcling of beslissingen de inrichting
en de working van de wachtdienst zou
onmogelijk make;n, of zou misbruik ma(1) Raaclpl. cass., 12 januari 1973 ('Arr.
casB., 1973, blz. 490).
(2) Arr. casB., 1973, blz. 490.

ken van zijn recht om zijn beroep op
vrije wijze uit te oefenen, door, zonder
wettige reden de sluitingsuren van zijn
officina of zijn vakantieperiode zo te
schikken dat de door de beroepsvereniging opgelegde regeling onmogelijk gen1.aakt zou worden,,,
tenvijl 1° eiseres in haar conclusie
staande hield dat zij allem1. werd vervolgd voor het niet-naleve:a van sluitingsuren en het niet-sluiten van de apotheek
tijdens de vakantie en geenszins voor het
niet-naleven van de wachtdienst; dat
er daarbij geen enkel verband is tussen
de wachtdienst en het niet-naleven van
sluitingsuren, zodat de beslissing, door te
beweren dat eiseres zogezegd erkende de
wachtdienst niet na te leven, de bewijskracht van die conclusie miskont (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
2° de beslissing niet antwoordt op de
conclusie waarin eiseres staande hield
dat zij niet vervolgd was ge>vorden
wegens het niet-naleven van de wachtdiensten, zodat zij uit dien hoofde niet
gestraft kon worden (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
3° de ten laste van eiseres gelegde
feiten waren, zoals zij uitdrukkelijk in
haar conclusie betoogde, dat zij " alle
regels nopens de in de Apothekersvereniging van Kortrijk overeengekomen normale sluitingsuren absoluut negeert, niet
sluit tijdens de vakantie, noch tijdens de
nationale apothekersstaking " ; dat haar
geenszins enig feit betreffende het nietnaleven van de wachtdiensten ten laste
gelegd wercl en de beslissing, door zulk
feit in acht te nemen, de e6l·bied voor de
rochten van de verdediging schendt e;1.
de regels van rechtspleging niet naleeft
daar deze feiten nooit regelmatig ten
laste van eiseres ingeroepen werden en
geenszins het voorwerp van enig tegensprekelijk debat uitgemaakt hebben
(schending van de artikelen 20 en 24
van het koninklijk besluit nr. SO van
10 november 1967, 27, 28, 29 en 31 van
het koninklijk besluit van 29 mei
1970 en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor de rechten van de
verclediging) :
Overwegende dat de beslissing, na eraan te hebben herinnerd dat de tegen
eiseres ingediende klacht betrekking had
op het " niet naleven van de sluitingsuren en de verlofregeling "• beschouwt
dat de materialiteit van de feiten door
eiseres niet wordt ontkend ;
Overwegende dat, in de context, de
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van de feiten waarop de klacht betrekking had, dit is het niet naleven van de
sluitingsuren en de verlofregeling;
Dat de beslissing dienvolgens de bewijskracht van de conclusie van eiseres,
luidens welke zij enkel werd vervolgd
wegens het negeren van de regels nopens
de sluitingsuren en de vacantie, geenszins
miskent;
Overwegende dat, nu eiseres enkel
wordt veroordeeld wegens het negeren
van de sluitingsuren en de verlofregeling,
de beslissing de conclusie, luidens welke
eiseres niet werd vervolgd >vegens het
omnogelijk rnaken van de wachtdienst,
niet hoefde te beantwoorden ;
Overwegende dat, nu de beslissing
alleen de feiten in verband met de sluitingsuren en de verlofregeling in acht
neemt, de rechten van de verdediging en
de regels van de rechtspleging in verband
met een niet naleven van de wachtdienst
waarvoor eiseres niet wordt veroordeelcl,
geenszins worden geschonden ;
Dat het middel in geen van zijn onderdelen kan worden aangenomen ;
Over het tweede miclclel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 7 van het
decreet van 2-17 maart 1791 houdende
afschaffing van de rechten en instelling
van het patent, 9, § 1, van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967
betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen
en de geneeskunclige commissies, 2, lid 2,
6, 2°, 15, § 1, 16, 23, lid 4, van het
koninklijk besluit nr. 80 van 10 november
1967 betreffende de Orde cler apothekers,
2, 23, 24 en 28 van het Gerechtelijk vVetboek, 97 van de Gronclwet en van het
algemeen rechtsbeginsel van het rechtsmisbruik,
doordat de beslissing ten laste van eiseres de sanctie van de berisping uitspreekt
om de reden « dat een cloehn.atige regeling
van de wachtbeurten, de sluitingsuren
en de vakantiedienst ook buiten alle
reglementering door een beroepsvere:niging slechts kan gesteuncl zijn op de
confraternele m.eclewerking van al de
betrokkenen; dat de systematische onthouding van deze medewerking de inrichting van deze diensten bemoeilijkt en
alclus blijk geeft. van een gmnis aan confraterniteit dat als dusdanig moet gesanctioneerd worden ,,
tenvijl, ee1·ste onde1'Cleel, eiseres in !mar
conclusie aanvoerde dat het arrest van
12 januari 1973 van het Hof, waardoor
de zaak .terug naar elf) raacl van beroep

verwezen was geworden, beslist had clat
eiseres zou kunnen beschouwd worden
als te kort komende aan de plichtenleer
en de regels van de waardigheicl on
eerlijkheid van de Orde, indien zij « misbruik makende van haar recht om haar
beroep op vrije wijze uit te oefenen,
zoncler wettige reden de sluitingsuren
van haar officina of haar vakantieperiocle
zo zou schikken clat de toepassing van
de door de beroepsvereniging in verband
met sluitingsuren en vakanties getroffen
regel:i:ng onmogelijk zou worden gemaakt
of bemoeilijkt " en de beslissing eiseres
veroorcleelt zonder vast te stollen clat
zij misbruik had gemaakt van. haar recht
haar beroep op vrije wijze uit te oefenen
en zoncler vast te stollen clat zij geen
wettige reclen had om haar sluitingsuren
anders te schikken, zoclat de beslissing
zich niet voegt naar het door vermelcl
arrest van het Hof gesproken recht en
het gezag en de kracht van gewijscle van
clit arrest miskent (schencling van de
artikelen 23 van het koninklijk besluit
nr. 80 van 10 november 1967, 2, 23, 24
en 28 van het Gerechtelijk W etboek) ;
tweede ondenleel, eiseres in haar conclusie staancle hielcl clat zij geenszins
misbruik had gemaakt van haar recht
haar beroep vrij uit te oefenen; clat zij
geenszins haar openingsuren moeclwillig
anders regelcle en clat zij, door mincler
vakantie te ne1nen clan voorzien, evenmin rechtsmisbruik pleegde ; clat het
feit clat ze rnincler vakantie neemt een
wettige reclen heeft, namelijk het feit
clat haar officina mincler goecl gelegen is
en zij haar klienteel optimaal wil clienen
en de beslissing op cleze conclusie niet
antwoorclt (schencling van artikel 97
van de Gronclwet) ;
denle ondeTdeel, de vaststelling van de
beslissing, luiclens welke eiseres zich
« systematisch " van meclewerking aan
de inrichting door de beroepsvereniging
van. de wachtcliensten, de sluitingsuren
en de vakantieregeling onthouclt, geenszins inhouclt clat zij haar vrij beroep
inricht 1net het enkele inzicht te schaden
of op eon wijze die kennelijk de grenzen
te buiten gaat van de normale inrichting
van dit beroep door een voorzichtig en
bezorgcl persoon en de beslissing clerhalve
eiseres niet regelrnatig veroordeelt wegens
het zogezegcl bemoeilijken van wachtbeurten, sluitingsuren en vakantieregeling (schending van de artikelen 7 van
het decreet van 2-17 maart 1791, 9, § 1,
van het koninklijk besluit nr. 78 van
10 noven"J.ber 1967, 6, 2°, 15, § 1, en 16
van het koninklijk besluit nr. 80 van
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10 november 1967 en van het algemeen
rechtsbeginsel van het rechtsmisbruik) :

Wat het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat het arrest van 1,2 januari 1973 van het Hof beslist dat een
apotheker die geen lid is van een beroepsvereniging maar die, misbruik makend
van zijn recht om zijn beroep op vrije
wijze uit te oefenen, zonder wettige reden
de sluitingsuren van zijn officina of zijn
vaka:ntieperiode zo zou schikken dat de
toepassing van de dom; beroepsvereniging, in verband met sluitingsuren en
vakanties, getroffen regeling onmogelijk
zou worden gernaakt of bmnoeilijkt,
daardoor zou kunnen beschouwd worden
als te kort komend aan de regels van de
plichtenleer of aan de waarcligheid of
de eerlijkheid van de leden van de Orcle ;
Overwegende dat de beslissing oordeelt
dat niet slechts een doelmatige regeling
van de wachtbeurten maar ook een doelmatige regeling van de sluitingsuren en
de vakantiedienst, ook buiten elke reglementering door een beroepsvereniging,
slechts kan stecmen op de confraternele
medewerking van al de betrokkenen en
dat het zich systematisch onthouden van
zulke medewerking de inrichting van
die diensten, ten deze de sluitingsuren
en de vakantiedienst, bem.oeilijkt en een
blijk is van een te sanctioneren gemis aan
confraterniteit;
Overwegende dat de beslissing welke,
na voormelde bewoordingen van het
arrest van 1,2 januari 1973 te hebben
aangehaald, eiseres wegens het zich
systematisch onthouden van voormelde
confraternele medewerking een sanctie
oplegt, irnpliciet doch zeker aanneemt dat
eiseres zich zonder wettige reden en
misbruik makend van haar recht om
haar beroep op vrije wijze nit te oefenen,
aan die systematische onthouding heeft
plichtig gemaakt ;
Dat de beslissing zich derhalve, wat
betreft het daarin gesproken recht, naar
voormeld arrest van het Hof voegt ;
Overwegende dat, om dezelfde redenen,
de beslissi:ng de conclusie waari:n eiseres
dit gemis aan wettige reden en dit
rechtsmisbruik ontkende, impliciet doch
zeker van de hand wijst ;
Dat, nude beslissing geen moedwilligheicl in acht neemt, ze de conclusie van
eiseres op dat pcmt niet hoefde te beantwoorden;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, opdat eiseres, door
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tot een doelmatige regeling van de sluitingsuren en vakantie noodzakelijke confraternele medewerking, de inrichting
van de sluitingsuren en van die vakantiedienst zonder wettige reden zou bemoeilijken en zich aldus aan een te sanctioneren gemis aan confraterniteit zou
plichtig maken, geenszins is vereist dat zij
haar vrij beroep zou inrichten met het
enkel inzicht om te schaden,;
Dat, door te beschouwen dat eiseres
zich zonder wettige reden en misbruik
makel_l.d V!J;l_l haa;r recht om haar beroep
op vriJe WIJZG cut te oefenen, aan voormelde systematische onthouding van de
n~odz~kelijke confrater:nele rnedewerking
phcht1g maakt, de beslissing noodzakelijk
oordeelt dat eiseres haar vrij beroep inrichtte op 'een wijze die de grenzen van
de norrnale inrichting van dit beroep door
een voorzichtig en bezorgd apotheker
te buiten gaat ;
Dat het middel in geen van zijn onderdelen kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
,20 september 1974. - 1e kamer. Voorzitte1• en Verslaggever, de H. de
Vreese, raadsheer waarnmnend voorzitter.
Gelijklttidende concl7tsie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1'S, de HH. Houtekier en Philips.
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1°

KAME:&.-

20 september 1974.

CAS SATIE. RECHTSPLEGING. BURGERLIJKE ZAKEN.- VOORZ1ENINGEN IN CASSATIE DOOR VERSCHEIDENE
PARTIJEN INGESTELD TEGEN EEN EN DEZELFDE BESLISSING. SAl\'lENVOEGING
VAN DE VOORZIENINGEN.

,2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL DAT STRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN HET
BESCHIKKENDE
GEDEELTE
VAN
DE
BESLISSING VAN DE RECHTER AANVOERT,
BESLISSING NIET TEGENSTRIJDIG. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
l\IIST.

3°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 0ASSATIEBEROEP W AARIN DE SCHENDING VAN BUITENLANDSE
WETTELIJKE BEPALINGEN WORDT AAN·
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GEVOERD. ·BEVOEGDHEID VAN HET
HOF OM NA TE GAAN OF ;DE FEITENRECHTER DEZE
BEPALINGEN HEEFT
GESCHONDEN.
40 VERJARING. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERKEERSONGEVAL
IN
DE
BONDSREPUBLIEK
DuiTSLAND. VERJARING GESTUIT.
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VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERING TOT VRIJWARING
INGESTELD ALS GEVOLG VAN EEN HOOFDVORDERING TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING. VERKLARING DAT DE
VORDERING TOT VRIJWARING SAlVIENHANGT JVIET DE HOOFDVORDERING EN
DAARMEE EEN GEHEEL VORMT.
STUITING VAN" DE VERJARING VAN DE
HOOFDVORDERING. BESLISSING DAT
DE VORDERING TOT VRIJWARING, T.A.V.
DE VERJARING, HETZELFDE LOT ONDERGAAT ALS DE HOOFDVORDERING.
WETTELIJKHEID.

I o H'anneer ve1·scheidene paTtijen zich
tegen een en dezeljde beslissing in cassatie vooTzien hebben, voegt het Hoj de
vooTzieningen ambtshalve samen (1).
(Art. 1083

G.W.)

2o Feitelijlce gTOndslag mist het middel
waa1·in wordt aangevoe?"d dat tussen de
redenen en het beschikkende gedeelte
van de beslissing, een tegenst1·ijdigheid
bestaat, wat niet het geval is (2).

ao

Het Hoj wam·bij aanhangig is een
cassatiebe?"oep waa1·in de schending
w01·dt aangevoerd van bepalingen vctn
de wet op het wegve1·kee?" in de Bondsrepubliek D~titsland is bevoegd om na
te gaan of de jeitem·echte?' deze wettelijke
bepalingen heejt geschonden (3).

4o HTannee?' op het g1·ondgebied van de
BondsTepubliek D~titsland een ve?·kee?"songeval heejt plaatsgehad, wo1·dt de
ve1ja1·ing van de buTge?·lijke ?'echtsvO?"deTing wegens overt1·eding van de
wetgeving op het wegve1·kee1· gestnit doo?"
(1) Cass., 28 maart 1974 (An·. cass., 1974,
blz. 829). Vgl. cass., 19 april1974 (ibid., 1974,
blz. 892).
(2) Raadpl. cass., 27 november 1964 (B•tll.
en Pas., 1965, I, 313).
(3) Cass., 15 december 1966 (An·. cass.,
1967, blz. 479) en cle conclusie van Eerste
aclvocaat-generaal Mahaux, toen aclvocaatgeneraal; 15 februari 1967 (ibid., 1967,
blz. 753).
(4) Raadpl. cass., 23 oktober 1969 (Arr.

onde?'lwndelingen tussen het slachtoffe?'
en de dade?'s van het ongeval binnen
twee maanden vanaj de dag van de ove?'t?·eding (4). (Art. 14, ecrste en tweede
lid, Duitse federale wet op het wegverkeer.)
5o Wettelijk ge1·echtvaanligd is het a?'?'est

dat vastgesteld heejt dat een Vo?'de?·ing
tot vTijwa?·ing als gevolg van een hoojdvo?·de?·ing tot betaling van schadeve?·goeding daarmee samenhangt en ermee een
geheel vo1·mt en beslist dat de ve?jaring
van de hoojdvoTde?·ing wettelijk gestttit
is, zodat de vonlering tot v?·ijwa1·ing,
t.a.v. de ve?jaTing, hetzeljde lot onde?'gaat als de hoojdvonleTing (5).
(VAN DAJHME, T. l<'IRMA « EUGEN VON
STEFFELIN "• AERTS EN VAN DEN PLAS;
FIRJVIA « EUGEN VON STEFFELIN "' T.
VANDAMME, AERTS EN VAN DEN PLAS).
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het door het
Hof van beroep te Brussel op 11 april
1972 gewezen arrest;
Overwegende dat de voorzieningen
ingeschreven onder de nummers 1188 en
1320 van de algemene rol tegen hetzelfde
arrest zijn gericht en . overeenkomstig
artikel 1083 van het Gerechtelijk Wethoek arrtbtshalve dienen samengevoegcl
te worden;
I. W at de voorziening van Van Damme
hetreft:

Over het niiclclel afgeleicl nit de scherrcling' van artikel 97 van de Gronclwet,
doo?"dat het arrest in zijn dispositief
de door het heroepen vonnis tegen de
eerste verweerster uitgesproken veroordeling tot vergoeding van de loutere
materiiile schacle hevestigt,
te1·wijl de motieven van het arrest
nochtans het volgencle aanvoeren
cc Overwegencle clat appellant (thans eiser)
cass., 1970, blz. 189) en de noten onder clit
arrest ; als een ongeval cloor ecn Belgische
militair worclt veroorzaakt, raaclpl. artikel 57 bis van het Militair Strafwetboek.
(5) Inzake hoofclelijkheid en onvercleelclheicl
is het beginsel van cle relativiteit van cle
gevolgen van de verjaring niet van toepassing : hierover raadplege men Rep. p1·at. clr .
. belge, d. X, V 0 P1•esc1·iption, blz. 40, nrs. 316
tot 319.
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naar Duits recht geen vergoeding wegens
morele schade kan worden toegekend,
stelling die evenwel strijdig is met de
artikelen 823 en 847 van het Biirgerliches Gesetzbuch en die niet overeenstemt met de Duitse rechtsleer en rechtspraak; dat inderdaad, volgens dit buitenlands recht, wie schuld heeft aan een
verkeersongeval aansprakelijk is zowel
op grond van het verkeersreglement als
van het Bmgerlijk W etboek, zodat hij tot
vergoeding zowel van de stoffelijke en
lichamelijke schade (artikel 823 voorIneld) als van de zeclelijke schade (artikel 84 7 voormelcl) is gehouden ,, zodat
het arrest een tegenstrijcligheid tussen
dispositief en motieven vertoont, hetgeen
gelijkstaat met een gebrek aan motivering, en dus artikel 97 van de Grondwet
schendt :
Overwegende dat het arrest al de
beschikkingen bevestigt van het vonnis
op 19 juni 1969 door de Rechtbank·van
eerste aanleg te Anhverpen gewezen ;
dat clit vonnis uitspraak deed over twee
zaken die werclen samengevoegd en betrekking haclden, de eerste op een tegen
eiser gerichte vordering tot schaclevergoecling wegens een verkeersongeval,
de tweede, op een door eiser tegen eerste
verweerster gerichte vordering tot vrijwaring;
Overwegende clat de eer13te rechter
eiser veroordeelde tot betaling van schadevergoeding aan tweede en derde verweerders wegens zowel 1norele als materiele schade en, uitspraak doende over
de eis tot vrijwaring, eerste verweerster
veroordeelde on1 eiser ten belope van
twee vijfden, aileen van de materiele
schade, te vrijwaren ;
Overwegende dat in hoger beroep eiser
de beslissing van de eersto reohter kritisserde i::1. zovor zij hem tot vergooding
van morele schade veroordeeld had ;
Overwegende dat uit de context van
het arrest blijkt dat, wanneer het verklaart dat eiser tot vergoeding zowel van
de zedelijke als van de materiele schade
gehouclen is en dat bijgevolg de door de
eerste rechter wegens 1nateriele en 1norele
sohacle toegekende vergoedingen billijk
en gerechtvaarcligd voorkomen, het klaarblijkelijk de hoofdvordering van tweede
en derde verweerders bedoelt en geenszins de vordering tot vrijwaring ; dat
eiser ten andere in zijn conclnsie in hoger
beroep geen grieven opwierp tegen de
beslissing va:1. de eerste rechter die de
vrijwaring tot de materiele schade be-

perkte, al vroeg hij aan het hof van
beroep, in het ondergesohikt dispositief
van zijn conclusie, de veroordeling van
eerste verweerster tot vrijwaring van
twee vijfden van alle tegen hem uitgesproken veroordelingen ;
Overwegende dat daaruit volgt dat het
arrest geenszins de door eiser aangevoerde
tegenstrijdigheid bevat;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

II. W at de voorziening van de firma
« Eugen von Steffelin " betreft :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen ll65, 1217,1218,
1219, 1319, 1320, 1322, 2219, 2.225, 2244
en 2261 van het Burgerlijk Wetboek,
6, 7 en 14, leden 1 en 2, van het Duitse
Strassenverkehrsgesetz (wet op het wegverkeer) van 19 december 195,2, 30, 566,
701 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat eiseres «de verjaring van de
vorderingen overeenkomstig het Duitse
recht blijft inroepen, dit is op grond van
artikel14, lid 1, van het Strassenverkehrsgesetz, wegens verloop in dit geval van
een termijn van twee jaar sinds de datum
van het ongeval ,, de tegen eiseres met
exploot van 1,2 september 1967 ingeleide
vordering ontvankelijk verklaart om de
reden dat er van 10 januari 1963 tot
22 april 1966 ononderbroken onclerhandelingen geweest zijn tussen de verzekeringsmaatschappij van VanDamme en de
partijen Aerts-Van De Plas, clat deze
laatsten de zaak tegen Van Damme met
exploot van 3 oktober 1966 ingeleid hebben en dat door de handelingen van deze
partijen de verjaring, bij toepassing van
artikel14, lid2, van het Strassenverkehrsgesetz, werd gestuit ; dat eiseres « tevergeefs dezelfcle verjaring als appellant
(Van Damme) inroept, aangezien de
tegen haar ingestelde vordering tot vrijwaring met de hoofdvordering samenhangt, ermede een geheel vormt en desbetreffend hetzelfcle lot ondergaat ,,
te1·wijl l 0 het ongeval gebeurd was op
26 juli 1962 te Karlsruhe (Duitse Bondsrepubliek) en de schade en alle belanghebbende personeH alsdan gekend waren,
en derhalve de vordering tot tussenkomst
in de betaling van een gedeelte van de
door de partijen Aerts-Van Den Plas
ten laste van Van Damme geeiste schadevergoeding, die VanDamme met exploot
van 12 september 1967 tegen eiseres ingeleid heeft, door het verloop van meer
clan twee jaar verjaard is (schendihg van
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Burgerlijk Wetboek, 6 en 14, lid 1, van het
Duitse Strassenverkehrsgesetz) ;
2° eiseres in haar conclusie in hoger
beroep staande hield, zonder op dit pcmt
tegengesproken te worden, dat " er in
.geen geval onderhandelingen hebben
plaatsgegrepen met concluante (thans
eiseres) " en het feit clat er onclerhandelingen over de betaling van de schacle-vergoecling gewenst zijn tussen AertsVan Den Plas en Van Damme geenszins
tot gevolg heeft dat de verjaring van de
-vorderi:ng tot schadevergoeding van
Aerts-VanDen Plas of van VanDamme
tegenover eiseres zou gestuit zijn, ook al
wordt cleze laatste vordering ingesteld
onder de vonn van een vordering tot
vrijwaring en tussenkomst en deze onderhandelingen tussen andere partijen eiseres
geenszins kunnen benadelen (schencling
van de artikelen 1165, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk \Vetboek, 6 en
14, lid 2, van het Duitse Strassen-verkehrsgesetz) ;
3° de samenhang die bestaat tussen,
enerzijds, de vordering tot schadevergoecling van Aerts-Van Den Pitts tegen
VanDamme wegens de door deze laatste
bij het verkeersongeval op 26 juli 1962 te
:Karlsruhe begane fouten en, anderzijds,
de vorclering tot schadevergoeding van
Van Damn1e tegen eiseres wegens het
ic Betriebsgefahr " dat haar voertuig bij
hetzelfde ongeval uitmaakte, geenszins
tot gevolg heeft clat deze beide vorderingen, ten aanzien van de verjaring op
burgerlijk gebied, hetzelfde lot moeten
ondergaan noch dat er tussen partijen
oncleelbare verbintenissen zouden geschapen worden en de kwestieuze. motieven niet van die aarcl zijn clat zij de
beslissing rechtvaardigen (schendi:ng van
de artikelen 30, 566, 701 van het Gerechtelijk Wetboek, 1;H7, 1:-l18, 1219, 2.219,
2225, 2244, 2261 van het Burgerlijk
Wetboek, 6, 7 en 14, lid 2, van het Duitse
Strassenverkehrsgesetz en 97 van de
Grondwet) :
·
Overwegoncle dat eiseres het arrest
-verwijt haar op groncl van bovenaangehaalde vordering tot vrijwaring te hebben
veroordeeld, terwijl deze vordering, overeenkomstig de bepalingen 6, 7 en 14,
leden 1 en 2, van het Duitse Strassen-verkehrsgesetz, door het verloop van oen
termijn van meer clan twee jaar verjaard
was, nu het besproken verkeersongeval
zich op 26 juli 1962 te Karlsruhe had
voorgedaan en bedoelde vorclering slechts
op 12 september 1967 wercl ingesteld;
Overwegende dat eiseres desbetreffencle

preciseert dat de door het arrest ingeroepen smDenhang tussen n1eervermelde
vordering tot vrijwaring en de door de
partijen Aerts-Van Den Plas tegen
verweerder Van Dmn1ne ingestelde vordering tot schadevergoecling niet tot
gevolg heeft dat beicle vorcleringe"l ten
aan~ie;n van de verjaring op burgerlijk
gebl8d hetzelfde lot moeten ondergaan of
Ondeelbare verbintenissen zouden betreffen en dat de tussen de partijen
Aerts-Van Den Plas en Van Damme
gevoerde onderhanclelingen de verjaring
van de door de partij Van Damme tegen
eiseres gerichte vordering tot schadevergoeding, zelfs in de yorn1 van een
vordering tot vrijwaring en tussenkomst
niet konclen stuiten ;
'
Overwegende echter clat het hof van
beroep vaststelt dat, op grond van de
gevoercle onclerhanclelingen, de verjaring
van de tegen verweercler Van Damme
ingestelde vorclering bij toepassi:ng van
artikell4, lid 2 van het Strassenverkehrsgesetz rechtsgeldig gestuit werd ;
Overwegende clat, zolang ingevolge
voormelde onderhandelingen de hoofdvordering tegen Van Damme niet was
ingesteld, deze laatste zich in de onmogelijkheid bevoncl om de vordering tot
vrijwaring tegen eiseres in te stellen ;
Dat het hof van beroep, zonder de in
het middel aangehaalde wotsbepalingen
te schenden, heeft kunnen oordelen dat
de tegen eiseres ingestelde vorclering tot
vrijwaring met de hoofdvordering samenhing, ermede een geheel vormde en het
lot ervan onderging wat de verjaring
betreft;
·
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder de nmnmers 1188 en
1320 van de algenwne rol san1en; verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt
elke eiser in de kosten van · zijn voorziening.
':0 septmnber 1974. 1e kamer.
- Voorzitter en VeTSlaggeve?·, de H. de
Vreese, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
- Gelijkltticlencle conclttsie, de H. Charles,
advoc<tat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. VanRyn en Houtekier.
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KAlVIER.-

23 september 1974

1° WEGVERKEER. -

VooRRANG. --

IVEGVErtKEERSREGLEiiENT,

ARTI-

-96KEL 16-1 EN 2. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALINGEN.
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WEGVERKEER.- VooRRANG.WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 16.- VAN REOHTS KOMENDE BESTUURDER DIE KOMT GEREDEN UIT EEN
REGELMATIG VAN HET TEKEN NR. 1a
VOORZIENE WEG. ANDERE BESTUURDER DIE RIJDT OP DE OPGEREDEN WEG.
VOORRANG VAN DEZE BESTUURDER,
ZELFS ZO DE DOOR HEM GEVOLGDE WEG
NIET VAN HET TEKEN NR. 2 IS VOORZIEN.

1° A1·tikel 16-1 van het wegverkee?'S?'egle-

ment stelt een algemene ?'egel van voor?'ang vast, nl. de voorrang van rechts,
waarop a1·tikel 16-2 van dit reglement,
in de vorm van een bijzonde1·e ?'egel,
t•itzonderingen invoe1·t (1).
2° In afwijking van a1·tikel 16-1 van het
wegve1'kee?'S1'eglement is een besttH•rde?'
niet ve1·plicht de van Techts komende
bestt•uTde?' te laten voo1'gaan, wannee1'
de weg waa1'op deze rijdt 1·egelmatig
voo1'zien is van een teken n1'. 1a, zelfs
indien de doo1· de ee1·ste bestt•tM·de?'
gevolgde weg niet van het teken nr. 2
is vooTzien (2). (Art. 16-2-a wegverkeersreglement.)
(BOLAND, SOBREU:X:
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<<UNION ET PREVOYANCE ll,
T. EMONTS-GAST.)
ARREST

(vm•taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 december 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rec~1tbank te Namen;
Gelet op het eerste middel, afgeleid nit
de schencling van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk wetboek, 16.1,
16.2 a, van het wegverkeersreglement en
97 van de Grondwet,
doo?'Clat het bestreden vorn1is de verweerder en de eiser Boland strafrechtelijk
heeft veroordeeld, de eerste wegens
overtreding van artikel 16.1, a, van het
wegverkeersreglenwnt, de tweede wegens
overtreding van artikel 16.1 van hetzelfde reglement, en beiden voor de
(1) en (2) Cass., 2 februari 1970 (Au. cass.,
1970, biz. 501).

helft civielrechtelijk aansprakelijk voor
het ongeval heeft gesteld,
tenvijl het tegenstrijdig is op verweerder artikel 16.2, a, van het wegverkeersreglement en op eiser artikel 16.1 ervan
toe te passen ;
Gelet op het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet en de miskenning van de
rechten van de verdediging,
doo1'dat, om de eiser Boland strafrechtelijk te veroordelen, de rechtbank met
name artikel 27.1 van het wegverkeersreglement op hem toepast,
tenvijl dit misdrijf niet was vermeld
in de rechtstreekse clagvaarding die
verweerder tegen hem had uitgebracht
en hij niet werd verzocht om zich hieromtrent ter terechtzitting te verdedigen :

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
die is ingesteld tegen de eiser Boland,
rechtstreeks gedagvaard als beklaagde :
Betreffende het eerste en het tweede
middel samen :
Overwegende dat het vonnis de eiser
Boland veroordeelt tot een enkele straf
wegens schending van de artikelen 15.1,
16.1 en 27.1 van het wegverkeersreglen1ent;
Overwegende dat die straf wettelijk
gerechtvaardigd is door de bewezen verklaarde overtreding van artikel 15.1 van
het wegverkeersreglement ;
Overwegende dat de middelen betreffende de overtredingen van de artikelen
16.1 en 27.1 van dit reglement, die eveneens bewezen zijn verklaard, ook al
waren zij gegrond, geen vernietiging van
de bestreden beslissing kmmen meebrengen;
Dat de middelen derhalve niet ontvankelijk zijn wegens het ontbreken van
belang;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe va'1 nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkornstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar ministerie en op de civielrechtelijke vordering
tegen de eiseres Solbreux ingesteld :
Overwegende dat eiseres buiten zaak
werd gesteld zonder kosten, zodat d&
voorziening niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang;

-97III. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke rechtsvorderingen die zijn ingesteld
door verweerder tegen de eiser Boland,
beklaagde, en door de eiseressen Solbreux
en de naamloze vennootschap « Union
et Prevoyance » tegen verweerder, beklaagde :
Betreffende het eerste middel :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat verweerder kwam gereden
uit een openbare weg voorzien van een
teken nr. 1a « waarbij hem de verplichting wordt opgelegd de doorgang te verlenen aan de weggebruiker die rijdt op de
rijbaan die hij kruist met de absolute
verplichting de voorrang in acht te
ne1ne~1. », het vonnis beslist dat verweerder voor de helft aansprakelijk voor het
ongeval is en de eiser Boland voor de
andere helft, op grond dat bij ontstentenis van elk teken op de openbare weg
waarop laatstgenoemde reed, deze de
rechts van he1n komende verweerder
niet heeft laten voorgaan;
Overwegende dat artikel 16.1 van het
wegverkeersreglmnent een algemene regel
stelt, te weten de voorrang van de van
rechts komende bestnurder ;
Overwegende dat artikel 16.2 van
hetzelfde reglement uitzonderingen op
die regel stelt en onder rneer voorschrijft
dat, wanneer een bestuurder komt gereden uit een openbare weg voorzien van
een teke:1 nr. la, hij iedere bestuurder
die rijdt op de openbare weg die hij
naclert, 1noet laten voorgaan ; ·
Ovenvegencle dat, wanneer een bestuurder krachtens die uitzondering de
doorgang moet vrijlaten voor een andere
bestuurder, laatstgenoemde, m.et toepassing va21 een algemene regel waarvan
nu juist door een bijzondere regel wordt
afgeweken, op zijn beurt en gelijktijdig
niet ertoe kan gehouden worden de
eerste te laten doorgaan, zelfs wanneer
de weg waarop hij rijdt niet is voorzl8n
van een teken nr. 2 ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder dat er grond
bestaat om het tweede middel v'erder te
onderzoeken, hetwelk geen ruimere
cassatie kan meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, voor zover het uitspraak doet op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door verweerder tegen
de eiser Boland alsmede door de eiseressen Solbreux en de naamloze vennootschap Union et Prevoyance tegen verweerder, behalve echter voor zover het
beslist dat verweerder minstens voor de
CASSATIE, 1975. - 4

helft aansprakelijk is voor het ongeval en de gevolgen ervan ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt ieder van
de eisers Boland en Solbreux alsmede
verweerder in een derde van de 'kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te· Dinant,
rechtdoende in hoger beroep.
23 september 1974. - 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever,
de H. Screvens. Gelijklttidende conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. L. Huart
en Houtekier (de eerste, van de balie te
Namen).

2e KA,MER. -

23 september 197 4.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. GENEESHEER. - GEBREK AAN VOORZIOHTIG·
HElD OF VOORZORG. 0VERLIJDEN
VAN DE PATIENT.- 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN HET -OVER·
LIJDEN.- BEGRIP.

Dat tussen de fout van een geneesheer en
het ove?'lijden van z~jn patient een om·zalcelijk verband bestaat en dat derhalve
die geneeshee?' schttldig is aan onopzettelij k dod en wo1·dt niet wettelij lc
beslist door de ?'echtet' die, na te hebben
vastgesteld dat het jeit dat hij geen specifieke therapie heejt toegepast voo1· deze
geneeshee1· een geb1·ek aan voorzichtigheid of voo?·zo1·g is, enlcel erop wijst dat,
als deze patient die behandeling had
onde1·gaan, « hij 90 kansen op honderd
zmt gehad hebben dat hij ove1·leejde »
(1) (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(1) Raadpl. cass., 20 mei 1957 (Bull. en
Pas., 1957, I, 1137) en 6 oktober 1969 (An.
cass., 1970, biz. 132).
Over het feit dat « geer{ geneeskundige
behandeling was verstrekt, zoais zuiks door
de gevoigde methode noodzakelijkwas vereist "
en het misdrijf bestaande in het gebrek aan
huipverlening aan een persoon die in ernstig
gevaar verkeert, raadpiege men 0 ass. fr.,
16 en 20 maart 1972 (Rec. Dalloz-Si1·ey,
14 juni 1972, biz. 394 en de noot) ; raadpl.
ook cass., 28 maart 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz .. 721),
(2) Over het onderscheid tussen, enerzijds,

-98
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LEBAILLY, MARITS EN BARBE.)

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel an1.btshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 418 en
419 van het Strafwetboek :
Overwegende dat het bestreden arrest
eiser, doctor ·in de geneeskm1de, veroordeelt om door gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, maar zonder het oogmerk
om de persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk de dood van Yvolli<e
Barbe te hebben veroorzaakt, overlijden
dat volgde op haar bevalling ;
Overwegende enerzijds dat het arrest
beslist dat eiser zich schuldig heeft
gemaakt aan een gebrek aan voorzichtigheid .of voorzorg, dat hij met betrekking
tot de ziekte waaraan het slachtoffer
leed, niet de specifieke en passende
therapie heeft toegepast ;
Overwegende anderzijds dat, na te
hebben vastgesteld dat indien die passende therapie was toegepast geworden
"Mevrouw Yvonne Barbe volgens de
deskundigen 90 procent kans op overloving zou hebben gehad ,, het arrest
beslist dat er ten deze tussen het voor
bewezen gehouden gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg en het overlijden
een oorzakelijk
verband bestaat, op
grond dat " naar de intieme overtuiging
van het hof eruit moet worden afgeleid
dat er ten deze een noodzakelijk oorzakelijk verband bestaat tussen het
gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
waaraan doktor M ... zich schuldig heeft
gemaakt en dat volgens de statistieken 90 procent, dit is het grootste
deel der kansen op overleving van zijn
patiente heeft verijdeld, en het overlijden
van laatstgenoemde " ;

schade ten gevolge van een fout, nl. het
verlies van een kans op genezing of overleving,
en, anderzijds, het oorzakelijk verband tussen
een 1nedische fout en onder meer het overlijden
van een patient, raadplege men de rechtsleer
en rechtspraak waarvan H. .ARYs spreekt in
La 1'BSponsabilite civile medicale, blz. 202
en vlg.
Dat het verlies van een kans, op grond van
de artikelen 1382 en 1383 van het B~rgerlijk

Overwegende -echter dat het arrest
niet kon beslissen dat er tussen de fout
en het overlijden een oorzakelijk verband
bestond, zonder er op te wijzen dat onder
de omstandigheden van de zaak de ondoeltreffencl11eid van de behandeling in
10 procent der gevallen moest worden
uitgesloten ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de vernietiging van de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen meebrengt,
welke laatste het gevolg zijn van de
eerste;
Om die redenen, vernietigt hot bestreden arrest, voor zover het eiser veroordeelt om door gebrek aan voorzichtigheid
ofvoorzorg, 1naar zonder het oog1nerk om
de persoon van een ancler aan te ranclen,
onopzettelijk de doocl van Yvonne Barbe
te hebben veroorzaakt en voor zover het
uitspraak cloet' op de civielrechtelijke
vorderingen die op dit misdrijf zijn
gegrond ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.

23 september 1974. - 2 8 kamer.
V oo1'zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarn'emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Closon. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

2" KAMER.- 24 september 1974.
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING.
VEROORDELING.
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE ONvVetboek, aanleicling kan geven tot schadevergoeding, leze men onder 1neer in cass.,
31 maart 1969 CArr. cass., 1969, blz. 717),
en S. BoRE, « De l'indemnisation des chances
perdues ,, Sema·ine ju1·iclique, 27 maart 1974.
Raadpl. ook cass., 12 januari 1950 (Bt<ll.
en Pas., 1950, I, 311), 2 juni 1958 (ibid.,
1958, I, 1085), en cass. fr., 24 februari 1970
(Jurisclasseur periodique, 22 septemb~r 1970,
nr. 16456).

BEANTWOORD GEBLEVEN. ~ NIET GE·
MOTIVEERDE BESLISSING.

2°

3°

CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERING. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING AJHBTSHALVE IS UITGESPROKEN.

CASSATIE. OlYIVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BE·
KLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN OP
DE S.TRAFVORDERING EN TEGEN DE
EINDBESLISSINGEN OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN
WELKE
TEGEN
HEM EN DOOR HEM ZIJN INGESTELD.VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE
STRAFVORDERING.
V ERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE BESLISSING
OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDE·
RING EN VAN DE BESLISSING OP DE
DOOR DE BEKLAAGDE INGESTELDE BUR·
GERLIJKE RECHTSVORDERING WELKE
OP DEZELFDE
ONWETTELIJKHEID IS
GEGROND. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING Ali'IBTSHALVE IS UITGESPROKEN.

1° N iet gemotivem·d is de beslissing die
de . beklaagde op de st1·ajvoTde1·ing ve1'ooTdeelt, zonde1· te antwoo1·den op een
door hem 1·egelmatig voo?·ged1·agen verweer (1). (Art. 97 Grondwet.)

2° De vernietiging, op de niet beperkte
voo1·ziening van cle beklaagcle, van cle
beslissing op de strajv01·clm·ing b1·engt
cle vernietiging mede van ·cle eindbeslissing OJJ cle tegen hem ingestelde btt1'(Je1'lijke 1'echtsv01·dm·ing, welke het gevolg is
van de eeTste, zelfs indien de vm·nietiging
van de beslissing OJJ cle sti·ajvO'rcle1·ing
is ttitgespmken op een ambtshalve opgeworpen middel (2).
3° De ven~ietiging, op de voo1·ziening van
cle beklaagcle, van de beslissing op de
st1·ajvoTdering brengt de ve1·nietiging
mede van de eindbeslissing op de tegen
hem ingestelde btu·ge1·lij ke 1'echtsvO?·de1'ing, wellw het gevolg is van de ee1·ste,
en van de einclbeslissing op de doo1· hem
ingestelde burge1·lijke 1'echtsv01·dm·ing,
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welke op dezeljde onwettelijkheid is gegmnd, tegen welke beslissingen hij zich
?'egelmatig in cassatie heeft voo1·zien, zelfs
indien de vm·nietiging van de beslissing
op de strajvo?·cle?'ing ambtshalve is ttitgespmken (3).
(GALlVIART, T. DEN HONDT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij verweerder
vrijgesproken >.verd :
.
9verwegende. dat eiser geen hoedanighmd heeft om z1eh tegen zodanige beslissing te voorzien ;
. Dat de voorziening niet ontvankelijk
IS;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld werd op de strafvordering :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat het vonn:is eiser tot
een geldboete veroordeelt wegens overtreding \;an· artikel 17 van het wegverkeersreglement, met na1ne om als
bestuurder op de openbare weg een
maneuver willende uitvoeren, verzuimd
te hebben de andere bestuurders te
laten voorgaan ;
Overwegende dat eiser in conclusie
voorhield dat deze telastlegging tegen
hem niet in aanmerking kon worden
genomen, nu hij op het ogenblik van de
aanrijding stil stond, en nu in elk geval
het maneuver dat hij aan het uitvoeren
was geen hinder kon opleveren voor de
bestuurder :J?en Hond~, die, indien hij
het voorschnft van art1kel 12, lid 1, van
het wegverkeersreglement had nageleefd
en zo dicht mogelijk bij de rechterrand
van de baan was gebleven, over voldoende
(1) Cass., 18 juni 1974

(A1·r. cass., 1974,

blz. 1142).
(2) Cass., 24 juni 1974 (A1·i·.

cass., 1974,

blz. 1179).
(3) Cass., 8 januari en 28 mei 1973 (A1'1'.

cass., 1973, blz. 465 en 939).
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de stand van eisers wagen hem de normale doorgang belette ;
Overwegende dat het vonnis deze
conclusie niet beantwoordt door vast te
stellen, enerzijds, dat de wagen van eiser
schuin stond met het voorste over het
midden van de weg en, anderzijds, dat
verweerder de rechterzijde van de baan
heeft gehouden ;

caat-generaal. - Pleite1·, de H. L. Ganshof (van de balie te Brussel).

III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing -vvaarbij eiser veroordeeld werd op de civielrechtelijke
vordering tegen hem door verweerder
ingesteld:

1o

Overwegende dat de vernietiging van
de veroordelende beslissing op de strafvordering de vernietiging medebrengt
van de eindbeslissing op de civielrechtelijke vordering die tegen eiser is ingesteld,
daar deze laatste beslissing het gevolg is
van de eerste ;
IV. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiser tegen verweerder :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de door het openbaar
ministerie tegen eiser ingestelde vordering, de vernietiging met zich brengt van
de op de door eiser tegen verweerder
ingestelde civielrechtelijke vordering gewezen beslissing, die op dezelfde onwettelijkheid gegrond is, en waartegen eiser
zich regelmatig heeft voorzien ;

01n die redenen, en zonder dat er aanleidil1g toe bestaat de door eiser aangevoerde middelen te onderzoeken, die geen
ruimere cassatie kunnen medebrengen,
vernietigt het bestreden vonnis behalve
in zoverre het verweerder van het hem
ten laste gelegde Inisdrijf vrijspreekt ;
zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vemietigde beslissing ; laat de
kosten van de betekening van de voorziening aan het openbaar ministerie ten
laste van eiser ; veroordeelt eiser in een
vierde van de overige kosten ; laat de
andere kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Leuven,
zitting houdende in hoger beroep.
.24 september 1974. - 2e kamer.
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter
- Ve1•slaggever, de H. Versee.- Gelijklnidende conchtsie, de H. Krings, advo-

2°

KAMER.-

24 september 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.p ARTIJ DIE EEN GETUIGENVERHOOR
AANVRAAGT VOOR HET GEVAL DAT,
BIJ ONTSTENTENIS VAN DEZE JVIAATREGEL, DE RECHTER NIET TOT ZIJN
OVERTUIGING KON KOJVIEN. BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK.RECHTER NIET VERPLICHT UITDRUKKELIJK TE BESLISSEN OVER DEZE AANVRAAG OJVI EEN GETUIGENVERHOOR.

.2° STEDEBOUVV.- WET VAN .29 l\iAART
1962, ARTIKEL 44. BOUWEN.
BEGRIP.

3°

MISDRIJF. VOORTDUREND MISDRIJF. 0VERTREDEN WETTELIJKE
BEPALING GEWIJZIGD TIJDENS DE UIT·
VOERING VAN HET MISDRIJF. TOE·
PASBAARHEID VAN DE ALDUS GE"WIJZIGDE BEPALING,
ZELFS INDIEN DEZE
STRENGER IS.

4o

WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. VooRTDUREND l\HSDRIJF. OvERTREDEN vVETTELIJKE BEPALING GEWIJZIGD TIJDENS DE UITVOERING VAN HET
MISDRIJF.- TOEPASBAARHEID VAN DE
ALDUS GEWIJZIGDE BEPALING, ZELFS
INDIEN DEZE STRENGER IS.

1 ° I nclien een JJartij een get11igenvm·hoo1·

aangeV1'aagcl heeft voor het geval
clat, bij ontstenten'is van cleze oncle1'zoeksmaat1·egel, cle 1'echte1· niet tot zijn
overt1tiging kon lcomen, is de 1'echter,
clie ove~· cle zaalc ten gToncle uitspmalc
cloet, niet veTplicht 'ttitclntlclcelijk te
beslissen ove1· cleze aanv1·aag om een
get1tigenverhoo1· (1). (Art. 97 Grandwet.)
;2° Oncle1· het woo1·cl " bouwen », in cle zin

van a1·tikel 44 van de wet van 29 maa1·t
1962 ho'ttclende oTganisatie van cle

(1) Raadpl. cass., 7 september 1970 (AI'r.

cass., 1971, blz. 20).
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1·uirntelijke o1·dening en van de stedebouw, wordt ve1·staan de handeling wellce
m·in bestaat een bouwwerk op te 1·ichten
besternd om tM' plaatse te blijven en
waa1·van de steun op de grand zo1•gt
voo1· de stabiliteit, afgezien van elk
pe1·manent lcaralcter en van de theoretische rna gelij lcheid het te verplaatsen (1).
3o en 4o Wanneer een voortdttrend rnisdrijj
is gepleegd niet alleen v661·, doch oolc
na de inwe1·lcingtreding van de wet wam·door de ove1·treden wettelijke bepaling
is gewijzigd, is de alchts gewijzigde bepaling van toepassing op dit misd1·ijj,
zelfs indien zij strenger is (2}.
(MAERTENS.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 9 november 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit
het niet beantwoorden van de conclusie
van eiser,
doordat het arrest eiser veroordeelt
~wegens het bouwen zonder vergunning,
ter.wijl, hoewel tijdens het vooronderzoek enkel de waarnemende gemeentesecretaris van de gemeente Oedelem werd
ondervraagd en ofschoon eiser steeds
heeft voorgehouden dat hij zijn verzoek
gericht had tot de persoon die in. 1969
werkelijk het ambt van secretar1s ))eJdeedde en daarvan het bewijs heeft aangeboden, het arrest zonder meer oordee~t
dat eiser helemaal geen verzoek om admlnistratieve toelating of goedkeuring heeft
gedaan en dat hij zich evenmin erop kan
beroepen dat hij door het antwoord van
de betrokken ambtenaar in dwaling werd
gebracht en het arrest het bewijsaanbod
van eiser of zijn verzoek om een aanvullend onderzoek niet in overweging
neemt: ~
Overwegendo dat eiser in zijn door
11et middel beoogde conclusie voor het
11of van beroep slechts aanvoerde dat
(1) Cass., 8 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 869).
(2) Raadpl. cass., 6 rnaart 1973 (Au. cass.,
1973, blz. 655); VANHOUDT en 0ALEWAER'I',
d. II, nr. 621, blz. 323; Novelles, Droit penal
positif, d. I-1. nr. 2191.

hij zich in een geval van onoverkomelijke
dwaling had bevonden en in dit verband
deed gelden dat hot vaststond dat hij bij
de gemeentelijke overheid navraag had
gedaan in verband met de eventuele
formaliteiten die moesten vervuld worden, dat zo het hof van beroep het nodig
achtte de vroegere gemeentesecretaris
daaromtrent kon ondervraagd worden,
dat hem werd geantwoord, conform de
interpretatie die de rechtspraak gaf aan
artikel 44 van de wet op de stedebouw,
dat voor zijn optrek goon geschreven
toelating vereist was, en dat de waarnemende gemeentesecretaris zelfs verklaard had da.t het schepencollege geen
toelating kon geven, wijl geen goedgekeurd plan van aanleg bestond ;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat eiser ten onrechte de onoverkomelijke
dwaling inroept, dat hij de vigerende wet
moest en kon kennen en dat hij zo nodig
bij de bevoegde instanties navraag kon
doen omtrent zijn rechten en plichten,
namelijk bij het Ministerie van Openbare
'\IV erken, Dienst van Stedebouw ;
Dat het arrest aldus de conclusie van
eiser passend beantwoordt ; dat, nu
eiser de ondervraging van de vroegere
gmneentesecretaris alleen vroeg voor
zover het hof van beroep het nodig
achtte, de rechters er niet toe gehouden
waren zich uitclrnkkelijk over de aldus
gestelde vraag nit te 'spreken aangezien
zij de redenen hadden opgegeven waarom
de onoverkomelijke dwaling niet in
aanmerking kon gen01nen worden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het beginsel van de
niet terugwerkende kracht van de >vetten,
doo1·dat het arrest tenminste impliciet
aanneemt dat eiser, in 1969, jaar van
het oprichten van het optrekje, de administratieve goedkeuring of machtiging
moest bekomen die eerst krachtens de
wet van 22 december 1970, waarbij de
bepaling van artikel 44, § 1, 1, lid 2, in
de wet van 29 maart 1962 werd ingevoegd, uitdrnkkelijk vereist werd :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het door eiser opgerichte gebouw
een houten constructie is, met dak in
gegolfde plastiekplaten, die 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 ze
te verplaatsen;
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Overwegende dat het oprichten van
een dergelijke constructie onder het
begrip <c bouwen » viel in de z:U1. van
artikel 44 van de wet van 29 maart 1962,
v66r de wijziging ervan door de wet van
22 december 1970;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 44 en 64 van
de wet van 29 maart 1962 hondende
organisatie van de rnimtelijke ordening
en van de stedebonw,
doonlat het arrest aanneei:nt dat het
optrekje opgericht door eiser moet
beschouwd worden als een gebonw in de
zin van voormeld artikel 44, zoncler dat
uit iets blijkt dat het bedoelde hontwerk
door eiser best8lnd ·was mn met een
bepaalcle blijvenclll8id aan het terrein
verbonden te blijven en in elk geval
zonder deze bedoeling van blijvenclll8id
vast te stellen :
Overwegende dat het arrest in feite
en derhalve soeverein vaststelt dat de
door eiser opgerichte constrnctie bestemd
was om ter plaatse te blijven, afgezien
van elk pern1.anent karakter en van de
theoretische mogelijkheid ze te verplaatsen;
Dat deze vaststelling volstaat, 1met de
andere door het arrest in aanmerking
genmnen kelnnerken van de constructie;
om deze als een gebonw in de zin van
artikel 44 van de wet van 29 maart 1962
te kcmnen beschonwen ;
'
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Over het vie1·de n.liddel, afgeleid nit
het beginsel van de niet terugwerkende
kracht van de strengere straffen,
doonlat het arrest de wet van 22 decen.tber 1970 tot wijziging van de wet
van 29 maart 1962 hondende organisatie
van de, rnimtelijke ordening en van de
steclebonw toepast en als gm1stiger voor
eiser· beschonwt dan laatstvernoe1nde
wet, ofschoon de wet van 22 december
1970 aan de rechter geen enkel appreciatierecht laat in verband met de wenselijkheid of de noodzaak om het herstel
van de plaats in haar vorige staat te
bevelen en de wet van 29 maart 1962
dergelijk appreciatierecht wel inhield :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het door eiser, in 1969, zonder de
vereiste vergtmning opgerichte gebouw
sindsdien, in strijd met de wet, in stand
werd gehouden ; dat het ar;rest aldus

vaststelt dat het voortdurend wanbeclrijf
dat het in aanmerking neemt ook na de
inwerkingtreding, op 15 februari 1971,
van de wet van .22 december 1970 werd
gepleegd en deze wet derhalve op dit
wanbedrijf wettelijk toepast ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1974. - 2e kamer. VooTzitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vet·slaggevet·, de H. Meeus. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Devriendt
(van de balie te Brugge).

2e KAMER.- 24 september 1974.
10 BLOEDPROEF. -

KENNISGEVING
VAN DE UITSLAGEN VAN DE BLOEDANALYSE. - KENNISGEVING. BIJ TER.
POST AANGETEKENDE BRIEF.- BEWIJS
VAN DE INHOUD VAN DE AANGETEKENDE
BRIEF. - BEWIJS DOOR ALLE RECHTSllUDDELEN.

.2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BLOEDPROEF. - KENNISGEVING VAN DE UITSLAGEN VAN DE BLOEDANALYSE. KENNISGEVING BIJ TER POST AANGETEKENDE BRIEF. - BEWIJS VAN DE
INHOUD VAN DE AANGETEKENDE BRIEF.
BEWIJS DOOR ALLE RECHTSMIDDELEN.
1o en 2o De kennisgeving van de uitslagen
van de bloedanalyse. moet bij te?' post
aangetekende b1·iej geschieden; het bewijs
van de inhoud van de aangetekende
b1·iej kan gelevenl woTden doo?' alle
?'echtsmiddelen, met inbeg1·ip van ve?'moedens (1). (Art. 9 K.B. 10 jcmi 1959.)

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1943 (Bttll. en
PAGE, d. III, m. 850;
MALTER, " Les notificatiollB par lettre recom-

Pew., 1943, I, 9); DE
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ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 januari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Over het Tniddel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 9 van het koninklijk besluit van 10 juni
1959 betreffende de bloedproef nwt het
oog op het bepalen van het alcoholgehalte,
doo1·dat, hoewel eiser voorhield dat de
uitslag van de bloedanalyse hem niet
werd betekend zoals voorgeschreven door
artikel 9 van het koninklijk besluit van
10 jcmi 1959 en dat hem niet ter kennis
werd gebracht dat hij de mogelijkheid
had een tweede analyse te laten verrichten, de rechtbank aanneemt· dat het
bewijs van de kennisgeving blijkt uit het
bewijs van afgifte aan de post van een
aangetekende zencling, waarvan niemand
de inhoud noch de tekst kan vaststellen,
en oordeelt dat het onaannemelijk is dat
eiser niets zou ontvangen hebben, zodat
client vermoed te worden dat de aangetekende brief van 31 augustus 1972 op
voormelde kennisgeving slaat,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, dergelijke redell.ering geen antwoord verstrekt op de
conclusie waarin eiser voorhield dat de
resultaten va:1. de analyse noch hot feit
dat hij recht h;:,cl op een tweede analyse
hem ter kennis werden gebracht, immers
het stuk 'vaarnaar de rechter verwijst
geen enkele· tekst bevat, noch enige
aanwijzing nopens zijn inhoud, en de
resultaten van de analyse noch het recht
op een tweede analyse vermeldt, zodat
de rechtbank geen antwoord often minste
een onvoldoend antwoord op de conclusie van eiser geeft ;
tweecle oncle1·deel, de rechtbank bijgevolg ·ten onrechte steunt op een bloodanalyse welke verricht werd in strijd
met de voorschriften van artikel 9 van
het koninklijk besluit van 10 juni 1959;
cle1·cle ondeTdeel, de rechtbank de algemeen geldende principes inzake bewijslast miskent, daar de procureur des
mandee ,, Rev. gen. ass. et ?'esp., 1932, nr. 878;
cass. fr., 11 juni 1964 (J.T., 1965, blz. 120)
.en noot CH. VAN R., Si!'e!J, Chr. jur., 1953,
blz. 30, en 1954, blz. 3, Rev. trim. d1·. civ.,
1924, blz. 118 en 119.

Konings gehouden is de kennisgeving te
doen en het bewijs ervan te leveren
overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 en, gelet
op de duidelijk gespecifieerde inhoud
van de kennisgeving, ook het bewijs van
de inhoud ervan te leveren, zodat het
niet volstaat vast te stellen dat een
aangetekend schrijven word verzonden
om te kunnen vermoeden dat de inhoud
ervan die is welke is bepaald bij voormeld
artikel 9 van het koninldijk besluit van
10 jcmi 1959 :
Overwegende dat artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het oog op
het bepalen van het alcoholgehalte
bepaalt dat de ke:>:misgeving van de
uitslagen van de bloedanalyse door het
openbaar ministerie of de onderzoeksrechter aan de persoon van wie het bloed
WE)rcl afgenomen geschieclt bij ter post
aangetekende brief en dat die kennisgeving wordt geacht te zijn geschied de
dag na die waarop de brief op de post
werd afgegeven, zon- en foestdagen daarin niet begrepen ; dat voormeld artikel
bovendien bepaalt dat de betrokkene
terzelfdertijd gewaarschuwd wordt dat
hij, indien hij een tweede analyse meent
te moeten laten verrichten, van dit recht
moet gebruik maken binnen vijfti.en
dagen te rekenen van de dag van de
kennisgeving;
Overwegende dat, bij het voorschrijven
van voormelcle wijze van kem1.isgeving, de
opstellers va:'l het koninklijk besluit
noodzakelijk rekening hebben moeten
houden met de mogelijke betwistingen
betreffende de inhoud van de aangetekende brief on hebben moeten aannemen
dat, in voorkomend geval, het onvoldoend blijkende bewijs voortvloeiende
uit de verzending van de aangetekende
brief zou kunnen aangevuld worden door
een beroep te doen op de bewijsmiddelen
van het gemeen recht ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat het bewijs van de verzending aan
eiser, op 31 augustus 1972, van een aangetekende brief wordt voorgelegcl ; dat
het oordeelt dat, nu eiser voorhoudt dat
hij niets heeft ontvangen, hetgeen onaannmnelijk is, 1noet worden aangenmnen
dat de aangetekende brief van 31 augustus 1972 op de door artikel 9 van het
koninklijk besluit van 10 jcmi 1959 opgelegde kennisgeving slaat ;
Overwegende dat het vonnis aldus nit
de houding van eiser zelf een bewijs
door vermoeden afleidt . van de inhoud
van de aangetekende brief; dat.zodoende
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motiveert en wettelijk rechtvaardigt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1974. - 2e kamer. Vom·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Meeus. - Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Verstringhe (van de balie te Gent).

1e

KA.MER.-

25 september 1974.

1°

CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. VREEMDE
WETTELIJKE BEPALINGEN.- RET HoF
IS BEVOEGD OM NA TE GAAN OF DE
FEITENRECHTER DEZE BEPALINGEN
HEEFT GESCHONDEN.

2° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. AANBEVELING
NR. 5 VAN HET SUB CO MITE VOOR HET
vVEGVERVOER VAN DE EcONOMISCHE
COMMISSIE VOOR EUROPA VAN DE
U.N.O. UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DEZE
AKTE. GEEN lVIISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE.

3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID UIT
DE MISKENNING VAN DE VERBINDENDE
KRACHT VAN EEN MODEL-VERZEKERINGSOVEREENKOlVIST. TEICST VAN
DEZE OVEREENKOMST NOCH AAN HET
HoF VOORGELEGD NOCH IN DE BESTREDEN BESLISSING OVERGENOMEN.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

(1) Oass., 15 december 1966 (Au. cass.,
1967, blz. 479) en de conclusie van de eerste
advocaat-generaal P. Mahaux, toen advocaatgeneraal; 15 februari 1967 (ibid., , 1967,
blz. 753); 20 september 1974, sttpra, biz. 92.
(2) De tekst van deze aanbeveling is in het
Frans verschenen als bijlage bij de studie van
professor ANDRE BESSON, «La carte interna-'

4°

VERZEKERINGEN.- VERPLICH'I'E
AANSPRAKELIJICHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.
EIGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE
VERZEKERAAR. GRONDSLAG EN
VOORWAARDE.

5°

OVEREENKOMST.- VERBINDENDE
KRACHT. ARREST DAT AAN EEN
OVEREENICOMST HET GEVOLG NIET WIL
TOEKENNEN DAT ZIJ WETTELIJK TUSSEN
DE PARTIJEN HEEFT. SCHENDING
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WETBOEIC. BEGRIP.

1° Het Hof is op een cassatiebe1·oep waa1·in
wonlt aangevoeTd dat vreemde wettelijke
bepalingen zijn geschonden, bevoegd
om na te gaan of de feitenrechte1· deze
bepalingen heeft geschonden (1). (Artikel 608 G.W.).

2° De bewijsk1·acht van de aanbeveling
nr. 5 van het sttbcomite voor het wegve1·voer van cle Economische Oommissie
voor Ett1'opa van de U.N.O. (2) wo1·dt
niet miskend dom· de 1·echter die aan
deze aanbeveling een ttitlegging geeft
welke met haa1' bewom·dingen veTenigbaar is. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
3° Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de rniskenning van cle verbindende kracht van een rnodel-overeenkomst tussen btweat;s (3) welke zou
gesloten zijn dom· de veTzekeram·s van
ve1·scheidene landen ingevolge een aanbeveling van een U.N.O.-cornrnissie en
waa1·van de tekst noch aan het Hof iEt
voo1·gelegcl noch in de bestreden beslissing is overgenomen (4).
4° H oewel de wet aan de benadeelde een
eigen 1'echt tegen cle verzeke~·aa1· van cle
btt1'get'1'echtelij ke aansprakel-ij kheicl inzake moton·ijttligen toekent en cleze
tegen cle benadeelcle geen uit cle wet of
cle overeenkomst voortvloeiencle nietigheicl, exceptie of verval kan opwerpen,
is clat 1·echt evenwel afhankelij k van het
bestaan van een ve1·zekeTingsovereenkomst wam·cloor het Tisico op het

tionale d'assurance automobile. L'action
directe des victimes en France "• Revtte generale des assttrances terrestres, d. 39, 1968,
blz. 153 en vlg., inz. blz. 182.
(3) In verband met deze model-overeenkomst tussen bureaus, raadplege men de
studie waarvan sprake in nodt 2.
(4) Vgl. cass., 29 januari 1973 (Arr. cass.,
1973, blz. 542).
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ogenblik van het ongeval wordt gedekt (1). (Artt. 6, 9 en ll wet van
1 juli 1956).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 3, lid 1, 1134,
1135, 1165, 1251, 3°, 1319, 1320, 1322

van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2, 3, 6, 11
en 21 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 1 van
de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen, 1, 7 en 10 van
de Franse wet nr. 58-208 van 27 februari
1958 tot invoering van een verzekeringsverplichting ter zake van het verkeer
met motorrijtuigen, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 13
en 31 van het Franse decreet nr. 59-135
van 7 januari 1959, houdende verordening van openbaar bestuur ter toepassing
van voormelde wet van 27 februari 1958,
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, bij afwijzing van
de conclusie van eiseres die de gegrondheid betwistte van de vordering van
verweerster tegen verweerder Souffriau
tot terugbetaling van de sommen welke
zij had uitgekeerd ten behoeve van de
slachtoffers van het door diens schuld
veroorzaakte verkeerso~1.geval, en daaruit
afieidde dat de door verweerder Souffriau
tegen haar gerichte vordering tot vrijwaring geen voorwerp had, voormelde
vordering van verweerster gegrond verklaart om de volgende redenen : « van
louter contractueel standpunt gezien,
zou de A.G., verzekeraar van de aansprakelijkheid ter zake van motorrijtuigen
volgens een modelpolis nr. 3.318.474,
ondertekend door De Beer, opgeroepene
tot tussenkomst, met bijzondere clausule
van exclusief sturen door hemzelf, mogen
we~geren hebben tussen te komen voor
het voertuig dat op het ogenblik van het
ongeval door zijn schoonzoon, hier verweerder Souffriau, werd bestuurd ; De
Beer was zijn verplichtingen niet nagekomen zodat A. G. had kunnen opwerpen
dat zij in die omstandigheden geen dekking moest verlenen ; wettelijk heeft zij
nochtans die houding niet kunnen aannemen ; zij heeft de benadeelden moeten
vergoeden, niet omwille van haar normale contractuele verplichtingen maar
omwille van wettelijk opgelegde ver-

(1) Raadpl. cass., 19 mei 1972 (A1-r. cass.,
1972, blz. 874); raadpl. ook cass., 21 september 1970 (ibid., 1971, blz. 64) en 15 oktober
1973 (ibid., 1974, blz. 183).
(2) Raadpl. cass., 8 mei 1971 (A1·r. cass.,
1971, b1z. 886) en de noten 3, 4 en 5; 16 maart
1972 (ibid., 1972, blz. 672).
(3) Volgens het tweede midd~l had het
arrest, door te beslissen dat de 'naamloze
vennootschap « A.G. van 1830 » de slachtoffers had schadeloos gestelll « niet krachtens
haar contractuele verbintenissen, doch enkel
en alleen krachtens wettelijke verbintenis-

sen », ook de artikelen 2, 6 en 11 van de wet
van 1 juli 1956 geschonden. In dat middel,
werd terecht aangevoerd- men leze daarover
het antwoord op het eerste middel- dat de
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die verplicht is het siachtoffer schadeloos te stellen,
zelfs als hij zich kan bel'Oepen op verval t.a.v.
de bestuurder die de dader is van het ongeval,
gewis een dergelijke verbintenis moet nakomen krachtens de wet, maar dit op grand
van het bestaan van een verzekeringsovereenkomst.

5° Wegens miskenning van de verbindende
kracht van een verzeke1·ingsove1·eenkomst
wordt artikel 1134 van het Btt?·gm·lijk
vV etboek geschonden doo1· het m·rest dat
op grand van een voo?'Waarde, welke in
die ovet·eenkomst niet voot·komt, hieman
het gevolg niet wil toekennen dat de
pa1·tijen ovet·eengekomen wm·en (2) (3).
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE LUIKSE
VERZEKERING "• T. SOUFFRIAU, NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « A.G. VAN 1830 >>
EN DE BEER.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. W at de naamloze vennootschap
>> en De Beer betreft :

« A.G. van 1830

Overwegende dat eiseres voor de
feitenrechter geen geding met de naamloze vennootschap « A.G. van 1830 >> had
gevoerd en dat het arrest geen veroordeling ten voordele van deze vennootschap tegen eiseres uitspreekt ;
Dat de voorziening, in zoverre zij tegen
voormelde verweerster gericht is, niet
ontvankelijk is ; dat enkel de oproeping
van de namnloze vennootschap « A.G.
van 1830 >> tot bindendverklaril1.g van
het arrest kan aangenomen worden ;
Overwegende dat ten aanzien van
De Beer eiseres . zich ertoe beperkt
te vorderen dat het te wijzen arrest
hem verbindend zou verldaard worden ;
II. W at verweerder Souffriau betreft :

-

106-

plichtingen; A.G. die gehouden was de
slachtoffers-schuldeisers te vergoeden en
die ze heeft vergoed, is in de rechten van
laatstgenoemden gesubrogeerd ; hoewel
zij voor Souffriau heeft moeten betalen
kan deze zich niet als verzekerde van
A.G. bescliouwen vermits hij, contractueel gezien, van het voordeel van de
dekking was uitgesloten ; hij moet dus
aa:n de gesubrogeerde A.G. de som
betalen die deze aan de slachtoffers heeft
uitgekeerd ,,
te?·wijl, ee?·ste ondenleel, nu vaststaat
dat het ongeval gebeurd was in :Frankrijk
waar het door Souffriau bestuurde voertuig van De Beer gedekt was door de
" groene lmart ,, regelmatig uitgegeven
door het Belgische Bureau, ingesteld voor
de afgifte van internationale bewijzen
van verzekering, en door de maatschappij
A.G. aan de verzekeringnemer afgegeven,
het arrest van verweerder Souffriau de
hoedanigheid van verzekorcle van verweerster voor zijn aansprakelijh::heid
jegens derden-benadeelden niet heeft
kunnen ontzegge:n zonder schending van
de artikelen 1, 7 en 1 0 van de Franse wet
van · 27 februari 1958 op de verplichte
motorrijtuigenverzekering en 1, 3, 4, 5
en 31 van hot toepassingsdecreet van
7 januari 1959, zonder miskenning van
de bewijskracht van de bepalingen, inzonderheid sub 1°, littera c, van de aanbeveling nr. 5, op 25 januari 1949 aangenomen door het subcomite voor het
vvegvervoer van de Econon1ische Commissie voor Europa (U.N.O.) waarbij de
internationale kaart wordt ingesteld, en
erkencl, in :Frankrijk door bovengernelde
wetsbepalingen en in Belgiii door artikel 2, § 2, van de wet van 1 juli 1956
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van hot Burgerlijk Wetboek),
en zoncler schending van de verbindende
kracht van de model-overeenkornst tussen bureaus, inzonderheid in haar artikel 1°, b, gesloten ingevolge voormelde
aanbeveling (schending van. de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
W etboek) en van de bepalingen tot regaling van de territoriale toepassing van de
politiewetten (schending van artikel 3, l 0 ,
van het Burgerlijk vVetboek); het arrest,
in zoverre hot niets zegt omtrent het
stelsel van de " greene kaart " en de
gevolgen daar·van, niet passend rnet redenen ornkleed is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondenleel, het eigen recht van
de derden-benadeelden en de daarmee
gepaard gaande verplichti11g van de
verzekeraar van de aansprakelijkheid

ter zake van bet gebruik van een motorrijtuig dat rijdt zowel onder dekking
van het modelcontract, opgesteld volgens
de aanduidingen van de wet van 1 juli
1956, als onder dekking van de " greene
kaart ,, ondergeschikt zijn aan het
bestaan van een verzekering op het
ogenblik van het ongeval ; het contract
de essentiiile voorwaarde blijft voor de
uitoefening van dat recht en de naleving
van die verplichting ; het onderscheid
dat het arrest m.aakt tussen contractuele
verbintenissen, waartoe tweede verweerster jegens de derden-benadeelden niet
gehouden was wegens een door de verzekeringnemer opgelopen bepaald verval,
en louter wettelijke verplichtingen welke
zij j ege11.s die derden had, om te oordelen
over de hoedanigheid van verzekerde
van de bestuurder van het litigieuze
voertuig en de gegrondheid var1. de tegen
doze bestuurder door haar ingestelde
vordering, een miskenning oplevert, in
zijn vvezen, van het door de wetgever
gewilde en door de verzekeraars ingerichte mechanisme voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik
van een motorrijtuig, zowel in het
nationaal verkeer (schending van de
artikelen 1, 2, 3, 6, ll en 21 van de wet
van 1 juli 1956) als in hot internationale
verkeer, inzonderheid in Fra:nluijk (schending van de artikelen 1, 7 en 10 van de
Franse wet van 27 februari 1958, en
1, 3, 4, 5, 10, 12, 13 en 31 van het toepassingsdecreet van 7 januari 1959);
de gekritiseerde gronden bijgevolg hot
dispositief van het arrest niet passend
dragen (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
dercle ondenleel, zowel de artikelen 1
en 3 van hot verzekeringscontract,
gesloten tussen verweerster en de opgeroepene tot tussenkmnst, naar de ter1nen
va:1. voormelde modelpolis, met dekking
uitgebreid bij een ongeval dat zich voordoet onder meer in Frankrijk (artikel 2),
als de artikelen 1 en 3 van de wet van
1 juli 1956, welke door die contractuele
bepalingen letterlijk worden herhaald,
aan verweerder Souffriau, als bestuurder
van het aangeduide voertuig, de hoeda:nigheicl van verzekerde voor zijn aansprakelijkheid, voortvloeiencle nit het
besturen van dat voertuig, toekenden;
de bijzondere voorwaarde van exclusief
sturen door hemzelf, welke de verzekeringnemer in de aanhangsels bij de polis
had bedongen, en die gesanctioneerd
werd door het in artikel 24 van de algemene voorwaarclen van het contract
bedoelde verval, verweerder Souffriau
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niet persoonlijk de vrijwaring deed derven in zijn hoedanigheid van verzekerde
zoals bovengemeld (schending van voormelde artikelen van de wet van 1 juli
1956, 1134, 1135, 1165 van het Burgerlijk
Wetboek en 1 van de wet van 11 juni
1874); verweerster mitsdien niet, wegens
haar betaling, in de rechten van de
slachtoffers tegen verweerder Souffriau
trad (schending van artikel 1251, 3°, van
het Burgerlijk Wetboek);
vieTde onde1·deel, bij ontstentenis van
een eigen oorzaak van verval bij verweerder Souffriau, welke oorzaak het
arrest niet constateert, het dispositief
van het arrest niet passend met redenen
omkleed is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, vermits het vaststelt dat het voertuig, door verweerder
Souffriau in Frankrijk bestuurd, aldaar
in het verkeer werd toegelaten en dat
verweerster, in dit land, verplicht werd
de slachtoffers van het door hem veroorzaakte ongeval schadeloos te stellen, het
arrest, in strijd met de bewering van
het middel, wel degelijk rekening houdt
met het stelsel van de « groene lmart »,
dat door eiseres in haar conslusie werd
naar voren gebracht ;
Overwegende dat het arrest welisvvaar
overweegt dat, ingevolge de bepalingen
van de verzekeringsovereenkomst tussen
De Beer en verweerster, deze laatste niet
<< contractueel " verplicht was de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verweerder Souffriau te dekken, maar niettemin beslist dat verweerster verplicht
was de slachtoffers van het ongeval
schadeloos te stellen en als gevolg van
het bestaan van voonnelde overeenkmnst
en krachtens wettelijke bepalingen, zonder te preciseren of het de Belgische of
de Fr!J!nse wettelijke bepalingen bedoelt ;
dat het arrest aldus de door het middel
ingeroepen bepalingen van de Franse
wetgeving of van de wet van 1 juli 1956
niet heeft kunnen schenden ;
Overwegende dat nit niets blijkt dat
het arrest een interpretatie van de aanbeveling nr. 5 van het subcomite voor
het wegvervoer van de Econmnische
Commissie voor Europa van de U.N.O.
zou gegeven hebben die met de termen
van deze akte onverenigbaar zou zijn ;
Overwegende, enerzijds, dat de" modelovereenkomst », welke het middel inroept, louter een voorstel van privaatrechtelijke overeenkomsten tussen verenigingen van assuradeurs is ;

Dat het middel niet preciseert welke
haar verbindende kracht zou kunnen
zijn;
Overwegende, anderzijds, dat de tekst
van bedoelde " mod0l-overeenkomst "
noch uit het arrest, noch nit de aan het
Hof overgelegde stukken blijkt ;
Overwegende dat het middel niet preciseert waardoor het arrest artikel 3,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek zou
schenden;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals reeds uit het
antwoord o.p het eerste onderdeel blijkt,
het arrest geenszins betwist dat het
eigen recht van de slachtoffers tegen de
verzekeraar en de verplichting van deze
laatste de slachtoffers schadeloos te
stellen afhankelijk zijn van het bestaan
van een verzekeringsovereenkomst; dat
het arrest dienaa:;.1gaande onder n1eer
aanstipt : "cle wetgever (heeft), om reclenen van openbaar belang, een zodanige
regeling van het verzekeringscontract
opgelegd dat de derclen ... in elk geval
door de verzekeraar moeten vergoed
worden»;
Overwegencle dat, door bovendien te
beschouwen dat " van louter contractueel standpunt gezien, de " A.G. van
1830 "zou mogen weigeren hebben tussen
te komen ; dat De Beer zijn verplichtingen niet was nagekomen, zodat A.G. had
lnmnen opwerpen dat zij in die omstandigheden geen dekking moest verlenen ;
dat zij nochtans wettelijk die houding niet
heeft kunnen aa:m1.emen ; dat zij de benadeelde heeft moeten vergoeden, niet omwille van haar norn1ale contractuele verplichtingen maar omwille van wettelijk
opgelegde ver.plichtingen "' het arrest de
in het onderdeel aangehaalde wetsbepalingen geenszins schendt ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1165 van het
Burgerlijk vVetboek vreemd is aan de
grieven die door het onderdeel worden
aangevoerd ;
Overwegende dat het arrest beslist,
enerzijds, dat om reden van het bestaan
van een verzekeringscontract en op
grond van de bepalingen van de wet,
verweerster verplicht ,was de slachtoffers
van het ongeval, door verweerder Souffriau bij het besturen van het aan
De Beer toebehorende voertuig veroorzaakt, schadeloos te stellen en, anderzijds, dat overeenkomstig de bepalingen
van bedoeld verzekeringscontract het
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recht op dekking door verweerster wegviel, omdat het voertuig van De Beer
door een derde, verweerder Souffriau,
bestuurd werd, zodat verweerster, gesubrogeerd zijnde in de rechten van de
slachtoffers, er toe gerechtigd was vanwege verweerder Souffriau de terugbetaling te eisen van de sommen welke
zij aan de slachtoffers uitbetaald had;
Dat het arrest, door aldus te beslissen,
de in het onderdeel ingeroepen wetsbepalingen geenszins schendt ;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat indien eiseres van
mening was dat de hier·boven bedoelde
bepalingen van het verzekeringscontract
aan verweerder niet tegenstelbaar waren,
on1dat er "geen oorzaak van verval van
de dekking bestond die hem persoonlijk
was », zij de schending van andere
wetsbepalingen dan artikel 97 van de
Grondwet diende in te roepen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134,
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3 en 12 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen in het
algemeen, 1, 2, 6, 7, 11 en 21 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en 97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest, bij afwijzing van
het bij conclusie regelmatig voorgestelde
middel van eiseres, die betoogde dat de
uitbreiding van de dekking, bepaald bij
artikel 4, 1°, b, van de tussen verweerder
Souffriau en eiseres gesloten overeenkomst van verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tot de
aansprakelijkheid voortvloeiende uit het
toevallig besturen van elk aan derden
toebehorend motorrijtuig slechts aanvullend was en dat, luidens artikel 4,
3°, a, deze uitbreiding geen werking had
" in de mate dat de persoon, die schade
heeft geleden, daarvan werkelijk vergoeding kan bekomen op grond van een
lopend verzekeringscontract dat de burgerlijke aansprakelijkheid dekt waartoe
het gelijkgesteld motorrijtuig aanleiding
geeft ,; de vordering tot tussenkomst en
vrijwaring van verweerder Souffriau
inwilligt op de gronden dat eiseres door
bedoeld contract wettelijk verplicht was
de burgerlijke aansprakelijkheid van
verweerder Souffriau te dekken, en dat
'' de beperking van artikel 4, 3°, ... als
volgt moet verstaan worden : de Luikse

Verzekering (eiseres) zou niet moeten
tussenkomen indien de slachtoffers waren
vergoed geworden op grond van de
contractuele verplichtingen van de A.G.
(verweerster), voortvloeiende uit de polis
afgesloten met De Beer (opgeroepene tot
tussenkomst) ; nu dit laatste niet het
geval is en de slachtoffers aileen vergoed
werden op grond van de wettelijke verplichtingen van deze polis (die het
kwestieuze motorvoertuig bij exclusieve
besturing door zijn eigenaar De Beer,
nemer van de A.G.-verzekering, dekte),
moet de Luikse Verzekering de burgerlijke aansprakelijkheicl, van verweerder
Souffriau dekken of, met andere woorden,
hmn vrijwaren »,

terwijl de verplichting van de verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, de gelaedeerde derden schadeloos te stellen zonder dat hun het verval, voortvloeiende uit
de tekortkoming van de verzekeringnemer
aan zijn verbintenis van exclusieve besturing, kan worden tegengeworpen, verplichting welke het corollarium is van het
eigen recht en de waarborg van de instelling van de rechtstreekse vordering die
door de artikelen 6, 7 en l l van de wet van
1 juli 1956 zijn geregeld, afhankelijk is
van het bestaan van een verzekeringscontract ; de omstandigheid dat de wet
aan zulke verzekeringsovereenkomst imperatief bepaalde gevolgen toekent en
op de inhoud van de contractuele verplichtingen een terugslag heeft inzonderheid met het oog op de bescherming van
de gelaedeerde derden, niet meebrengt
dat kan gezegd worden dat de naleving
door de verzekeraar van zijn verbintenis
de getroffene schadeloos te stellen voortvloeit uit de wet, wanneer eenmaal het
bestaan van een verzekeringscontract de
essentiele voorwaarde blijft zonder welke
de rechten van de derden, en bijgevolg
de verplichtingen jegens de derden, niet
zouden bestaan ; zulks des te meer het
geval is wanneer, zoals ten deze, de verzekeringsovereenkomst het model-contract is dat de verzekeraars in conformiteit met voormelde wet vastgesteld
hebben; de clmmule 4, 3°, a, die in dergelijk model-contract is ingevoegd, derhalve noodzakelijk betekent dat de door
artikel 4, 1°, b, toegestane uitbreiding
van de dekking geen dubbele verzekering
is ; dat zo, wegens het bestaan van een
eerste contract betreffende het door de
verzekerde toevallig bestuurde voertuig,
dat op het ogenblik van het ongeval
loopt, de slachtoffers schadeloos zijn
gesteld, al ware het door de gecombineer-
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de werking van de artikelen G, 7 en 11
van de wet, deze uitbreiding geen uitwerking zal hebben ; daarentegen zo, bij
afwezigheid van dergelijk contract, de
getloffenen niet zijn schadeloos gesteld,
de uitbreiding van de dekking te hunnen
voordele zal spelen ; dienvolgens, wanneer eenmaal vaststond dat de slachtoffers van het ongeval dat verweerder
Souffriau had veroorzaakt door het
toevallig besturen in Frankrijk van het
aan zijn schoonvader, de opgeroepene
tot tussenkomst De Beer, toebehorende
motorvoertnig, dat door laatstgenoemde
bij verweerster was verzekerd, schadeloos
waren gesteld door deze maatschappij
op grand van een verzekeringscontract,
dat clit voertuig op het ogenblik van het
schadegeval dekte, zonder dat die maatschappij zich tegenover hen kon beroepen
op het verval, voortvloeiende uit de
tekortkoming van de verzekeringnemer
aan zijn verbintenis van exclusieve
besturing, doch onder voorbehoud van
de regresvordering waarin artikel 24 van
het model-contract voorziet, het arrest
aan de polis van eiseres geen uitwerksel
kon geven en aan verweerder Souffriau
tegenover eiseres geen recht op dekking
kon toekennen van zijn aansprakelijkheid jegens bedoelde slachtoffers, tengevolge van de door hem bij het bestur.en
van het gelijkgestelde voertuig begane
fout, zonder schending van de verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen (schending van
de artikelen 1134 en 1135 van het
Burgerlijk W etboek en 1 van de wet van
11 juni 1874), zonder miskenning van
de bewijskracht van artikel 4, inzonderheid lid 3, littera a, van voormelde polis
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
en zonder schending van de regel van
het verbod van de dubbele verzekering
(schending van de artikelen 3 en 12 van
de wet van 11 jtmi 1874) en van de
draagwijdte van de regels op de v'erplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (schendin'g van de artikelen
1, 2, G, 7, 11 en 21 van de wet van
1.juli 1956); de vrijwaring waartoe het
arres.t eiseres jegens verweerder Souffriau
veroordeelt derhalve niet passend met
redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 4-3 van de
algemene bepalingen van het door eiseres
en verweerder Souffriau ondertekende
verzekeringscontract bepaalt dat « de
dekking geen uitwerking heeft in de
mate dat de persoon, die schade heeft

geleden, daarvan werkelijk vergoecling
kan bekomen op grand van een lopend
verzekeringscontract dat de burgerlijke·
aansprakelijld1eid dekt waartoe het ge·lijkgestelde motorrijtuig aanleiding·
geeft ";
Dat, door te beschouwen dat bovenvermelde uitsluiting van dekking enkel
toepassing vindt indien de slachtoffers
werden vergoed op grand van de contractuele verplichtingen van de A.G. en niet
indien ze werden vergoed op grand alleen
van de wettelijke verplichtingen van de
A.G., het arrest aan de toepasselijkheid
van die clausule een voorwaarde toevoegt
en zodoende de verbindende kracht ervan
miskent;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de voorziening tegen
de naamloze vennootschap « A.G. van
1830 ''en de oproeping van deze vennootschap tot tussenkomst door eenzelfde
akte gedaan werden, zodat de betekening
van die voorziening geen bijkomende
kosten teweeggebracht heeft;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het, bij bevestiging
van het bero.epen vonnis mits verhoging
van het bedrag van de veroordeling,
eiseres veroordeelt om verweerder Souffriau te vrijwaren en te vergoeden voor
de tegen hem uitgesproken veroordelingen
in hoofdsom, interesten en gerechtskosten
en eiseres in de kosten van haar tussenkomst voor de eerste rechter verwijst,
en voor zover het beslist dat eiseres haar
eigen kosten van hager beroep zal dragen,
haar in de helft van de kosten van het
hager beroep gevallen aan de zijde van
Souffriau verwijst en zegt dat de vrijwaring waartoe eiseres veroordeeld wordt
zich tot het aandeel van Souffriau in de
kosten uitstrekt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; verklaart het
arrest verbindend voor de naamloze
vennootschap « A.G. van 1830" en voor
De Beer ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
25 september 1974. - 1e kamer.
Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
Baron Vin<;otte. Gelijklttidende conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HR. Dassesse
en Faures.

2• KAMER. -
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25 september 197 4.

I ° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - MIDDEL AFGELEID UIT DE
MISKENNING VAN HET GEZAG VAN HET
GEWIJSDE VAN EEN BURGERLIJKE
REOHTBANK. - MIDDEL DAT NIET IS
VOORGELEGD AAN DE FEITENREOHTER.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. GEZAG VAN HET GEWTJSDE VAN EEN BURGERLIJKE RECHTBANK. - NIET VAN OPENBARE ORDE.

I 0 en 2° Niettw en derhalve niet ontvankelijk, tot staving van een voo1·ziening in
stmjzaken, is het rniddel ajgeleid ttit het
jeit dat de beslissing op de bttrge1'lijke
1'echtsvonler-ing het gezag van het gewijsde
van een btwgerlijke 1·echtbank miskent,
wannee1· het niet aan de jeitenrechte1·
weTd voo1·gelegd en deze hiemve1· niet
tdt eigen beweging heeft beslist (I).
(Art. 27 G.W.)
(BRISSE, T. LARIVIERE.)
ARREST (veTtaling).

Over het middel afgeleid uit de schending van het gezag van het rechterlijk
gewijsde,
doonlat het arrest beslist dat de vordering van verweerder ten belope van
4.IOO frank voldoende gerechtvaardigd is,
tenvijl het vonnis, dat op 23 juni I972
door de vrederechter te Seraing werd
gewezen en waarbij het akkoord der
partijen werd bekrachtigd, had beslist
dat aan eiser als commissielonen 600 fr.
toekwam op het bedrag van 3.000 frank
dat oorspronkelijk verweerder eiser had
overhandigd :
Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser dit 1T1iddel voor het
hof van beroep heeft aangevoerd ;
Dat het middel nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 september 1974. 2 8 kamer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclttsie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1', de H. J.-P. Charlier
(van de balie te Luik).

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op IS januari I974 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

I. In zoverre de voorzieni:ng gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderi:ng
ingesteld tegen eiser, beklaagde :
Over het middel afgeleid uit de schendi:ng van artikel 97 van de Grondwet,
Dat het miclclel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorzieni:ng gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door verweerder tegen
eiser :
(1) Raadpl. cass., 5 januari 1948 (Bttll. en
Pas., 1948, I, 2), 24 februari .1958 (ibid., 1958,
I, 689), 22 april 1966 (ibid., 1966, I, 1064),
3 november 1970 en 22 juni 1971 (A1·r. cass.,
1971, blz. 205 en 1073).

2• KAMER.- 25 september 1974.
I o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). VooRZIENING IN OASSATIE. - STRAFZAKEN.
- VERKLARING VAN VOORZIENING AAN
DE DIREOTEUR VAN DE GEVANGENIS.AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD IN
EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID.

2° TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDERLANDSE EN FRANSE). - STRAFZAKEN. - NIETIGHEID TEN GEVOLGE
VAN SOHENDING VAN DE vVET VAN
I5 JUNI 1935.- LATERE, NIET ZUIVER
VOORBEREIDENDE BESLISSING OP TEGENSPRAAK. - GEDEKTE NIETIGHEID.

3o TAAL (GEBRUIK VAN DE NEDER~
LANDSE EN FRANSE). - STRAFZAKEN. ~ NIETIGHEID TEN GEVOLGE
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VAN SOHENDING VAN DE WET VAN
15 JUNI 1935. - NIETIGHEID GEDEKT
DOOR EEN NIET ZUIVER VOORBEREIDENDE BESLISSING OP TEGENSPRAAK.
- BESLISSING DIE MOET GEWEZEN ZIJN
NA DE NIETIGE AKTE VAN DE REOHTSPLEGING.
4° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. BEVOEGDHEID VAN
DE REOHTER OP VERW!JZING. - VERNIETIGING MET VERWIJZING OP DE
VOORZIENING VAN DE VEROORDEELDE
ALLEEN. BEVOEGDHEID VAN DE
REOHTER OP VERWIJZING Oli<I DE STRAF
TE VERZWAREN.
1° Hoewel de eise?' tot cassatie, in stmf, zaken, zijn verklm·ing van vooTziening
mag doen in de trial die hij veTkiest,
moet de directetw van de gevangenis waar
hij gedetinee1·d is, die deze ve?·kla?·ing
ontvangt, op straffe van nietigheid,
daa1·van akte opmaken in de taal van
de best1·eden beslissing, doch in de akte
de verkla1·ing zelf tvee1·geven in de taal
waarin ze wenl gedaan (1). (Artt. 27
en 40 wet van 15 jcmi 1935.)
2° Nietigheicl ten gevolge van schending
van de wet van 15 J·tmi 1935 op het
gebruilc der· talen in ge1·echtszaken woTdt
gedekt doo1· de late1·e, niet zttive?· vooTbereidende beslissing op tegenspmak die
zelj niet lijdt aan een nietigheid ten
gevolge van de schencling van die
wet (2). (Art. 40, lid 2, wet van 15 jtmi
1935.)
3° Een nietigheid ten gevolge van schending
van de wet van 15 jtmi 1935 waanloo1·
een proces-verbaal van de te?·echtzitting
zou aangetast zijn, lean niet wo1·den gedekt door het niet zttive?· voorbe?·eidencl
arrest op tegensp1·aak dat is ttitgesproken
op de te1·echtzitting zelj waa1·voor clat
pToces-veTbaal werd opgemaalct, ve?'mits
dit p1·oces-ve1·baal niet is opgemaalet v661·
clat a?'?'est (3). (Art. 40, lid 2, wet van
15 juni 1935), (Irnpliciete oplossing.)
4° lVa,nneeT in stmjzaleen de vernietiging
woTdt ttitgesproken op cle vooTziening
van de ve1·oonleelde alleen en de zaak
verwezen wonlt naa?' een ande1·e ?·echter,
heeft cleze Techte?' dezelfde bevoegdheid
(1) Cass., 31 januari 1966 (Bttll. en Pas.,
1966, I, 700); raadpl. cass., 11 september 1974,
supra, blz. 43.
(2) Cass., 3 september 1974, sttpra, blz. 9.
(3) Raadpl. de noot R.H. onder cass.,
S april 1940 (Bttll. en Pas., 1940, I, 112).

als de 1'echte1· wiens beslissing we1·d
vemietigd ; hij lean de1·halve elke straf
uitsp1·eken welke deze ?'echte?' wettelij k
had leunnen uitspreken en de tdtgespToleen stmj VeTZWaTen (4); h~j lean ook
?'ekening hottden met een ve?·zwa?·ende
omstandigheid welke die ?'echte?' wettelij k
in aanme1·leing had ktmnen nemen en
een ve1·zwarende omstandigheid aannemen welke die ?'echte?' heeft vm·wo1·pen.
(OORNELIS,
T. PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« MAGASINS MODERNES n.)
ARREST (Ve?·taling).
HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 28 maart 1974 en 27 juni
197 4 gewezen door het Hof van beroep
te Gent, rechtdoende als gerecht waarnaar
de zaak wordt verwezen;
Gelet op de arresten van het Hof van
14 februari 1972 en 10 december 1973 (5);
I. Betreffende de akten van voorziening op 27 jcmi en 5 juli 1974 in de
gevangenis te Gent opgemaakt op de
verklaringen van beklaagde en gericht
tegen voornoe1nde arresten van,28 n'laart
1974 en 27 juni 1974 :

Overwegende dat eiser zijn verklaringen van voorziening heeft gedaan aan
de bestnurder van de gevangenis waar hij
was gedetineerd, overeenkomstig artikel 1
van de wet van 25 juli 1893;
Overwegende dat de processen-verbaal
van die verklaringen, die de akten van
voorziening opleveren, in het Nederlands
zij1'l opgesteld ;
Dat, daar de bestreden arresten in het
Frans werden opgesteld, die akten met
toepassing van de artikelen 27 en 40
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken, nietig
zijn, ongeacht de taal 'waarin de verklaring van cassatieberoep werd gedaan;
II. Betreffende de alde van voorziening
op 27 juni 1974 ter griffie van het Hof
van beroep te Gent opgemaakt op de
verklaring van de advocaat van beklaagde, houder van de stukken en gericht
tegen het arrest van 27 juni 1974 :
(4) Cass., 17 februari 1969 (An·. cass.,
1969, blz. 567).
(5) A1·r. cass., 1972, blz. 548, en 1974,
blz. 408.
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Overwegende dat het arrest alvorens
r·echt te doen van 28 maart 1974 van
het Hof van beroep te Gent en het
arrest dat, luidens de alde van voorzie:ning, op 13 juni 1974 door dit hof
zou zijn gewezen, door de voorziening
niet werden bestreden, zodat de middelen
die tegen die beslissingen zijn gericht
niet ontvankelijk zijn ;

1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing op de
strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 34 en 40 van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken,
doordat de processen-verbaal van de
terechtzittingen van 13 en 27 juni 1974
de taal niet vermelden waarin de de batten
hebben plaatsgehad en inzonderheid
waarin de beklaagde zijn verklaringen
heeft afgelegd of de pleidooien werden
gehouden,
tm·wijl die vern'lelding op straffe van
volstrekte nietigheid is voorgeschreven
en de niet-vermelding ervan op onweerlegbare wijze laat vermoeden dat de
wetsbepalingen niet in acht werden
genmnen:
Overwegende dat de beweerde nietig-'
heid van het proces-verbaal van de
terechtzitting van 13 juni 1974 in ieder
geval is gedekt door het bestreden arrest,
dat op tegenspraak gewezen werd, niet
zuiver voorbereidend is en zelf niet is
aangetast door enige nietigheid tengevolge van schending van de wet van
15 juni 1935;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 27 juni 1974
vaststelt enkel en aileen dat de terechtzitting openbaar was, dat de zaak voor
het hof werd opgeroepen en dat het
arrest werd uitgesproken ;
Overwegende dat bij het opsteilen van
dat proces-verbaal artikel 34 van de wet
van 15 juni 1935 niet kon worden overtreden, vermits op genoemde terechtzitting er geen van de in dat artikel vermelde verklaringen werden afgelegd en
geen pleidooien werden gehouden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 6 van het V erclrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, van de

algemene rechtsbeginselen en met name
van eisers recht van verdediging en voor
zover als nodig van artikel 360 van het
Wetboek van strafvordering,
doordat het hof van beroep verklaart
dat vaststaat dat beklaagde zich sclmldig
heeft gemaakt aan het hem ten laste
gelegde feit, zoals het oorspronkelijk
werd omschreven en door de eerste
rechter bewezen werd verklaard,

tenvijl, ee1·ste onderdeel, het Hof van
cassatie bij arrest van 14 februari 1972
gedeeltelijk het arrest van 22 decernber
1971 van het Hof van beroep te Brussel
vernietigde, doch enkel en aileen voor
zover het, " rechtdoende op de telastlegging A-2, civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen tegen eiser
uitsrireekt "; die gedeeltelijke vernietiging het onderdeel onaangetast en definitief liet van het beschikkend gedeelte
van het arrest van het Hof van beroep
te Brussel luidende als volgt " zegt dat
de onder A -2 ten laste gelegde diefstal
niet werd gepleegd met een van de verzwarende omstandigheden bepaald bij
artikel 467 van het Strafwetboek ... " ;
de voor de verzwarende omstandigheid
van artikel 467 van het Strafvvetboek uitgesproken vrijspraak definitief was, daar
de cassatie enkel en aileen op de voorziening van beklaagde niet mocht leiden
tot de verzwaring van zijn toestand ;
hoewel " huisdiefstal " een wanbedrijf
is, artikel 467 er in beginsel een misdaad
van 1naakt;
tweeile onderdeel, door het feit bewezen
te hebben verklaard, zoals het oorspronkelijk werd omschreven en bovenaan
in het arrest werd overgenomen, clit is
« Tussen 3 januari 1969 en 16 juli 1970,
herhaaldelijk, diefstal onder verzwarende
omstandigheden, in onderhavig geval,
enz ... ,, het hof van beroep de wegens het
ten laste gelegde misdrijf A-1 uitgesproken vrijspraak miskent of in ieder geval
in het onzekere laat of het beklaagde
heeft veroordeeld wegens een of andere
inbreuk op artikel 467 van het Strafwetboek, des te meer daar het beschikkend gedeelte zich ertoe beperkt het
vonnis te bevestigen « in de mate waarin
de zaak naar het hof van beroep werd
verwezen bij het arrest van 10 december
1973 van het Hof van cassatie ,, waarbij
aldus in het onzekere wordt gelaten het
begrip dat het Hof van beroep te Gent
zich van die « maat » maakt :
Betreffende het eerste onderdeel
Overwegende enerzijds dat het arrest
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beslissende tot de vernietiging van het
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 22 december 1971, voor zover het,
"rechtdoende op de telastlegging A-2,
civielrechtelijke en strafrechtelijke veroordelingen tegen eiser uitspreekt "' zonder enige beperking het beschikkend
gedeelte van dit arrest met betrekking
tot genoemde telastlegging tenie,t doet ;
Overwegende anderzijds dat, wanneer
in strafzaken de vernietiging wordt uitgesproken op de voorziening alleen van
de veroordeelde en de zaak verwezen
wordt naar een andere rechter, deze
rechter dezelfde bevoegdheid heeft als
de rechter wiens beslissing werd vernietigd ; dat hij derhalve elke verzwarende
omstandigheid van het misdrijf kan in
aanmerking nemen, die die rechter wettelijk had kmmen bewezen achten en
eventueel een verzwarende omstandigheid aannemen die door deze werd geweerd;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het tweede onclerdeel :
Overwegende dat zo het arrest weliswaar de titel van de telastlegging A
overneemt, waarover het beroepen vonnis uitspraak had gedaan en waarin werd
gesteld met name : « Tussen 3 januari
1969 en 16 juli 1970, herhaaldelijk, cliefstal onder verzwarende omstandigheden,
ten deze, enz ... "• het echter de beschrijving van de onder A -1 ten laste gelegde
feiten in blanco laat en slechts melding
maakt van de telastlegging A-2 die
betrekking heeft op feiten die tijdens
de nacht van 14 OJ> 15 juli 1970 werden
gepleegd;
Overwegende dat, na erop te hebben
gewezen dat het arrest van 13 juni 1973
van het Hof van beroep te Luik waarbij
de telastlegging A-2 bewezen werd verklaard, werd vernietigd bij arrest van
10 december 1973 van het Hof, het Hof
van beroep te Gent beschikt dat het
uitspraak doet in de mate waarin de
zaak door het Hof naar hem werd verwezen ; dat het hof van beroep aldus
uitspraak doet enkel en alleen op de
telastlegging A -2 ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke, grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending ;y-an artikel 97 van de Grandwet,
Over het vierde middel, afgeleid uit

de schending van de artikelen 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding:
Overwegende dat wegens de verwerping van de voorziening dat ertegen is
gericht, de veroordelende beslissing in
kracht van gewijsde gaat;
Dat derhalve de voorziening, voor zover zij tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding is ingesteld, geen belang
meer oplevert ;
3. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerster tegen eiser :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 9, 97 van de
Grondwet, 162 en 211 van bet Wetboek
van strafvordering,
Dat het middel, dat gegrond is op
onjuiste lezing van de bestreden beslissing, feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser m de kosten.
25 september 1974. - 2 8 kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemen_d voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. S. Moureaux (van de
balie te Brussel).
V oo1"zitte1",

38 KAMER.- 25 september 1974.
1° ARBEIDSONGEVAL. - BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - GETROFFENE WIENS TOESTAND VOLSTREKT DE
GEREGELDE HULP VAN EEN ANDER
PERSOON VERGT. RECHT OP EEN
VERGOEDING VAN MEER DAN 100 POT.
VAN HET BASISLOON.

2° ARBEIDSONGEVAL. -

BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - GETROFFENE WIENS TOESTAND VOLSTREKT DE
GEREGELDE HULP VAN EEN ANDER
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PERSOON VERGT. - VERGOEDING VAN
MEER DAN 100 POT. VAN HET BASISLOON
- DoEL.
3o ARBEIDSONGEVAL. - BLI.JVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - GETROFFENE WIENS TOESTAND VOLSTREKT DE
GEREGELDE HULP VAN EEN ANDER
PERSOON VERGT. - VERGOEDING VAN
MEER DAN 100 POT. VAN HET BASISLOON,
ZONDER 150 POT. TE OVERSCHRI.JDEN.
- J<'EITELI.JKE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
1 o Zodra zijn toestand volstrekt de ge1~egelde
htdp van een ander pe1·soon ve1·gt, heeft
de get1'0ffene van een arbeidsongeval
1·eeht op een ve1·goeding va1~ meer dan
100 pet. van het basis loon, ongeaeht de
omvang van de hulp die hij nodig
heeft (1). (Art. 24, 1eclen 1 en 2, Arbeiclsongevallenwet van 10 april 1971.)
2o De ve1·goeding van mee1' dan 100 pet.
van het basisloon, bepaald bij artikel 24,
lid 2, van de A1·beidsongevallenwet van
10 april 1971, voo1· de get?·o.ffene wie1·!s
toestand volstrekt de geregelde htdp van
een ander 'persoon ve1·gt, delct de wettelijke
vennoede loonde1·ving van de pe1·sonen
die hem ve1·zorgen, ongeaeht of deze
personen al dan niet bloed- of aanverwanten zijn, al dan niet bij hem inwonen, al dan niet eigen loon veTdienen (2).
3o De feitenTeehter om·deelt in feite en
de1·halve OJJ onaantastbm·e wijze of de
toestand van de get?·offene van een
m·beidsongeval volst1·ekt de ge1·egelde
htdp van een ande1' pe1·soon vergt en,
wanneer hij meent dat dit het geval is,
in welke mate een ve?"goeding van mee1·
dan 100 pet. client toegekend te wo?'den,
zonder evenwel150 pet. van het basisloon
te ove1·sch1'ijden (3). (Artikel 24, leclen 1
en 2, Arbeiclsongevallenwet van 10 april
1971.)
(NAAli'I:LOZE VENNOOTSCHAP
((FONCIERE-GAMER,,
T. COOLS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 21 juni 1973 door het Arbeiclshof te Gent gewezen ;
(1) (2) en (3) Raadpl. cass., 13 september
1972 (Arr. cass., 1973, blz. 53).

Over het eerste miclclel, afgeleicl uit cleschencling van de artikelen 24, leclen 1
en 2, 46 van de Arbeiclsongevallenwet
van 10 april 1971 en 97 van de Grandwet,
doo?"dat het arrest eiseres veroorcleelt
tot een vergoecling groot 150 t.h. op het
basisloon van 140.090 frank vanaf de
consoliclatieclatum, op de door het arbeiclshof overgenomen gronclen van de
eerste rechter, volgens welke ter beoorcleling van de juiste schacleomvang
rekening client gehouclen te worden met
al de bestanclclelen cler zaak, zoals de
leeftijcl van het slachtoffer, zijncle 35 jaar,
de aarcl van de letsels, zijnde amputatie
van beide benen, zoclat de hulp van
clerden noodzakelijk voorkomt ; het blijkt
uit het deskundig verslag dat het slachtoffer onmogelijk zelf de beide prothesen
kan aandoen, wat zich niet a.Ueen eenmaal kan voordoen des 1norgens, maar
zelfs in de loop van de clag, zoals onder
andere wanneer hij naar de W.C. moet
of komt te vallen, of wanneer hij wegens
pijn de protheseri tijclelijk verwijdert om
ze opnieuw te moeten aandoen, en om.
welke andere rede:1en ook, zoclat n1en
mag aannemen clat gans de dag iemancl
te zijner beschikking client te blijven
om te gepasten tijcle tussen te komen,
er clan nog geen sprake is van een uitstap
waarop hij, zoals iecler jong mens, recht
heeft en waarbij clerclen clienen aanwezig
te zijn om het ergste te vermijden zoals
aanstoten, vallen, zich vercler bezeren,
tenuijl, ee1·ste onde1·deel het arrest niet
ten genoege van recht antwoorclt op de
door eiseres genmnen conclusie, waarin
cleze staande hielcl clat, om aan het
slachtoffer het hoogste perceJltage van
150 t.h. wegens -\rolstrekte en geregelcle
hulp van derclen toe te kennen, eveneens
het toiletmaken, het voeden en het verplaatsen moeten in aanmerking genomen
worden, waarvoor het slachtoffer geenszins de hulp van derclen noclig heeft
(schencling van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onde1·deel, het arrest alleen vaststelt dat verweercler de beicle prothesen
onmogelijk zelf kan aandoen en zulks
meermaals per dag kan voorvallen ; clat
het echter geenszins vaststelt clat verweercler hulp van derclen zou nodig
hebben om zijn toilet te maken, zich te
voeclen, zich te verplaatsen, zoclat de
toekenning van het hoogste percentage
wegens hulp van derclen niet gerechtvaardigcl is (schencling van artikel 24,
lid 2, van de wet van 10 april 1971 en
97 van de Gronclwet);
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de1·de ondeTdeel, het arrest, om de
vergoeding wegens hulp van derden op
150 t.h. vast te stellen, ten onrechte
rekening houclt met de omstandigheicl
dat verweercler zoals ieder jong rnens
recht op uitstappen heeft waarbij clerden
dienen aanwezig te zijn ; de morele
schade van het slachtoffer inzake arbeidsongevallen immers niet voor vergoecling
vatbaar is en dus ook niet in aanmerking
mag genomen worden om het toegekende
percentage te bepalen (schending van
artikel .24, leden I en 2, en 46 van de wet
van IO april I971) :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat eiseres in haar conclusie voor het arbeidshof niet heeft
aangevoerd dat een vergoeding van
I50 t.h. slechts toekenbaar is indien
ook het eten, het toilet en de verplaatsingen de geregelcle hulp van een ancler
persoon vergen ;
Dat het onclercleel feitelijke gronclslag
mist;
W at het tweecle onclerdeel betreft :
Overwegende clat, naar luid van artikel 24 van de Arbeiclsongevallenwet van
IO april I971, de rechter de jaarlijkse
vergoeding op een hager beclrag clan
I 00 t.h. kan brengen indien de toestancl
van de getroffene volstrekt de geregelde
hulp van een ander persoon vergt ; clat
de wet de hoogst toegelaten vergoecling
van 150 t.h. niet voorbehouclt voor de
wollecligste hulp die denkbaar is ; dat
integencleel de hulp zo zwaar en bestendig
kan zijn dat het supplement van 50 t.h.
onvoldoende is, hoev1·el het niet kan
overschreden worden ingevolge bedoeld
artikel 24;
Overwegencle dat het arbeiclshof de
gegevens aanduiclt die, naar zijn feitelijke
en clerhalve onaantastbare beoorcleling,
een jaarlijkse vergoeding van I50 t.h.
wegens de volstrekte vereiste van geregelde hulp van een ancler persoon rechtvaarcligen ; dat het arrest aldus aan de
voorwaarden van de in het onderdeel
aangehaalcle wetsbepalingen volcloet ;
Dat het miclclel in dit ondercleel naar
.recht faalt ;

Vv at het

clerde ondercleel betreft

Overwegencle clat de hulp die de getroffene nodig heeft om eens van huis
weg te gaan cleel uitmaakt van de gere.gelde lmlp van een ancler persoon die
.als vermogensschade vergoecl worclt bij

toepassing van artikel 24 van de arbeiclsongevallenwet ;
Dat het ondercleel niet kan aangenmnen worden ;
Over het tweede 1niddel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 24, lid 2,
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en 97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest eiseres veroordeelt
tot een vergoeding groot I50 t.h. op het
basisloon I40.090 frank vanaf de consolidatiedatum op de door het arbeidshof
overgenomen gronden van de eerste
rechter, volgens welke de echtgenote van
verweerder voor het ongeval als arbeidster werkte en terwille van het ongeval
haar werk heeft rnoeten opzeggen, juist
om aan haar 1nan deze hulp te verlenen ;
dat I50 t.h. n"laar een rechtmatige
compensatie is voor het verlies van loon,
welke zij en het huishouden moeten
ondergaan,
'
teTwijl, em·ste onde1·deel, eiseres in haar
gemotiveerde akte van beroep staande
hield dat de door de eerste rechter aangenomen reden als zou de echtgenote van
verweerder haar werk gestaakt hebben,
onjnist is en aileen necessitatis causa
wordt gedaan, daar in werkelijkheid
de vrouw werld ; daarbij het zogezegcl gederfd loon van de vronw ten
onrechte op gelijke hoogte geplaatst
wordt als dat van verweerder hoewel de
vronw veel minder verdient, zodat er in
geen geval reden is om I50 t.h. van het
loon van verweerder toe te kennen ;
het arrest deze middelen geenszins
beantwoordt (schending van artikel 97
van de Grondwet);
tweede ondenleel, het arrest ten onrechte
de aan verweerder toekomende vergoeding wegens hnlp van derden vaststelt
op het maximum van I50 t.h. van het
loon van verweerder, zonder rekening
te houden met de omstandigheid dat zijn
echtgenote, die hem de hulp biedt, nog
werkt en loon verdient, en zonder rekening te houden met het feit dat het loon
van de echtgenote in alle geval veellager
is clan dit van verweerder (schencling
van alle wetsbepalingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat ', het arbeidshof ant-·
woordt clat nit het deskunclig verslag
blijkt dat de echtgenote van het slachtoffer niet meer nit gaat werken;
Overwegende dat de vergoeding van
I50 t.h. bedoeld in artikel 24 van de
arbeidsongevallenwet, berekend wordt op
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het basisloon van de getroffene, al omvat
die vergoeding naast het door de getroffene gederfde eigen loon, tevens een
vergoeding voor de hulp van een ander
persoon ; dat het arrest geenszins beschouwt dat het nu gederfde loon van
de echtgenote even hoog lag als het
basisloon van de getroffene; dat het
integendeel het basisloon van de getroffene waarop de 150 t.h. worclt berekend,
onderscheidt van het loon clat de echtgenote niet 1neer verdient;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

2° WETTEN EN BESLUITEN. -ToEPASSING IN DE TIJD. ARBEIDSONGEVAL.- WET TOT WIJZIGING VAN
DE WETSBEPALINGEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE WAAROP DE
AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE
VERGOEDINGEN WORDEN BEREKEND.WET ONJ\IIIDDELLIJK VAN TOEPASSING
OP DE BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE VAN DE GEVOLGEN
VAN EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR
INWERKINGTREDING, DIE ZICH VOORDOEN OF DIE VOORTDUREN NA DEZE
DATUJ\II, TENWARE DE VERGOEDINGEN
OP DAT OGENBLIK REEDS DEFINITIEF
WAREN VASTGESTELD.

W at het tweede ondercleel betreft :
Overwegende dat het arbeiclshof in
feite en derhalve onaantastbaar oordeelt
dat de echtgenote van de getroffene niet
meer nit werken gaat ; dat, zoals in het
antwoord op het eerste onderdeel wordt
vastgesteld, het arbeidshof geenszins het
gederfde loon van de echtgenote even
hoog raamt als het basisloon van de
getroffene ;
Dat het onderdeelniet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

25 september 1974. - 3 8 kamer. V oo1·zitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. ;Tanssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Philips en
Struye.

3D CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN, - MIDDEL GEGROND OP
EEN RECHTSDWALING VAN DE RECHTER.
- DWALING ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN HET BESCHIKKEND
GEDEELTE. -MID DEL ZONDER BELANG.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
l

D

en 2D De wet die een wijziging brengt in
de wetsbepalingen tot vaststelling van
de wijze waa1·op de wegens een arbeidsongeval ve1·schuldigde vm·goedingen worden berekend, is in pTincipe van toepassing op de be1·ekening van de ve?'goedingen uit hoojde van de gevolgen
van een ongeval van v661· haar inwerkingtreding, die zich vooTdoen of die
voortdu1·en na deze datum, tenwm·e de
vm·goedingen op clat ogenblik 1·eeds
dejinitief waren vastgesteld (l). (Art. 2
B.W.).

3D Niet ontvankelijk wegens het ontbreken

3" KAMER.- 25 september 1974.
1° ARBEIDSONGEVAL. - WET TOT
WIJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN
INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE
WAAROP DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN WORDEN
BEREKEND. WET ONMIDDELLIJK
VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING
VAN DE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE
VAN DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL
VAN VOOR HAAR INWERKINGTREDING,
DIE ZICH VOORDOEN OF DIE VOORTDUREN NA DEZE DATUM, TENWARE DE
VERGOEDINGEN OP DAT OGENBLIK
REEDS DEFINITIEF WAREN VASTGESTELD.

van belang is het middel dat aan de
reohte1· ve1·wijt een ?'echtsclwaling te
hebben begaan, wannee1· cleze geen
invloed heejt op de wettelijkheid van het
best?·eden beschikkende gedeelte (2).
(DE BELGISCHE NATIONALE
ASSURANTIEKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN - ASSUBEL, T. DEPAUW.)
ARREST,
HET HOF ; Gelet op het bestreden

(1) Cass., 19 december 1973, drie arresten
(.Arr. cass., 1974, biz. 456). Zie ook het volgende arrest.
(2) Oass., 14 februari 1974 (.Arr. cass.,
1974, biz. 656).
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12, 21,
34, 39 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 4;2 en 43 van het
koninklijk besluit van 21 december
1971, houdende ~uitvoering van sommige
bepalingen va.-n de Arbeidsongevallenwet,
doordat het arrest beslist dat de lijfrente aan verweerster toe te kennen ten
gevolge van het dodelijk arbeidsongeval
waarvan haar echtgenoot~ op 19 oktober
1972 het slachtoffer is geweest, vanaf
1 januari 1973 berekend zal worden op
grand van een basisloon van 318.360 fr.,
om de redenen · dat luidens artikel 39
van de arbeidsongevallenwet de loQnbedragen die in aanmerking. kunnen
worden genomen voor de vaststelling
van de vergoedingen en renten aan de
schommelingen van het indexcijfer van
de consumptieprijzen worden gekoppeld
en dat bij toepassing van deze bepaling
het begTensd basisloon van 300.000 frank
op de som van 318.360 frank werd
gebracht met ingang van 1 januari 1973,
tm·wijl, eerste onde1·deel, de lijfrente
waarop de echtgenoot recht heeft ten
gevolge van een dodelijk arbeidsongeval
vanaf de dag van het overlijden van
het slachtoffer verschuldigd is ; een
dergelijk ongeval geen gevolgen vertoont
die kmmen ontstaan of voortduren na
gezegde dag en deze gevolgen integendeel
onmiddellijk definitief worden vastgesteld ; de bedoelde lijfrente derhalve
client berekencl te worden op grand van
het basisloon van toepassing op de dag
van het overlijclen (schencling va.n al
de aangehaalcle wetsbepalingen) ;
tweede onde1·deel, de wet ten aanzien
van de meerderjarige werknemers geen
minimum maar wel een begrensd basisloon vaststelt en het betwist basisloon
in elk geval vanaf 1 januari 1973 niet
hager kon worden vastgesteld dan het
loon door het slachtoffer werkelijk verdiend, te weten 307.788 frank (schencling
van al de aangehaalde wetsbepalingen
en in het bijzonder van artikel 39 van
de wet van 10 april 1971) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de loongrens bedoelcl
in artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 gekoppeld wordt aan
de schommelingen van het inclexcijfer
van de consumptieprijzen op de wijze
bepaald in de artikelen 42 en 43 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971

houdencle uitvoering van sommige bepalingen van voornuemde wet ;
Overwegencle dat deze bepalingen de
berekeningswijze regelen van de ve.I'goedingen uit een arbeidsongeval of uit
een ongeval op de weg van of naar het
werk; dat de rechter d6l·halve, in principe, de nieuwere loongrens moet toepassen, zolang de vergoeding niet definitief is vastgestelcl; dat dus niet enkel de
aangepaste loongrens in voege op het
ogenblik van het ongeval wordt in acht
genomen, 1naar tevens rekening wordt
gehouden met de latere aanpassingen aan
de schommelingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen ; clat voor de
renten van een bepaald jaar de aanpassing van 1 januari van dit jaar in
aanmerking komt; dat nochtans vanaf
de definitieve vaststelling van de vergoeclingen verdere aanpassingen van de
loongrens geen uitwerking meer hebben ;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat het ongeval de doocl van de getroffene
heeft meegebracht en dat geen enkele
vergoeding definitief werd vastgesteld
v66r 1 januari 1973; dat op 1 januari
1973 de loongrens van 300.000 frank
ingevolge de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen
werd gebracht op 318.360 frank;
Overwegende dat het arrest derhalve
wettelijk beslist dat de loongrens niet
moest beperkt blijven tot 300.000 frank
voor de renten die va:>:1af 1 januari 1973
verschuldigd zijn ;
Dat het onclerdeel naar recht faalt;
· Wat het tweede ondercleel betreft :
Overwegencle dat het arrest in zijn
laatste overweging beslist dat het in aanmerking te nemen basisloon 318.360 fr.
bedraagt voor de periode die ingaat
op l januari 1973;
Overwegende dat het arrest nochtans
vaststelt dat het basisloon 307.788 frank
bedraagt ; dat geen enkele wetsbepaling
toelaat het basisloon zelf aan te passen
aan de schommelingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen ; dat het
arbeiclshof in bedoeld motief de aangepaste loongrens of 318.360 frank verwart
met het basisloon dat in ~werkelijkheicl
maar 307.788 frank bedraagt;
Overwegende echter clat het arbeidshof
uiteindelijk het beroepen vonnis bevestigt en de arbeidsrechtbank beslist dat
met ingang van 1 januari 1973 de rente
moet berekend worden op grand van het
basisloon van 307.788 frank;
Overwegende dat, nu deze laatste
beschikking wettelijk gerechtvaardigd is

--:- us
Dill

de reeds uiteengezette reclenen, hot
onderdeel bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk is ;

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

Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 39 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
42 en 43 van het koninklijk besluit van
21 december 1971, houdende uitvoering
van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet,
doordat het arrest beslist dat de ·lijfrente aan verweerster toek01nende ten
gevolge van het dodelijk arbeidsongeval
waarvan haar echtgenoot het slachtoffer
is ge>-veest, zal worden berekend op grond
van een basisloon waarvan hot beclrag
op 1 januari van iecler jaar zal worden
aangepast aan de schonn.nelm.gen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen,
te1·wijl de door de rechter bedoelde
wettelijke en reglementaire bepalingen
goon andere draagwijdte hebben dan het
begrensd basisloon 'aan de schommelingen
van het indexcijfer te laten aanpassen
aangaande de nog vast te stellen vergoedingen en renten, en het bedrag van
een toegekende lijfrente, eens vastgesteld, niet rneer vatbaar is voor jaarlijkse
aanpassingen en een definitief karakter
vertoont:

25 september 1974. 3e kamer. V oo1·zitter, cle H. N aulaerts, raadsheer
waarnmnencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
cle H. Janssens. Gelijklttidende conclttsie, cle H. Tillekaerts, aclvocaat-generaal. - Pleiter, de H. Philips.

Overwegende dat het arrest in zijn
laatste overweging beslist dat vanaf
1 januari 1974 en verder op 1 januari van
ieder jaar de vergoedingen en renten
telkens zullen berekend worden op een
basisloon dat telkenjare zal aangepast
worden aan de schommelingen van het
indexcijfer van de consumptieprijzen ;
Overwcgende dat geen enkele bepaling
toelaat het basisloon zelf aan te passen
aan de schonnn.elingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen en dat
de loongrens, bedoeld in artikel 39 van de
Arbeidsongevallenwet, geen aanpassingen meer ondergaat zodra de vergoeding
clefinitief is vasgesteld ; dat het arrest
in bedoeld motief ten onrechte gewaagt
van aanpassingen op 1 januari 197 4 en
later;
Overwegende echter clat het arbeidshof
uiteinclelijk het beroepen vonnis bevestigt
en de arbeiclsrechtbank beslist dat vanaf
1 januari 1973 een basisloon van 307.788
frank in aanmerking komt zoncler verdere
verhogingen of aanpassingen ;
Overwegende dat, nu cleze laatste
beschikking wettelijk gerechtvaardigd is
om cle reeds uiteengezette redenen, het
middel, bij gebrek aan belang, niet
ontvanke1ijk is ;
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KAMER.-

25'september 1974.

1°

ARBEIDSONGEVAL. ARBEIDS6NGESCHIKTHEID VAN DE GE'I:'ROFFENE. VROEGERE ZIEKELIJKE TOESTAND.- R.ECHT OP ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING.- GRENZEN.

2°

ARBEIDSONGEVAL. WET TOT
WIJZIGING VAN DE vVETSBEPALINGEN
INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE
WAAROP DE AAN DE GETROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOEDINGEN WORDEN
BEREKEND.- VVET ONMIDDELLIJK VAN
TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN
DE VERGOEDINGEN UIT HOOFDE VAN DE
GEVOLGEN VAN EEN ONGEvAL VAN VOOR
HAAR INWERKINGTREDING, DIE ZICH
VOORDOEN OF DIE VOORTDUREN NA
DEZE DATUM, TENWARE DE VERGOEDINGEN
OP DAT
OGENBLIK REEDS
DEFINITIEF WAREN VASTGESXELD.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING IN DE TIJD. ARBEIDSONGE·
vAL. WET TOT WIJZIGING vAN DE
'VETSBEPALINGEN INZAKE DE vASTS'l'ELLING VAN DE WIJZE WAAROP DE
AAN DE GETROFFENE vERSCHULDIGDE
VERGOEDINGEN l\IIOETEN WORDEN BEREKEND. WET ONMIDDELLIJK vAN
TOEPASSING OP DE BEREKENING vAN DE
vERGOEDINGEN UIT HOOFDE VAN DE
GEvOLGEN VAN EEN ONGEVAL vAN
VOOR HAAR INWERKINGTREDING, DIE
ZICH NA DEZE DATUM vOORDOEN OF
VOORTZETTEN, TENWARE DE VERGOEDINGEN
OP DAT
OGENBLIK REEDS
DEFINITIEF WAREN VASTGESTELD.

4°

VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE
ARBEIDSONGEVALLEN. RECHTBANK
TER ZAKE NIET lVIEER BEVOEGD OP HET
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. VERWIJZING NAAR HET ARBEIDSHOF.

-1195o WETTEN EN BESLUITEN. - ToEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN
DE REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN.
RECHTBANK TER ZAKE NIET li'IEER
BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DE
VERNIETIGING. VERWIJZING NAAR
HET ARBEIDSHOF.
1° Bij een a1·beidsongeval moet, we gens
het vast kamkter van de wettelijke 1'egeling inzake vergoedingen, de a?·beidso,ngeschiktheid van de get1'0ffene in haa1·
geheel w01·den bevoo1·deeld, zonder rekening te houden met zijn v1·oege1·e zielcelijke toestand, wannee1· en zolang het
ongeval ten minste voor een deel de
oorzaak van het ongeval is (1).
Neemt niet de m·oegere ziekelijke toestand
van de get1'0ffene van een m·beidsongeval
in aanmerking bij het bepalen van cle
vergoeclingen clie aan de get1·of!ene
toekomen wegens een blijvencle arbeiclsongeschiktheicl; het vonnis dat vaststelt
clat cle bij cle get?·offene voo1·komencle
longf~mctiestoo1'1~is ~titsluitencl Ve?'oorzaakt is door een ch1·onische obstr~tctieve
longaancloening clie geenszins vm·bancl
hottclt met het ongeval en derhalve aan
clit ongeval niet mag toegesch1·even
wo1·clen.

2° en 3o De wet clie een wijziging b1·engt in
de wetsbepalingen tot vaststelling van cle
wijze waa1'0p cle wegens een a?·beiclsongeval versclmlcligcle vergoeclingen wo1'clen be1·ekencl, is in principe van toepassing op cle berekening van de ve1'goeclingen ~tit hoofcle van cle gevolgen
van een ongeval van v661· haar inwerkingtrecling clie zich voo1·doen of die
voo1·tcltt1'en na cleze clatmn, tenwa1·e de
ve1·goeclingen op dat ·ogenblilc 1'eecls
cleflnitief wann vastgestelcl (2). (Art. 2
B.W.).
4o en 5o T¥anneer een vonnis van cle 1'echtbank van ee1·ste aanleg inzake arbeiclsongevallen wonlt ve1·nietigcl na de inwe?·lcingtrecling van artikel 579 van het
Gerechtel~jk Wetboek, krachtens hetwelk
cle arbeiclsge1·echten te1· zake bevoegcl
zijn, worclt cle zaak venuezen naar het
a1·beiclshoj (3). (Art. 3 en 1110 G.W.)
(1) Cass., 19 december 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 451).
(2) Zie het vorige arrest en noot 1 op
biz. 116.
(3) Oass., 19 december 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 448).

(DEMAN,

T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«A. G. VAN 1830 ».) 1
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op bet bestreden
vonnis, op 26 maart 1973 door de Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt in
boger beroep gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen I , 2 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitencle uit arbeidsongevallen gecoordineerd bij koninklijk besluit
van 28 september 1931 (gezegd artikel1
gewijzigcl en aangevuld door de besluit:
wet van 9 juni 1945, artikel 1, en gezegd
artikel 2 gewijzigd en aangevuld door
de wet van 10 juli 1951, artikel1), 97 van
de Grondwet en voor zoveel als nodig
van de besluitwet van 13 december 1945
aangaande de ongevallen op de weg naar
of van het werk overkmnen,

cloo1·clat het vomlis de gehele blijvende
invaliditeit van eiser op 19 t.h. vaststelt,
"vaarvan 10 t.h. voor gebrekkige longfunctie, en aangaancle clit laatste beperkt perce:lt de motieven verldaart
bij te treclen van hat desktmdig verslag,
om de redenen dat de deskundige dit
wel degelijk in concreto bepaald heeft
en dat het voorbehoud door hem gemaakt
voor de toekomst wat betreft de aanwezigheid van een klein vreemd voorwerp, achtergebleven na een heelkundige
ingreep en dat nu geen hinder verwekt,
niets afdoet aan de op dit ogenblik
concrete conclusie,
terw~jl, eerste onclm·cleel, deze enkele
redenen geen passend antwoord uitmaken op bet middel waarbij eiser liet
gelden . dat om de graad van arbeidsongeschiktheid wegens gebrekkige longfunctie op 10 t.h. te beperken, de desktmdige ten onrechte de vroegere toestand in aanmerking nam van de patient,
die een roker was en leed aan chronische
obstructieve longaandoening, e;n de rechter clerhalve te kort komt aan de verplichting zijn beslissing met reclenen te
omkleden -(schending van artikel 97 van
de Gronclwet);

tweecle oncle1·deel, inzake vergoeding der
schacle voortspruitende nit arbeidsongevallen, op de enige voorwaarde dat bet
o:ngeval ten minste de gedeeltelijke oorzaak daarvan weze, de arbeidsongeschiktheicl client te worden beoordeeld zonder de
vroegereziekelijketoestand vanhet slacht-
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offer in aanmerking te nemen (schending
van al de aangehaalde wetsbepalingen)
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de deskundige om juiste motieven
de blijvende invaliditeit voor de gebrekkige longfunctie heeft bepaald op 10 procent;
Dat, in motieven die de rechtbank zich
aldus toeeigent, de deslnmdige een strak
onderscheid maakt tussen enerzijds de
vergroeide linker sinus met lichte plenradiafragmatische streng en anderzijds
een obstructieve longfunctiestoornis; dat
hij uitvoerig nitlegt waarom deze laatste
stoornis niet kan verklaard worden door
het arbeidsongeval en er geenszins verband mee houdt ;
Overwegende dat aldus het vonnis de
conclusie van eiser passend beantwoordt
en het onderdeel feit.elijke grondslag
mist;
· Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat weliswaar de arbeidsongeschiktheid van de getrof:fene in haar
geheel moet worden beschonwd en zonder
rekening te houden met zijn vroegere
ziekelijke toestand, indien het ongeval
ten minste voor een deel de oorzaak is
van de invaliditeit ;
Dat nochtans ten deze de deskundige
en meteen de rechtbank vaststellen dat
de longfunctiestoornis, hoofdzakelijk van
het obstructieve type, uitsluitend veroorzaakt is door een chronische obstructieve longaandoening die geenszins verband hondt met het ongeval ; dat er
derhalve geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze longfunctiestoornis en
het ongeval, zodat deze stoornis niet
mag toegeschreven worden aan het
arbeidsongeval ;
Dat het onderdeel niet kan aangeno.J.nen ·worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6 van de
wetten betreffende de vergoeding der
schade voortspruitende nit arbeidsongevallen gecoordineerd bij het koninklijk
beslnit van .28 september 1931 (gezegd
artikel gewijzigd door de wet van 10 juli
1951, artikelen 6 en 8, § 1, en door de wet
van l l januari 1963, artikel1, 1°), 39 van
de Arbeidso;ngevallenwet van 10 april
1971, 4.2 en 43 van het koninklijk beslnit
van .21 december 1971 honclende uitvoering van sommige bepalingen van de wet
van 10 april 1971,
doordat het vonnis, zonder te betwisten

dat luidens de inleidende dagvaarding
eiser op de dag van het arbeidsongeval
een wedde verdiende van minstens
381.000 fr., het basisloon op 200.000 fr.
vaststelt,
te1·wijl op de dag van die beslissing
het begrensd basisloon tot 300.000 frank
was gebracht en dit bedrag daarenboven
diende te worden aangepast wegens het
indexcijfer van de consumptieprijzen
op 1 jannari 1973; clat de bepalingen
aangaande de berekening van de vergoedingen inzake arbeidsongevallen, in geval
van wijziging, toepasselijk zijn op de
vergoedingen verschuldigd wegens de
gevolgen van een vroeger ong·eval, die
ontstaan .of voortduren na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, en de rechter
dergelijke wetsbepalingen die de openbare orde raken van ambtswege moet
toepassen :
Over de groncl van niet-ontvankelijkheid door verweerster hieruit afgeleid clat
uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt clat het jaarloon
200.000 frank overtrof, zodat het Hof
clit feit zou moeten onderzoeken om het
middel te behanclelen :
Overwegende dat uit het vonnis op
8 november 1971 cloor.de' rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt gewezen blijkt
clat de, ook in het bestreclen vonnis aangehaalde, 200.000 frank per ·jaar niet
het werkelijke jaarloon zijn, maar het piafond bedoeld in de artikelen 6, lid 6, van
de gecoordineerde wetten van 28 september 1931 en 39, lid 1, van de wet van
10 april 1971, bedrag dat inderdaad in
het eerste vonnis als « een loonstop »
wordt betiteld; dat, nn het vaststaat dat
het werkelijke jaarloon 200.000 frank
overtrof, het Hof het middel in rechte
kan beoordelen ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het middel ;
Overwegende dat artikel 6, lid 6, van
de gecoordineerde wetten van 28 september 1931 bepaalde dat een jaarloon
dat 200.000 frank te hoven gaat slechts
in aanmerking komt tot beloop van deze
som voor de vaststelling van de vergoedingen; dat artikel 39, lid 1, van de wet
van 10 april 1971, in werking getreden
op 1 januari 1972, het plafond heeft
verhoogd tot 300.000 frank;
Overwegende dat nit het bestreden
vonnis blijkt dat geen enkele vergoeding
definitief wercl vastgesteld v66r 1 jannari
1972; dat het jaarloon 200.000 frank
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overtrof zoals blijkt uit het vonnis
van 8 november 1971 ;
Overwegende dat, om het bedrag te
bepalen van de vergoedingen die tot
31 december 1971 aan de getroffene
toekomen, de rechtbank wettelijk het
plafond bepaald in artikel 6, lid 6, van
de gecoiirdineerde wetten in acht neemt ;
dat echter, om de vergoedingen te bepalen die vanaf 1 januari 1972 verschuldigd
zijn, artikel 39, lid 1, van de wet van
10 april 1971 moet worden toegepast ;
Overwegende dat het vonnis derhalve,
door bevestiging van het beroepen vonnis, niet wettelijk kon beslissen dat
rekening diende te worden gehouden met
een basisloon van, .200.000 frank ook
voor de renten die vanaf 1 januari I972
verschuldigd zijn ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden ·vonnis, doch slechts in zoverre het
beveelt de renten die vanaf I januari I972
versclnudigd zijn te bepalen " rekening
houdend met een basisloon van 200.000
frank"; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kan.t
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
25 september I974. 3e kamer.
Voo1·zitte1·, de H. Naulaerts,' raadsheer
waarnernend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijkltlidende conclttsie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Philips en
Houtekier.

I• KAMER.- 26 september 1974,
I

0

BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - WEGVERKEER.
~ CONCLUSIE TEN BETOGE DAT DE
VERWEERDER DE VOORSCHRIFTEN VAN
ARTIKEL 25-2 VAN RET VERKEERSREGLEMENT NIET IN ACHT GENOMEN HEEFT,
MAAR DIE HEM NIET VERWIJT DAT HIJ
NIET DUIDELIJK EN NIET TIJDIG GENOEG ZIJN 'vOORNEMEN OM LINKS AF TE
SLAAN KENBAAR HEEFT GEMAAKT. VONNIS DAT VERKLAART DAT EISERES
DE INACHTNEMING VAN ARTIKEL 25-,2,
b, NIET BETWIST.- GEEN 1\USKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

2° WEGVERKEER. -

RICHTINGSVERANDERING. - BESTUURDER DIE NAA&
RECHTS OF LINKS WIL AFSLAAN. BEWEGING VALT ONDER ARTIKEL 25·
EN NIET ONDER ARTIKEL I7 VAN' RET
VERKEERSREGLEMENT.

I 0 De bewijskmcht van de conclusie van

een partij ten betoge dat de andere partij
de voo?·sch?-iften van artikel 25-2 van
het verkee1·sreglement niet in acht genomen had, zonde1· dat haa1· nochtans
wo1·dt verweten dat zij op geen enkel
ogenblik dttidelijk en tijdig genoeg haar
voo1·nemen om nam· links af te slaan
kenbaa1· heeft gemaakt op de wijze,
bepaald bij lette~· b van genoemd
artikel 25-2, wordt niet miskend door het
vonnis dat verklaart dat de inachtneming
van a1·tikel 25-2, b, van het ve?·keers1'eglement niet betwist wm·dt. (Artt. I3I9,
I320, I322 B.W.)

2° De beweging die er in bestaat naar
1'echts of naar links af te slaan om de
rijbaan te ve1'laten of om zijn voe1·tuig
aan de linkerzijde van de rijbaan tot
staan te b1·engen valt onde1· m·tikel 25
en niet onder artikel 17 van het verkee?·snglement (I).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « ZURICH
T. STROBBE.)

ll,

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 jtmi I973 in laatste aanleg
gewezen door de Vrederechter te Ukkel;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I3l9, I320, I322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat, ter verwerping van het regelmatig bij conclusie voorgedragen verweermiddel van eiseres die betoogde dat
verweerder, door links af te slaan zonder
rekening te houden met het voorschrift
van artikel 25-2, b, van het verkeersreglmnent, een rnaneuver uitvoerde in
de zin van artikel I7 van hetzelfde
reglement en derhalve de andere weggebruikers moest late::1. voorgaan en met
name de verzekerde van eiseres, die voor
hem een zichtbare en voorzienbare
(1) Cass,, 2 oktober, 20 november en 24 december 1973 en 24 juni 1974 (Arr. cass., 1074,
blz. 115, 323, 480 en 1188).
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daar hij zijn maneuver begonnen was
v66r dat van verweerder, het bestreden
vonnis, na gezegd te hebben dat eiseres
niet beweert dat verweerder de bepalingen van artikel ;25-2, b, van het verkeersreglement niet zou nageleefd hebben,
verklaart " dat de bestuurder die naar
links wil a£slaan en de voorschriften van
artikel25-2, b, van het verkeersreglement
in acht neemt, niet meer onderworpen is
aan de algen1ene verplichting van artikel 17 van hetzelfde reglernent om de andere bestuurders te laton voorgaan
(sic) ,, en tenslotte beslist dat de aansprakelijkheid voor het litigieuze ongeval to'e te schrijven is aan de font vaYL
de verzekerde van eiseres,
te1'wijl eiseres in haar eerste conclusie
aanvoerde " dat eiser (thans venveerder)
bij het afslaan naar links de voorschriften
van artikel 25-2, b, van het verkeersreglement niet in acht genomen heeft " en
er aan toevoegde " dat de verandering
van richting door verweerder zoncler
rekening te houclen met de bepalingen
van artikel 25 van het verkeersreglenient,
door het Hof van cassatie beschouwd
worclt als een nmneuver dat valt onder
de artikelen 17 en 18 van hetzelfde
reglmnent ,, en daaruit afleidde dat verweerder de verzekerde van eiseres moest
laton voorgaan; eiseres er in haar aanvullende conclusie aan herinnerde dat
verweerder " de voorschriften van artikel 25 van het verkeersreglement niet in
acht genomen heeft " en dat " de nietinachtneming van de voorschriften van
artikel 25 de toepassi:ng Vlt':l eortikel 17
van hot ,·erkeersreglement ten gevolge
heeft " ; door te beslissen dat de verzekerde van eiseres verweerder 1noest
laton doorgaa:n, zonder te onderzoeken
of cl.eze laatste het voorschrift van
artikel 25 van hot verkeersreglement al
clan niet in acht gen01nen had en door
te verklaren dat eiseres niet betwistte dat
verweerder het voorschrift van genoemcl
artikel 25 had nageleefd, het bestreden
vonnis niet passend geantwoord heeft op
de conclusie van eiseres en bovendien de
bevvijskracht ervan miskend heeft (schending van allc in het micldel vermelde
bepalingen) :
Overwegende clat eiseres, om to betogen dat verweerder de voorschriften
"van artikel 25-2 " van het verkeersreglement niet in acht genomen }weft,
aileen zegde" dat hij, tot aan de parkeerplaats die hij wilde oprijden, rcchts van
de door hem gevolgde rijbaan had moeten
blijven, dat hij zich slechts op die plaats

naar links had moeten begeven mits zijn
voornemen om naar links af te slaan
duidelijk kenbaar te maken en, na er
zich van vergewist te hebben dat hij
geen enkele weggebruiker hinderde, het
links van hem liggende deel van de
rijbaan met matige snelheid oversteken";
Overwegende dat noch uit die vermeldingen noch uit hun context met
zek~rheid blijkt dat eiseres verweerder
verweet dat hij op geen eukel ogenblik
zijn voornemen om naar links af te slaan
op de wijze als voorgeschreven bij
artikel 25-2, b, van genoen~d reglement,
duidelijk en tijdig genoeg kenbaar heeft
gemaakt;
Dat die bepaling vreemd is aan de
andere verplichtingen die het algemeen
reglement op de politic van het wegverkeer oplegt aan de bestuurder die van
richting wil veranderen, en dat de vrederechter dus heeft kunnen vaststellen
zonder de bewijskracht van de conclusie
van eiseres te miskeunen, dat zij niet
beweerde dat verweerder " de bepalingen
van artikel 25-2, b, van het verkeersregleme:nt niet nageleefd had " ;
Overwegende dat, door die vaststelling
en met de overweging dat « de bestuurcler
die naar links wil afslaan en de voorschriften van artikel 25-2, b, van· het
verkeersreglement in acht neemt, niet
meer verplicht is de andere bestuurders
te laton voorgaan zeals bepaald bij artikel 17 vah hetzelfde reglement ,, het
vonnis beslist dat verweercler, door naar
links afte slaan, naclat hij zijn voornemen
regelmatig kenbaar had gemaa.ld, gae:~
maneuver uit>-oorcb clat yalt micler
artikel 17 en aldus de in het midd~l bedoelde conclnsie beantwoordt overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet,
Dat hot middel feitelijke grondslag
mist;
On~ die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser m de kosten.

26 september 1974. - Ie kamer. Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vin9otte. Gelijkluidende concl-usie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. VanRyn.

1e KAMER. -

l 0 DADING. -

26 september 1974.
BEGRIP. -

ERKENNING
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VAN DE GEGRONDHEID VAN DE AANSPRAKEN VAN DE TEGENPARTIJ. BESTANDDEEL VREEMD AAN DADING.
:zo DADING. - VERZEKERAAR. - BEDING VAN NIET-ERKENNING VAN DE
AANSPRAKELIJKHEID EN BEDING MET
VOORBEHOUD VOOR DE REOHTEN VAN
DE VERZEKERDE. BEDINGEN DIE
DADING NIET UITSLUITEN.

3° DADING. -BETALINGVANEEN GELDSOl\'[ DOOR EEN VAN DE PARTIJEN EN
BOVENDIEN AFSTAND VAN HAAR AANSPRAKEN DOOR DE ANDERE PARTIJ.
ToEGEVINGEN.
4° DADING. - DERDE. - GEEN AFSTAND VAN ZIJN REOHTEN.- ZONDER
INVLOED OP DE TOEGEviNGEN VAN DE
PARTIJEN IN DE DADING.
50 GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - PARTIJEN DIE TEGEN
ELKAAR GEEN OONCLUSIE GENOMEN
HEBBEN. - VEROORDELING VAN EEN
VAN HEN IN KOSTEN VAN DE ANDERE.ONWETTELIJKHEID.
1° Dading, een wede1·ke1·ige overeenkornst

tussen twee pa1·tifen die wede1·zifds toegevingen doen. om een gesc.hil te beeindigen of te vo01·komen, implic.ee1·t
nie{ dat een van deze de gegmndheid
van de aansp1·aken van de andere
e1·kent. (Art. 2044 B.W.)
,2° Het beding volgens hetwelk een ve1·-

zeke1·ingsrnaatsc.happif vaststelt · dat elke
doo1· ham· uitgevoenle betaling gesc.hiedt
zonde1· e1·kenning van aansprakelijkheid
en niet nadelig mag zijn voor de 1·ec.hten
van ham· verzekenle irnplic.eert op zic.hze~f niet dat geen wederzijdse toegevingen
gedaan zijn en dater d~~s geen dading is.
(Art. 2044 B.W.)
3° Betaling van een geldsom aan een
medecont1·actant die als tegenprestatie
afziet van zifn ove1·ige aanspraken
waa1·ove1· betwisting ontstaan is of kan
ontstaan, kan een toegevinrf en d1-~s
een bestanddeel van clading zifn.
(Art. 2044 B.W.)
4° Hetfeit dat een denle, die geen pm·t~j is
in de ove1·eenkomst, van zijn 1·echten
geen afstand doet, belet niet dat de
partifen wede1·zijds toegevingen konden
gedaan en d~ts een dading aangegaan
hebben. (Art. 2044 B.W.)
5° Artikel 1017 van het Ge1·echtelij k Wetboek wordt geschonden do01· de beslissing
die een van de partifen veroordeelt in

de . kosten gemaakt door een ande1·e
pm·tij waiu·mee zij geen geding aangelegd had.
(BERO, T. NAAJ\ILOZE .VENNOOTSOHAP
« EUROBEL ,, FERON·EN FUKS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet. op het bestreden
arrest, op 5 februari 1973 door hot hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Oyer het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1134,
1319, 1320, 1322, ,2044, 2052 en 2053 van
het Burgerlijk W etboek,
doonlat het arrest, met overnOining
van de gronden van de eerste rechter,
de door eiser tegen de rechtsvordering
van de eerste verweerster opgeworpen
exceptie van dading vorwerpt, die rechtsvordering ontvankelijk verklaart en die
beslissing rechtvaardigt door de overwaging, enerzijds, dat de bepaling van
de litigieuze kwitanties dat " elke betaling door Eurobel wordt gedaan zonder
erkenning van aansprakelijkheid " en
niet " nadelig kan zijn voor de eventuele
rechten van haar verzekerde ,, impliceert
dat een der wezenlijke bestanddelen Vl).ll
de dading, namelijk het bestaart van
wederzijdse opofferingen, ontbreekt, aangezien de eerste verweerster niets erkent
en haar verzekerde al zijn eventuele
rechten behoudt, en anderzijds, dat het
feit dat de betalingen niet krachtens een
dading zijn verricht nog duidelijker volgt
uit de bewoordingen van de kwitantie
van .29 april 1970 waarvan artikel 7 bepaalt dat zij wordt afgegeven voor
rekening van wie het aangaat, wat onzekerheid laat bestaan omtrent de identitoit van een van de partijen in de
dading,
terwijl, em·ste onderdeel, hoewel elke
dading vvezenlijk wederkerige toegevingen vereist, het arrest niet wettelijk
kon boslissen dat dit essentiiile bestanddeel van de clading in het onderhavige geval ontbrak, door te steunen
op de omstandigheid clat de door eiser
ontvangcn betalingen, volgens de bewoordingen zelf van de litigieuze kwitanties,
verricht werden zonder erkenning van
aansprakelijkheid door de eerste verweerster en overminderd de eventuele
rechten van haar verzekerde; enerzijcls
een cl~ding innners op zichzelf geen
erkemung door de partijen impliceert
van de gegrondheid van de rechten of
aanspraken die zij respectievelijk doen
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gelden en dus evenmin een erkenning van
aansprakelijkheid wanneer de dading
betrekking heeft op de vergoeding van
schade ten gevolge van een ongeval
(schending van de. artikelen 1134, 2044
2052 en 2053 van het Burgerlijk Wetboek) ; anderzijds, eiser in zijn voor de
rechters in hoger beroep genomen conclusie geenszins betoogd heeft dat de
verzekerde van de eerste verweerster
partij was in de aangevoerde dading,
maar enkel dat deze dading tussen hemzelf en de verzekeringsmaatschappij was
aangegaan (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgeriijk
vVetboek); waaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de tekst
zelf van de litigieuze kwitanties het
bestaan van wederzijdse opofferingen
en bijgevolg van een dading uitsloot, het
begrip dading zelf geschonden heeft
en de bewijskracht miskend heeft zowel
van eisers conclusie als van de kwitanties
waarop deze zich beroept (schending van
aile in het miclclel vermelde wetsbepalingen);
tweede onde1·deel, de clausule van de
kwitantie van 29 april 1970 die vaststelt
dat de door eiser ontvangen betaling
verricht werd voor rekening van vvie het
aangaat, vreemd is aan het determineren
van de partijen in de aangevoerde dading,
zij aileen client om aan de eerste verweerster een eventueel verhaal toe te
kennen tegen de persoon voor rekening
van wie zij betaalcl heeft, en het bestreden
arrest derhalve, door te oordelen dat de
bewoordinge:::1 van de clausnle onzekerheid late~l bestaan omtrent de identiteit
van een van de partijen in de dading,
de zin en de draagwijdte van die contractuele bepaling miskend heeft (schellcling van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk \;vetboek) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegcle stukken blijkt
dat ten gevolge van een botsing tussen
de wagens die respectievelijk bestuurcl
werden door eiser en door de tweecle
verweerder, verzekerde van de eerste
verweerster, deze laatste aan eiser het
bedrag van 18.400 frank en 460 frank
betaald heeft en dat de door eiser ondertekencle kwitanties onder meer vermelden
dat die betalingen bestemcl zijn tot vergoeding van aile bekende of onbekende,
zichtbare of onzichtbare, rechtstreekse
of onrechtstreekse schade, zodat eiser
afziet va~1 elke verdere rechtsvordering

en afstand doet van elke eventueel ingestelde rechtsvordering ;
Dat de kwitanties ook vermelden dat
elke betaling dom' de eerste verweerster
verricht wordt zonder erkenning van
aansprakelijkheid en onverminderd de
rechten van haar verzekerde ; dat het
arrest, met verwijzing naar de gronden
van de eerste rechter, oordeelt " dat die
clausule impliceert dat een '(ran de wezenlijke bestanddelen van de dading, namelijk wederzijdse opofferingen, ontbreekt,
aangezien Eurobel niets erkent en haar
verzekerde al zijn eventuele rechten
behoudt »;
Overwegende dat de dading een wederkerige overeenkomst is tussen partijen
die elkaar wederzijds toegevingen doen
om een geschil te beeindigen of te voorkomen ; dat het bestaan van die toegevingen niet afhangt van de erkenning
door een van de partijen van de gegrondheid van de aanspraken van de andere ;
dat de betaling van een geldsom aan een
medecontractant die als tegenprestatie
afstand cloet van zijn overige litigieuze
aanspraken of van die welke dat kunnen
worden, op zichzelf eventueel een toegeving kan zijn ; dat wanneer een clerde,
die geen partij is in de overeenkomst,
geen afstand doet van zijn rechten,
zulks evenmin verhinclert clat de partijen
in die overeenkomst wederzijds toegevingen konden doen over de rechten en
a an spraken van een van hen ;
Dat het arrest niet heeft kunnen beslissen, zonder aan genoemde clausule een
met haar tekst onverenigbare draagwijdte toe te kennen en zonder bovendien
artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek
te schenden, dat zij op zichzelf het ontbreken van wederzijdse toegevingen en
derhalve van een dading impliceert ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo de door eiser op
29 april 1970 ondertekende kwitantie
preciseert dat zij wordt afgegeven voor
rekening van wie het aangaat, cleze kwitantie, die op firmapapier van de eerste
verweerster is opgesteld met als datum
van afgifte 27 april 1970, vermeldt dat
eiser erkent dat hij het bedrag van
18.400 frank ontvangen heeft dat h8ln
betaald wordt « door de naa1nloze verzekeringsnlaatschappij Eurobel » en de
volgende clausule bevat : " Huidig aanbod
is vertrouwelijk. Het zal eenvoudig niet
meer gelden indien de kwitantie binnen
vijftien dagen na haar afgifte niet aanvaard en naar Eurobel teruggezonden is»;
dat daaruit noodzakelijk volgt clat de
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kwitantie door de eerste verweerster
werd afgegeven als aanbod om aan eiser
het erin vermelde bedrag te betalen als
tegenprestatie voor zijn erkenning dat
hij die betaling van de eerste verweerster
ontvangen heeft en voor zijn afst{and
van elke verdere of eventueel ingestelde
rechtsvordering, zoals blijkt nit het
antwoord op het eerste onderdeel van
het middel, welk aanbod eiser vervolgens
heeft aangenomen door de akte te ondertekenen ; dat de eerste verweerster zich
aldus persoonlijk verbonden heeft tot
betaling van de overeengekomen som
en eiser tot afstancl van elke andere
aanspraak; clat de clausule volgens
welke de kwitantie is afgegeven voor
rekening van wie het aangaat derhalve
in het onderhavige geval niet kan betekenen dat een van de partijen zich
jegens de andere niet verbonden heeft
en dat de rechter, door te beslissen dat
de bewoordingen van die clausnle " onzekerheid laten bestaan omtrent de
identiteit van een van de partijen in de
dading, zo er een dacling was aangegaan,
wat niet het geval is "• aan die clausule
een betekenis geeft die onverenigbaar is
met haar . bewoordingen, zoals ze door
hun context worden verdnidelijkt ;
Dat elk onderdeel van het middel
gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1017 van
het Gerechtelijk \Vetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, zonder opgave van
redenen, eiser veroordeelt in de twee
derden van de kosten van de twee instanties, waaronder de door de derde verweerster gemaakte kosten,
terwijl er geen enkel geding bestond
tussen eiser en genoemde verweerster,
die door de eerste verweerster en de
tweede verweerder gedagvaard was ;
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek, buiten de nitzonderingen die het
bepaalt en waarvan ten deze geen enkele
van toepassing is, de rechter verplicht
de in het ongelijk gestelde partij in de
kosten te veroordelen (schending van
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek) ; door niet te vermelden om welke
reden zij meenden dat twee dm·den
van de rloor de derde verweerster gemaakte kosten ten laste van eiser
moeten gelegd worden, de rechters in
hager beroep althans het Hof niet in ·
de mogelijkheid stellen de wettelijkheid
van hun beslissing te toetsen (schendin.g
van artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat, aangezien eiser en
de derde verweerster, die heiden gedagvaard werden door de eerste verweerster
en de tweede verweerder en tegen de
beslissing van de eerste rechter hager
beroep hadden ingesteld, tegen elkaar
geen conclusies genomen hadden, er
tussen hen geen geding bestond ;
Dat het arrest derhalve eiser, die niet
in het ongelijk gesteld werd in een geding
tegen de derde verweerster, niet wettelijk
heeft kunnen veroordelen in een gedeelte
van kosten die zij had gemaakt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
tweede en het derde middel, waarvan de
aanneming tot geen ruimere cassatie
kan leiden, vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het eiser veroordeelt
mn aan de eerste verweerster twee
derden van 18.862 frank, dit is 12.572 fr.,
te betalen en in zoverre het eiser veroordeelt in de twee derden van de kosten
van. de beide instanties ; beveelt dat van
dit arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
26 september 1974. - 1e kamer.
Voorzitter, de H. Perrichon raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?',
Baron Viw<otte,. Gelijklu.idende conchtsie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Van Ryn.

1e KA.llfER. -

27 september 197 4.

1° OVEREENKOMST. GEVOLGEN
TUSSEN DE PARTIJEN - VOORWAARDE
WAARONDER ZIJ TEN VOORDELE VAN
DERDEN EEN RECHT KA.N DOEN ONTSTAAN.
2° OVEREENKOMST - BEDING TEN
BEHOEVE VAN EEN DERDE
BESTAANSVOORWAARDE - BEWIJS.
1° Hoewel een ove1·eenkomst slechts gevolgen
heeft tu.ssen de cont?·acte?·ende pa1·tijen
kan zij in de ?'egel ten vo01·dele van een
derde een 1·echt doen ontstaan indien zij
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een beding ten behoeve van een clerde
bevat (1). (Artt. ll65 en ll21 B.W.).

omvang, tnssen de thans litigerende
partijen van toepassing is ,,

2° Een beding ten behoeve van een derde

tenvijl, luidens artikel 1165 van het
Bnrgerlijk W etboek, overeenkomsten aileen gevolgen teweegbrengen tnssen de
contracterende partijen en aa!l derden
s.lechts tot voordeel strekken in het geval
van het beding ten behoeve van derden
waarin artikel 1121 voorziet; ten dez~
de clansnle van de aide van 27 febrnari
1958, waarnaar het arrest verwijst,
generlei becling inhondt ten behoeve van
degene die het plan opgemaakt en de
metingen gedaan heeft, en bedoelde
clansnle bijgevolg noch diens aansprakelijkheid noch het bestaan van een nadeel
uitsluit wanneer, wegens de onjuistheid
van het plan en van de opmeting, de
koper geen goederen ontvangt met de
in de akte aangeduide inhond, waarnit
volgt clat het arrest de bewijskracht van
bovengemelde clausnle miskent (schending van de artikelen 1319 en 132 0 van
het Bnrgerlijk Wetboek), en, in ieder
geval, haar verbindende kracht (schencling van de artikelen 1121, ll22, 1134
en ll35 van het Burgerlijk Wetboek),
evenals het de rechtsvoorganger van de
verweerders van zijn eigen aansprakelijkheid ontslaat (schencling van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek) :

wordt niet ve1·moed; het is slechts voo1'handen wanneer git de overeenkomst
zonde1' twijjel blijkt dat clegene clie bedong
het voo1·1wmen had een voorcleel voo1·
een de1·de te bedingen (2). (Art. 1121
B.W.)
(VENNOOTSCHAP « COBRIMO ,,
T. DEVOLDERE EN THOMAS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 jannari 1973 door het Hof
vax1 beroep te Brnssel gewezen ;
Over hot middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1121, ll22, ll34,
ll35, 1319, 1320, 1382 en 1383 van het
Bnrgerlijk \i\1etboek,
cloorclat, ter verwerping van de door
eiseres. ingestelde vorclering tot betaling
van schadevergoeding, die aan de rechtsvoorganger van de verweerders aanwreef
zijn aansprakelijkheid te hebben doen
ontstaan door vergissingen bij het maken
van een plan en het opmeten van verscheidene onroerende goederen, door haar
gekocht krachtens een anthentieke verkoopakte van 27 febrnari 1958, welke
de inhond van de goederen aanduidt door
verwijzing naar bedoeld plan, het arrest
erop wijst " dat gei:ntimeerde (thans
eiseres) haar eis verklaart te stetmen
op de artikelen 1382 en 1383 van het
Bnrgerlijk Wetboek; dat zij slechts
schade heeft kmu1en oplopen omclat de
haar vmkochte oppervlakte niet zon zijn
geleverJ, zodat haar recht op vergoeding
nit de wac1-nitvoering van het contract
spruit ; dat aan wijle:1. Devolclere nitslnitend verweten wordt een vergissing
in de meting te hebben begaan, die de
font van de verkopers is gcworden wanneer zij in het contract verklaard hebben
de door gei:ntimeerde ingeroepen verkeerde oppervlakte te verkopen ; dat
hiernit af te leiden valt dat de clansule
van de verkoopakte, waarbij de verkochte goedcren aan de koopster overgedragen werden zondere enige waarborg
wegens vergissingen in de aangegeven
(1) Haaclpl. cass., 17 oktober 1968 (A1·1·.

cass., 1060, blz. 188) en cle noot 8, en 10 december .1971 (ibid., 1972, blz. 360).
(2) Raaclpl. cass., 12 mei 1972 (Arr. cass.,
1972, blz. 849).

Overwegencle clat de notariiile verkoopakte van 27 februari 1958 bepaalt : de
verkochte goecleren worden aan de
koopster overgeclragen in htm huiclige
staat met alle erfclienstbaarheclen, actieve
en passieve, zichtbare of onzichtbare,
voortdurende of niet-voortdurende, die
ze knnnen bevoordelen of bezwaren,
" zonder enige waarborg " uit dien hoofde,
evenmin wegens vergissing in de bovenvermelde oppervlakten, de aangecluide
oppervlakten die zijnde welke in voormeld plan worden vermeld ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat voormelde clausule tussen de partijen
van toepassing is omdat de door de
expert begane vergissing in de meting
de font van de verkopers is geworden
wanneer zij in het contract de door
eiseres ingeroepen verkeerde oppervlakte
verklaard hebben te verkopen :
Overwegende dat zo op die grond de
rechter wettelijk mocht beslissen dat de
verkoper. ontslagen was van alle 'vaarborg wegens de vergissing in de oppervlakte, zulks niet noodzakelijk de aansprakelijkheicl van de expert uitsluit ;
dat inderdaad de overeenkomsten krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk
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W etboek alleen gevolgen teweegbrengen
-tnssen de contracterende partijen en
.slechts ten voordele van dercle:-1 een recht
doen ontstaan inclien zij een beding ten
behoeve van een derde bevatten ;
Overwegende dat een beding ten
behoeve van een derde niet vermoecl
wordt ; dat nit de overeenkmnst zonder
-twijfel moet blijken dat degene die
bedingt het inzicht heeft gehad een voordeel voor een derde te beclingen ;
Overwegende dat het arrest bovengemelde clausule niet heeft kunnen
toepasselijk verklaren tussen de litigerende partijen, zonder de verbinclende
J~racht ervan te rniskennen;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zon worden beslist; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Gent.

27 septmnber 1974. 1 8 kamer. VooT.:itte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnmnencl voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Gerniers. Gelijkl~tidende concl~tsie,
de H. .Tillekaerts, advocaatgeneraal.
Pleiters, de HH. Fally en
Bayart.

1e KAMER. -

27 september 197 4.

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. - VERBOD
DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN ALS
GETUIGEN TE HOREN.- GERECHTELIJK
VVETBOEK, ARTJKEL 931, LID 2. DRAAGWIJDTE. - VERKLARINGEN AFGELEGD IN EEN STRAFRECHTELIJK OPSPORINGSONDERZOEK. VERKLARINGEN NIET BEDOELD BIJ DIE WETSBEPALING.
,20 BEWIJS. -

BEWIJS DOOR GETUIGEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. ZAKEN
'WAARIN ECHTGENOTEN TEGENGESTELDE
BELANGEN HEBBEN. · - GETUIGENIS
VAN DE BLOEDVERWANTEN IN NEDERDALENDE LIJN VAN DE ECHTGENOTEN.
- VERBOD. - GERECHTELIJK \;yETBOEK, ARTIKEL 931, LID 2.- VERKLARINGEN AFGELEGD IN EEN STRAFRECHTELIJK OPSPORINGSONDERZOEK. VERKLARINGEN NIET BEDOEI,D BIJ DIE
WETSBEPALING.

1° en 2° Het veT bod, bij aTtikel 931, lid 2,
van het GeTechtelijk Wetboek opgelegd,
om bloedverwanten in nedeTdalende lijn
als get~tigen te ho1·en in zaken waa1·in
h~m bloedverwanten in opgaande lijn
tegengestelde belangen hebben, onde1·
meeT in een geding tot echtscheiding of
tot scheiding van tafel en bed, strelct
zich niet ttit tot de ver kla1·ingen die
bloedverwanten in nederdalende l·ijn
hebben afgelegd in een stmj1·echtelijk
opspotingsondm·zoelc i.v.m. feiten wa.arvan zij pm·soonlijk het slachtoffm· wa1'en (1).
(0 ... , T. M .... )

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid nit de
schending van artikel 931, meer bepaald
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de vordering van
verweerster strekkende tot echtscheiding
gegrond verklaar-b, om de reden dat eiser
zich zou schnlclig gemaakt hebben aan
een doodsbeclreiging in de nacht van
20 op 21 juli 1969 en dat deze doodsbedreiging met de andere feiten die er
aan voorafgegaan zijn, een grove belediging uitrnaakt en het verdere samenleven onrnogelijk maakt, en deze doodsbedreiging als bewezen beschouwt om de
reden dat men staat, niet alleen voor de
klacht van verweerster 1naar ook voor
de overeensternmende verldaringen van
de dochters Micheline en li;Iireille clie
opgenomen werden in het gerechtelijk
vooronderzoek ,tan het parket te Brugge
en die als een bron van inlichtingen in
aanmerking komen, en dat de geloofwaardigheid van het relaas van verweerster en haar dochters aangevnld en
versterkt wordt· door een aantal feiten
die de bewnste scene voorafgingen,
tiJTw~jl uit de bepalingen van artikel 931, meer bepaald lid 2, van het
Gerechtelijk vVetboek volgt dat de
verklaringen van de kinderen van partijen, ook al werden zij in een strafvooronderzoek opgenomen, in onderhavig
(1) Raadpl. cass., 30 april 1970 (A1-r. cass.,
1970, blz. 801) en de noten onder dit arrest.
Het bestreclen arrest stelcle vast clat cle
clochtcrs van de eiser oak het slachtoffer
geweest waren van zijn gedraging.
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geding in echtscheiding zelfs niet als
eenvoudige inlichting in aanmerking
mochten worden genomen :
Overwegende dat artikel 931, lid 2,
van het Gerechtelijk Wetboek bepa:tlt
d~t bloedverwa:':lten in nederdalende lijn
met mogen worden gehoord in zaken
waarin hun bloedverwanten in opgaande
lijn tegengestelde belangen hebben ;
Overwegende clat die wetsbopaling
beperkt is tot de rechtspleging van. het
getuigenverhoor in burgerlijke zaken ;
dat zij niet betekent dat de rechter die
in een burgerlijk geding uitspraak doet,
de verklaringen ·welke bloedverwanten
in nederdalende lijn af:legden in een strafrechtelijk vooronderzoek, niet als bron
van inlichtingen zou mogen in aanmPrking nemen in een geding tussen bloedverwanten in opgaande lijn ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenml, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1974. -

1 6 kamer. --

Voo?·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. de Vreese. Gelijklttidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-o·eneraal. Pleiters, de HH. Bayart en
DeBruyn.

1e KA.MER. -

CIALE PACHTPRIJZENCOMMISSIES VAN
MAXIMUJ\'1:-COEFFICIENTEN, ENKEL WAT
BETREFT LANDBOUWGRONDEN EN WEIDEN.- FEITENRECHTER DIE DAARUIT
RAN AFLEIDEN DAT VOORMELDE WET
NIET TOEPASSELIJR IS OP DE PACHTPRIJS VAN LAAGSTAMFRUITAANPLANTINGEN.

1° De feitem·echter die het ontbreken in
1939, van laagstamjruitaanplanti1~gen
vaststelt, alsook het ftmdamenteel ve1·schil
tttssen cle?·g_elij_ke aanplantingen en gewone ea;plo~tat~epachten, vermag clam·ttit
af te leiden clat cle tvet van 26 jtdi 1952
tot bepe1·king van de pachtpl'ijzen niet
toepasselijk is op de pachtprijs van
laagstamfndtaanplantingen. (Artt. 1,
3, 5 en 6 wet van 26 juli 1952.)

2° De feitenl'echter, clie vaststelt dat de
laagstamjl'uitaanplantingen niet kunnen
ondergeb1·acht worden in de ntb1·ieken
voorkomende in de dom· de provincial~
pachtprijzencommissies bepaalde ma::-cimum-coejjiaienten voo1· de pachtprijzen
bet1·ejjende lanclbowvgronden en weiden
kan daantit ajleiclen dat de wet tot
bepe1·king van 'de pachtprijzen, vervat in
artikel III van de tvet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving bet1·ejjende het 1·echt
van voorkoop ten gunste van cle lmurdenr
van lanclbouweigendommen, niet toepasselijk is op cle pachtprijs van laagstamfruitaanplantingen.

27 september 197 4.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
-WET VAN 26 JULI 1952 TOT BEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN.- LAAGSTAMFRUITAANPLANTING. - N ORMALE
PACHTWAARDE IN 1939. FEITENRECHTER DIE HET ONTBREKEN, IN 1939,
VAN LAAGSTAJ\'I:FRUITAANPLANTINGEN
EN HET APART KARAKTER VAN DERGELIJRE AANPLANTINGEN VASTSTELT. FEITENRECHTER DIE VERMAG DAARUIT
AF TE LEIDEN DAT VOORJ\'I:ELDE. WET
NIET TOEPASSELIJK IS OP DE PACHTPRIJS VAN LAAGSTAMFRUITAANPLANTINGEN.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
-\VET TOT BEPERRING VAN-DE PACHT·
PRIJZEN VERVAT IN ARTIREL III VAN
DE WET VAN 4 NOVEMBER 1969 TOT
WIJZIGING VAN DE PACHTWETGEVING
EN VAN DE WETGEVING BETREFFENDE
HET RECHT VAN VOORROOP TEN GUNSTE
VAN HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN.- LAAGSTAMFRUITAANPLANTING.
- V ASTSTELLING DOOR DE PROVIN-

(DEVUE, T. MACHIELS.)
ARRRST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 januari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
soh ending van de artikelen 1, lid 1, 3 on 5
van de wet van 2_? juli 1952 tot.beperking
van de ~achtpr1~zen en. tot mtrekking
van de mm1stenele beslmten van 30 mei
19~~ en 30 november 1946, zoals geWlJZlgd_ door de wet van 20 januari 1961,
2, § 2, hd 3, van de vvet tot beperking van
de pachtprijzen, vervat in artikel III
van de wet van 4 nove1nber 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gtmste van huurders van
landeigenclommen, 5 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doorclat het vonnis eiser veroordeelt om
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aan verweerder het bedrag van 72.000
frank te betalen en de tegenvordering
van eiser, strekkende tot vaststelling
van de pachtprijs op 2,5 Tnaal de normale pachtwaarde van 1939 en tot
terugbetaling van 115.792 frank teveel
b3taalde pachtprijzen over de jaren 1967,
1968, 1969 en 1970, ongegrond verklaart
om de redenen dat de deskundige in zijn
verslag vooropstelt dat in 1939 nog geen
laagstamfruitaanplantingen, zoals die
thans gekend zijn, bestonden; dienvolgens een theoretische berekening om
een mogelijke pachtwaarde te berekenen
van geen a'lkele waarde is, vermits de
louter theoretische berekeningen op geen
enkele wijze het belang dat de partijen
aan een derg-elijke fruitwinning zouden
gehecht hebben, kan in-calculeren ; zeer
terecht de eerste rechter wijst op het
enorme verschil dat bestaat tussen de
gewone, gekende exploitatiepachten en
de laagstamfruitaanplantingen, die veel
grater investeringen vergen doch door de
zeer vlugge en betere rendabiliteit veel
aantrekkelijker worden voor de exploitanten, welke beide factoren zeker een
aparte en veel hogere pachtwaarde in de
hand werken ; aldus de toepassing van de
wet van 26 juli 1952 ten deze niet mogelijk is aangezien de pachtwaarde 1939
niet met voldoende zekerheid kan worden
bepaald; de eerste rechter anderzijds op
juiste wijze de draagwijdte van de wet
tot beperking van de pachtprijzen definieert nu deze wet een uitzonderingswet
is en strikt moet worden gei'nterpreteerd,

te1·wijl 1° de rechter in het kader van
de door eiser ingestelde vordering tot
taak had de pachtprijs van het verhuurde
landeigendom voor de jaren 1967-1970
vast te stollen op grondslag van de normale pachtwaarde in 1939 en hij deze
derhalve diende te bepalen ondanks de
moeilijkheid ze vast te stollen en de
theoreilische aard van de berekeningen ;
de zogezegde onmogelijkheid de wet van
26 juli 1952 toe te passen rechtsweigering
is (schending van de artikelen 5 van de
wet van 26 juli 1952, 2, § 2, lid 3, vervat
in artikel III van de wet van 4 november
1969, en 5 van het Gerechtelijk VVetboek) ;
2° de wet van 26 juli 1952 van toepassing is op de verhuring van aile landeigendommen en het feit dat in 1939 nog geen
laagstamfruitaanplantingen zouden bestaan hebben, zoals die thans gekend zijn,
geenszins van die aard is dat het aan de
toepassing van de wet afbreuk doet
(schending van de artikelen 1, 3 en 5 van
de wet van 26 juli 1952, 2, § 2, lid 3,
0ASSATIE, 1975. - 5

vervat in artikel III van de wet van
4 november 1969);
3° het vonnis verschillende elementen
aanhaalt als de investeringen, de rendabiliteit van dergelijke laagstamfruitaanplantingen en er eveneens een gerechtelijk deskundigenonderzoek over de normale huurwaarde in 1939 voorlag ; de
beslissbg dat de wet van 26 juli 1952 niet
:'ou kunnen toegepast worden in strijd
IS met dezelfde elementen en derhalve
niet gerechtvaardigd is (schending van
aile aangehaalde bepalingen) :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat partijen vanaf 1967 een overeenkomst
haddon gesloten waarbij verweerder een
laagstamaanplanting te Guigoven aan
eiser in huur gaf voor de jaarlijkse prijs
van 65.000 frank, met indexclausule ;
dat verweerder eiser dagvaardde in
betaling van de op 1 januari 1970 verval1en pach~ en dat eiser, bij tegenvordering,
de herl01ding van de pacht vroeg bij
toepassing van de wet van 26 juli 1952
tot beperking van de pachtprijzen en tot
intrekking van de ministeriele besluiten
van 30 mei 1945 en 30 november 1946 ;
Overwegencle dat luidens artikel 5 van
voormelde wet « Indien het goed in
1939 niet, of onder uitzonderlijke voorwaarden of overeenkomstig andere modaliteiten clan de huidige pacht verpacht
werd, de normale pachtwaarde tot
grondslag client));
,
Overwegende dat uit het vonnis blijkt,
en zulks niet wordt bestreden, dat in 1939
geen laagstamfruitaanplantingen bostonden zoals die thans gekend zijn en het
voorwerp uitmaken van het huidig
geding, zodat slechts een theoretische·
berekening van de pachtwaarde zou
kunnen gedaan worden; dat er een
fundamenteel verschil bestaat tussen d&
gewone, gekende exploitatieprocedes en
de laagstamfruitaanplantingen die veel
grater investeringen vergen en door de
zeer vlugge, en betere rendabiliteit veel
aantrekkelijker worden met het gevolg
dat zij een aparte en veel hogere pachtwaarde hebben ;
Overwegende dat de rechter aldus vermocht te beslissen dat het niet mogelijk
was de pachtprijs te berekenen volgens
de normale pachtwaarde van het goed
en dat mitsdien de aangehaalde wetsbepalingen niet toepasselijk zijn _op laagstamfruitaanplantingen ;
Dat het micldel niet kan aangenmnen
worden;
Over het tweede' middel, afgeleid ui.t
de schending van de artikelen 1, 2, 5 va~
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de wet tot beperking van de pachtprijzen vervat in artikel III van de wet
van 4 november 1969 tot wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gtmste van huurders van landeigendommen, §VI .van de bekendmaking gedaan
door de Minister van Landbouw in
uitvoering van artikel 2, § 4, val;l deze
wet en van artikel 14 van het koninklijk
besluit van 13 maart 1970 betreffende de
provinciale pachtprijzencommissies, 1, 3
en 5 van de wet van 26 juli 1952 tot
beperking van de pachtprijzen en tot
intrekking van de ministeriele besluiten
van 30 mei 1945 en 30 november 1946,
I van voornwlde wet van 4 novmnber
1969 vormend de afdelingen 3 en 4 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerder het bedrag te betalen
van 72.000 frank en de tegenvordering
van eiser tot vaststell:ing van de wettelijke
huurprijs vanaf het jaar 1971 ongegrond
verklaart om de redenen dat, zoals reeds
door de vrederechter werd beslist, " door
de provinciale pachtprijzencomri>issies
enkel n>aximum-coefficienten vastgelegd
werden voor eigenlijke landbouwgronden
en weiden; de laagstamfruitaanplanting
wegens haar apart karakter onder geen
van beide gepubliceerde rubrieken kan
ondergebracht worden ; nu de wet op de
beperking van de pachtprijzen uitzonderingsmaatregelen voorschrijft, de gebruikte termen strikt moeten gei:nterpreteerd worden ; .de huidige wet derhalve
nog niet toepasselijk is op de pachtprijzen
voor laagstamfruitaanplantingen bij gebrek aan publicatie van een maximumcoefficient; de vroegere wet van 26 juli
1952 evenmin toepasselijk is om de
hierboven sub 1 aangehaalde redenen ;
de vrijelijk overeengekomen pachtprijs
voor de toekomst niet moet herleid worden»,
te1·wijl 1° de door de bekendmaking
van de Minister van Landbouw bepaalde
coefficient voor de huuraanpassing van
de verpachtingen van landbouwgronden
eveneens toepasselijk is op de kwestieuze
verpachting van laagstamfruitbomen
(schending van de artikelen 1, 2, 5
vervat in artikel III van de wet van
4 november 1969 en van § VI van voormelde bekendmaking) ;
2o in de veronderstelling dat de pachtprijzencommissie geen coefficient zou
uitgevaardigd hebben die toepasselijk is
op de huurprijs van de kwestieuze verpachting van laagstamfruitbomen, deze

prijs dan onder toepassing valt van de
bepalingen van de wet van 26 juli 1952
(schending van de artikelen 2, § 2, vervat
in artikel III van voormelde wet van
4 november 1969 1, 3 en 5 van de wet
van 26 juli 1952, I van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving) :
Overwegende dat krachtens artikel 2
van de wet tot beperking van de pachtprijzen vervat in artikel III van de wet
van 4 november 1969 tot· wijziging van
de pachtwetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gtmste van de huurders van landeigendommen, de maximaal toegelaten pachtprijzen voor de in paoht.gegeven goederen
overeenstemmen met hun kadastraal
inkomen waarop een door de provinciale
pachtprijzencommissies vastgestelde coefficient wcirdt toegepast en de wet van
26 juli 195,2 tot beperking van de pachtprijzen toepasselijk blijft op de paohtprijzen die vervallen v66r de datum van
de bekenclmaking in het Belgisch Staatsblad van de beslissingen van voormelde
commissies ;
Overwegende dat de bekendmaking
gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4,
van voormelde wet tot beperking van de
pachtprijzen en van artikel 14 van het
koninklijk besluit van 13 maart 1970
betreffencle de provinciale pachtprijzencommissies, welke op 18 september 1970
in het Belgisch Staatsblad is verschenen,
slechts coefficienten vaststelt voor landbouwgronden en weiden ;
Overwegende dat enerzijds de laagstamfruitaanplantingen onder geen van
de gepubliceerde rubrieken worden vermeld en de door de Minister van Landbouw bepaalde coefficienten voor de
huuraanpassing van de verpachtingen
van landbouwgronden in het algemeen
niet toepasselijk zijn, dat anderzijds
zeals nit het antwoord op het eerste
middel blijkt zulke exploitatie, wegens
haar bijzondere aard, niet kan vergeleken
worden met een normale pachtexploitatie, zodat het berekenen van de huurprijs niet kon geschieden volgens artikel 5 van de wet van 26 juli 1952;
Overwegende dienvolgens dat de rechter kon beslissen dat de pachtprijs vanaf
het jaar 1971 de vrijelijk bedongen
pachtprijs was ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 september 1974. -

1e kamer. -
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Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, r;:tadshoor
"\vaarnemend · voorzitter. - V erslaggeve1·,
de H. Gerniors. Ande1·shtidende conchtsie met betrelcking to( het tweede middel (l), de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier

a~·tikel 27-1, ee~·ste lid, va1~ het ·wegverkee?·sreglement, rechtvaarcligt wettelijk
de ve?'Oo?·deling clie hij uitspreekt wegens
ove1·trecling van deze bepaling (3).

(Art. 27-l,
reglement.)

eerste lid,

wegverkeers-

en Dassesse.
(PETERS, T. HENSOHE EN SCHULTZ.)
ARREST (vertaling).

2• KAMER. -

ro

30 september 197 4,

REDENEN VAN·DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE.- BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS
GEGROND, NAUWKEURIG VERiviELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE OONOLUSIE WAARIN ANDERE OF
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG l\iET REDENEN' Ol\'IKLEDE
BESLISSING.

20 WEGVERKEER. -

VEROORDELING
WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 27-l, EERSTE LID, VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\1ENT.- REOHTER DIE
VASTSTELT DAT DE BEKLAAGDE DE
VERPLIOHTING NIET IS NAGEKOMEN ZIJN
SNELHEID TE BEPERKEN T.O.V. EEN
VAN DE OJ\'[STANDIGHEDEN WAARVAN
IN DEZE BEPALING SPRAKE IS. - VEROORDELING WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD.

l o De 1'echte1· die de jeitelij ke gegevens

waarop zijn beslissing is gegrond, nauwke1trig vermeldt omkleedt ?'egelmatig met
?'eclenen de verwe?'JJing van cle condnsie
waa1·in andere of hiermee strijclige jeitelijke gegevens wo1'Clen 1titeengezet (2).
(Art. 97 Gronclwet.)

2° De reahte?' clie vaststelt clat de belclaagcle

HE'r HOF ; - Gelet op het bostreclen
volmis, op 21 mei 1973 in het Duits
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende in hager
beroep, .alsmede op de vo6rziening ingesteld in dezelfde taal ;
,
Gelet op de beschikking van cle eerste
voorzittor van.I9 december 1973 waarbij
werd beschikt dat vanaf de terechtzitting de rechtspleging voor het Hof ir~
het Frans zou worden voortgezet ;
Over het dercle middol, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 7 -l, ' lid l,
van het wegverkeersreglern.ent en 97 van
de Gronclwet,
doordat, om eiser to veroordelen wegel'lS
overtreding van voormelcle bopaling van
clit roglement, hot bestreden vmmis zich
ertoe beperkt vast te stellcn dat eiser
zclf orkent dat hij in een lange. overzichtelijke bocht met een snelheid van
l 00 kilometer per uur reed,
te1·wijl,. indien het vonnis de plaatsgesteldheid in aanmerking neemt, het
geen ant·woord geeft op de conclusie
waarin eiser beweerde dat hot ging om
een goecl aangelegde weg, waarop men
snel kon rijden, hetgeen uitdrukkelijk
toegelaten was, en zijn beslissing, volgens
welke de snelheid van 100 kilometer per
uur op die plaats te hoog was, evenmin
wettelijk rechtvaardigt :

cle verplichting niet is nagekomen zijn
snelheid te 1·egelen t.6.v. een van cle
omsta?icligheclen waa1·van sp?'ake in

Overwegende dat het vom1.is vaststelt
niet aileen dat eiser in een lange overzichtelijke bocht met een snelheid van

(1) Het openbaar ministerie concludeerde
tot. de gegrondheid van het tweede middel
omdat cle wet tot beperking van de pachtprijzen, vervat in artikel III van. de wet
van 4 novembel' 1969, een criterium heeft
ingestelcl dat steunt op het. kadastraal inkomen, ook voor la~tgstamf:ruitaanplantingen
voorhanden en op de door de provinciale
pachtprijzencommissies overeenkomstig artikel 2, § 3,Jid 1 en a, van dezelfde wetbepa~tlc1e

maximum-coiifficienten, waarbij het van oorcleel was clat laagstamfruitaanplantingen
onder de rtlbriek (( landbouwgronclen )) van de
vastgestclcle coefficienten vielen.
(2) Oass., 13 februari 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 648); raadpl. cass., 11 juni 1974 ('ibid.,
1974, blz. 1125).
(3) Raadpl. cass., 21 mei 1962 (Bull. en
Pas., 1962, I, 1170) en 8 januari 1074 (An.
cass., 1974, blz. 506).
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1 00 kilometer per uur reed, maar ook dat
"niet wordt betwist dat eisers wagen
tegen de vrachtwagen van Hensche over
zijn gehele lengte is afgeschampt, dat hij
vervolgens heeft geslipt, dwars de rijbaan
is overgereden en ten slotte 30 meter
verder in een sloot links· van de weg
terecht is gekomen " ;
Dat door aldus de redenen aan te
duiden, waarop het zijn beslissing steunt,
het vonnis verder geen antwoord moest
geven op de conclusie waarin andere of
hiermee tegenstrijdige elementen worden
uiteengezet ;
Dat het vonnis, op grond van zijn vaststellingen, de telastlegging tegen eiser
bewezen mocht verklaren, zoals zij in de
dagvaarding werd omschreven, dit is als
bestuurder van een voertuig op de openbare weg nagelaten te hebben zijn snelheid te regelen zoals is vereist wegens de
plaatsgesteldheid, het zicht, de staat
van de weg en van het voertuig, opdat
zij geen ongevallen zou kunnen veroorzaken, noch het verkeer hinderen ; dat
inderdaad een nalatigheid met betrekking tot een van de in artikel .27-1, lid 1,
van het wegverkeersreglement vermelde
gegevens volstaat, opdat de snelheid
waarmee het voertuig wordt bestuurd
overtreding van die wetsbepaling oplevert;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Over het eerste en het tweede middel,
En overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de strafvordering,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1974. - ,2 8 kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Ohn (van de balie
te V erviers).
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KAMER.-

30 september 1974.

ARBEIDSONGEVAL. GECOORDINEERDE WETTEN VAN' ,28 SEPTEMBER
1931. TOEPASSINGSSFEER. IN
AANMERKING GENOMEN SCHADE.

,2° ARBEIDSONGEVAL. -

GECOORDINEERDE WETTEN VAN ,28 SEPTEMBER
1931, ARTIKEL 19, VIERDE LID. VERBOD OM DE GEMEENRECHTELIJKE
SCHADEVERGOEDING MET DE FORFAITAIRE VERGOEDINGEN TE CUMULEREN.
DRAAGWIJDTE VAN DIT VERBOD:

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. DuBBELZINNIGE REDENEN. NmT
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° De gecoordineerde wetten bet1·ejfende de
ve1·goeding der schade voortsprttitende
uit m·beidsongevallen dekken enkel de
materiele professionele schade (1).
,2°

K.mchtens artikel19, vierde lid, van de
gecoo1·dineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit a1·beidsongevallen mag voor eenzelfde schade of eenzeljde deel van de
schade de gemeenrechtelijke schadevergoeding niet met de forjaitaire vergoedingen van deze wetten worden
gecumuleerd (.2); derhalve onwettelijk
is de beslissing die, wanneer een ongeval
uitsluitend aan een de1·de te wijten is en
ter vaststelling van de schade welke
de zoon van de geu·offene als erjgenaam van diens weduwe heeft geleden,
de vergoedingen welke door de verzekemar-arbeidsongevallen aan de weduwe
we1·den betaald zowel voor haarzelf als
voor haar zoon, aftrekt van de gezamenlij ke
bedragen waarop zij recht had krachtens het gemeen recht, met inbegrip van
de vergoeding voor de extrap1·ojessionele
en m01·ele schade, en niet van het bedrag
voor de schade welke voor die weduwe
voortvloeit uit het verlies van de beroepsinkomsten van haar man (3).

(1) Cass., 21 februari 1969 (Arr. cass., 1969,
blz. 585),
(2) Cass., 4 december 1972 (Arr. cass., 1973,
blz. 331).
(3) In het onderhavige geval was, wegens
twee toevallige omstandigheden, . het overlijden van de weduwe van de getroffene eensc
deels en het feit dat zij betaling bekomen had
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3° Niet 1•egelmatig gemotiveerd is de beslissing die, rechtdoende op de btw·gerlijke
·rechtsvordering van de zoon van de
getroffene van een arbeidsongeval, in
het onzekere laat of al dan niet tweemaal
achte1·eenvolgens het kapitaal van de
wezen1·ente welke door de verzekm·am·arbeidsongevallen wenl gevestigd, van
de aan de bu1·gerlijke pa1·tij krachtens
het gemeen recht vm·schtddigde vergoedingen we1·d afget1·okken (1). (Art. 97
Grondwet.)
(MENU, T. VANRAMPELBERG.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 januari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat Mr. Philips, advocaat
bij het Hof, bij op l l april 1974 ter
griffie van het Hof ontvangen alde verklaard heeft afstand te doen van de
voorziening ingesteld door eiseres, maar
enkel en aileen voor het geval waarin
genoemd arrest zou geacht worden geen
definitieve beslissing op te leveren in de
zin van artikel416 van het Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest, dat enkel
en aileen uitspraak doet over de burgerlijke belangen, « zijn uitspraak aanhoudt
omtrent de schade die eventueel voor
Philippe Mernier zou volgen uit latere
belasting van de toegekende vergoedingen », het vonnis bevestigt, waarbij verweerder in de kosten van eerste aanleg
wordt veroordeeld, en verweerder tot de
betaling aan eiseres van 364.496 frank
alsmede van de vergoedingsinterest, de
gerechtelijke interest en de kosten van
hoger beroep veroordeelt ;
Overwegende dat, door die veroordelingen uit te spreken, het arrest uitspraak
doet over aile eisen van de burgerlijke
partij en dat hierdoor met betrekking
tot de rechtsvordering van deze partij
de rechtsmacht is uitgeput ; dat het
arrest definitiefis in de zin van artikel416
van het Wetboek van strafvordering;
Dat er dientengevolge geen grond bestaat om de afstand van de voorziening
te decreteren ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
van het derde deel van het kapitaal van de
weduwenrente anderdeels het wettelijk forfaitaire bedrag hoger dan het op grond van het
gemeen recht geraamde bedrag van de
schade ten gevolge van het verlies van de
beroepsinkomsten van de getroffene.

de schending van de artikelen 19 van de
wetten op de vergoeding van. de schade
voortspruitende uit de arbeidsongevailen,
gecoi:irdineerd bij het koninklijk besluit
van 28 september 1931, voor zover als
nodig van artikel 46 (inzonderheid laatste
lid) van de wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevailen, van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, om de schade vast te steilen,
die de minderj arige Philippe Mernier. als
erfgenaam van zijn moeder heeft geleden,
en na de schade die naar gemeen recht
voor de getroffene volgt uit het verlies
van zijn beroepsinkomsten op 457.904
frank te hebben vastgesteld, het arrest
het geheel van de door de verzekeraar·
arbeidsongevailen uitbetaalde vergoedin·
gen, dit is 550.490 frank, heeft afgetrokken niet van genoemde beroepsschade,
maar van het geheel van de bedragen die
aan de betrokkene op grond van het
gemeen recht toekomen, daarbij begrepen
de vergoeding voor extraprofessionele
schade alsmede de vergoeding voor
morele schade, dit is 613.904 frank,
te1·wijl, eerste onderdeel, daar de forfaitaire vergoedingen die inzake arbeidsongevailen verschuldigd zijn, de materiiile beroepsschade aileen dekken, de
feitenrechter, om te beletten dat de
vergoedingen zouden worden samengevoegd, het bedrag van de volgens het
gemeen recht toegekende vergoeding voor
beroepsschade, dit is het bedrag van
457.904 frank, niet in aanmerking mocht
nemen ; door het geheel van de forfaitaire
V?or arbeidsongevallen bepaalde vergoedmgen af te trekken van de volgens
het gemeen recht toegekende vergoedingen, het een verkeerde toepassing
heeft gemaakt van het cumulatieverbod (schending van voornoemde bepalin·
gen van de arbeidsongevallenwetten) en
de do.<?r Philippe Mernier als erfgenaam
van ZIJn moeder geleden schade niet volledig vergoedt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek);
tweede onde1·deel, door verder zich niet
te verantwoorden omtrent de modaliteiten van de verrichte aftrekking en door
evenmin de aard en het voorwerp van
de door de verzekeraar-arbeidsongevallen
betaalde vergoedingen te verduidelijken,
het bestreden arrest althans is aangetast
(1) Raadpl. cass., 3 november 1971 en
6 januari 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 231 en
444).
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door dubbelzinnigheid, die het nagaan
van de wettelijkheid ervan belet (schending van artikel 97 van de Grondwet)
Betreffende hot eerste oriderdeel. :
Overwegende dat de forfaitaire vergoeding toegekend op grand van de gecoiirdineerde wetten op de vergoeding
der schade tengevolge van de arbeidsongevalle:::l, uitsluitend de materiels professionele schacl'l. dekt;
Overwege:'lde clat arbikel.l9, lid 4, van
die wetten, vervangen bij artikel l 0, l 0 ,
va:'l de wet va:::1 10 jnli 1951, dat op dat
ogenblik toepassolijk was, de cumulatie
van gemeenrechtelijke schadevergoedinge;.'l en de forfaitairo vergoedingen alleen
da:'l verbiedt, wanneer de el'le zmvel
als de andere wegellS dezelfde. schade. of
hotzelfde gedeelte va:a de sclnde worden
toegakeHd ;
OverwegeHde clat, om de schade vast
te stollen die de minderjarige. Philippe
Mernier als erfgenaam van zijn moeder
heeft geleden, het arrest de door de verzekeraar-arbeiclsongevallo:'l betaalde vergoedingen aftrekt zowel va:'l de bedragen
toegokend als vergoecling voor do sc:mde
die voor de getroffane op gr2lncl va:'l het
gemeen recht is ontstaa::J. uit hot verlies
Van zijn beroepsinkomstea als Va'.'l de
vergoedingen toegekend · als herstel voor
de extraprofessionele en morele schade ;
Dat het alchis de draagwijdte van het
cumulatieverbod nliske:1t en. geen. vergoeding tookent voor het geheel van
voornoemde schade, die cle 1veduwe van
de getroffene heoft geleden ;
Dat dit onderdeel Val'l het micldol
gegroncl is ;
Over het tweede Iniddel, afgeleid nit
de sche:1ding van de artikelen 1382, 1383
van heb · Burgorlijk Wetboek e:'l IJ7 va:1
de Gronclwet,
doorclat, nu het arrest bij hot opson~'l1Gn
van cle verschillende schai:lon die de
ininderjarige Philippe Mernier als erfge:naam van zijn _moeder lwefb g()leclen,
van die bedragen do vorgosclingen aftrekt
die de verzekeraar-arbeiclsongevallen, zowel voor laatstgenoomde als voor het
onderhoud van lmar zoon hoeft betaald,
het, ook w:;~.i'lneer het de door Philippe
Mernior in eigen naam geleden schade
opsomt, hiervan met name het bedrag
van 353.705 frank aftrekt als kapitaal
dat door de verzekeraar-arbeiclsongevallen te zijnen gunste wercl gevormd,
terwijl, eerste onde1·deel, de feitenrechter
aldus tweemaal achtereenvolgens van de
aan eiseres als dusclanig toekomencle ver-

goedingen hetzelfde kapitaal-arbeidsongevallen aftrekt dat. ten gunste van de
minderjarige Philippe .Mernier werd gevestigcl en derhalve de door laatstgenoemde geleden schade geenszins volledig
vergoedt (soh ending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle oncle1·cleel, de gelijke bewoordingen die de feitenrechter in het ene zowel
als het andere geval gebruikt, dubbelzinnigheicl aan het arrest verlenen, zodat
het niet mogelijk is de wettelijkheid van
de beslissing na te gaan en die dubbelzimligheid dorhalve gelijkstaat met nietrnotivering (schending van artikol 97 van
de Grond wet) :
Betreffe:--tcle het tweocle onderdeel :
Overwegende dat het arrest de beclra 7
gen vaststelt die door verweordei~ aan ei,
S3res, qualitat3 qua, verschuldigcl zijn .als
vergosding voor de schacle die de minderjarige Philippe .Mernier heeft geleclen als
erfgenaam van zijn mo3der alsmede van
zijn eige:n schade, door van de volgens het
gemeon recht berekencle vergoeclingen be,
pactlde bedragen af te tre~cken, die door de
verzokerac:Lr-ao•beidsongevallen werclon be:
taald ; dat e:norzijcls, om de vergoeclingen
vast t.3 stollen die ag,n Philippa Mernier
als erfganaam_ van zijn moeder verschuldigd zijn, het arrest de boclragen aftr(lkt
die aan deze door de v(lrzekeraar-arbeiclsongevallen werdei'l botaald " zowel als
persoonlijke vergoeding. clan voor het
011derhoud van haar zoon " en anclerzijds,
om de aan Philippe l\~ernier persoonlijk
verschuldigde bedragen vaE;t te stollen,
het " een te zijnen glmsto door de verze,
keraar,o.rbeidsongevallen gevostigd kapitaal " aftrekt ;
.
.
Ovorwegencle dat die redenen in het
onzekere laten of het arrest al dan niet
tweemaal achtereenvolgens hetzolfcle kapitaal dat ten gunste van de minderjarige Philippe Mernier wercl gevestigd,
heoft afgetrokken ;
.
Dat clit onderdeel van het middel
gegro~'lcl is ;
Orn clio re:lenon, e:'l zonder clat er
groncl be3taat om de andere onclerdelen
van de twee middelen na te gaa:1, welke
onclerdelen geen ruimore cassatie lnmnen moebrengerr, vernietigt het bestreclen
arrest voor zover het, mn de beclragen vast
te stellon die door verweerders aai1 eiseres
qualitatg q~ta, verschulcligd zijn als vergoecling voor de schade die de minderjarige Philippe. Mernier als erfgenaam van
zijn moecler heeft geleden, de door de verzekeraar-al'beidsongevallen betaalcle be-
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dragen aftrekt van het geheel der bedragen die het als schadevergoeding toekent,
en voor zover het, mn de vergoeding verschuldigd voor de persoonlijk door Philippe Mernier geleden schade te bepalen,
de vergoedingen die door de verzekeraararbeidsongevallen aan de moeder van
deze werden betaald op 550.490 frank
vaststelt, dit is onder aftrekking van
353.705 frank, welk bedrag het kapitaal
is dat door de verzekeraar-arbeidsongevallen ten gunste van Philippe Mernier
werd gevestigd ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
besli~ing ; veroordeelt verweerder in de
1wsten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
30 september 1974. - 2e kamer.
Voorzitte;·, Baron Hichard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve;·,
de H. Screvens. Gelijleluidende conchtsie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraaL - Pleitm·, de H. Philips.

2e KAJl'[ER. -

30 september 197 4.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT
EEN VERJl'[ELDING VAN HET PROCESVERBAAL VAN EEN TERECHTZ~TTING HET
NIET lVIOGELIJK lVIAAKT NA TE GAAN
OF DE WETTELIJKE EED IS AFGELEGD
D.OOR EEN GETUIGE.- EEDAFLEGGING
DOOR ALLE GETUIGEN DIE BLIJKT UIT
DE GEZAMENLIJKE VERJ\'IELDINGEN VAN
HET PROCES-VERBAAL.- MIDDEL DAT
FEITELIJKE· GRONDSLAG MIST.

VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING.- VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE WETTELIJKE BEPALINGEN. HECHTER DIE DE WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER AANHAALT, ZONDER VERMELDING VAN DE
DATUlVI DEZER WET. - BESLISSING IN
RECHTE GElVIOTIVEERD.
1° l!'eitelij lee grondslag mist het middel
ten betoge dat een ve;·melding van het
p;•oces-veTbaal van een te1·echtzitting van
de politim·echtbank het niet mogelijk
maalct na te gaan of een getLtige de wettelij lee eed he eft afgelegd, als ~tit de
gezamenlijke vm·meldingen van dit p;·oces-verbaal blijkt dat de getuigen opeenvolgend gehoonl z~fn nadat zij elk de
wettelijke eed hebben ajgelegd (1).

2° Niet ontvanleelijk, bij gebrek aan
bestaans;·eden, is het middel dat enleel
cloelt op een beslissing waa;·tegen het
cassatieberoep niet is ge;·icht (2).
3° Niet ontvanleelijk is het micldel waaTvan
de ond~tidelijleheid het Hof in de onmogelijkheid stelt de aangevoe1·de onwettel·ij kheid te onclerscheiden ( 3).
4° De 1'echte1' die de a;·tikelen 34, 1o, 38,
45 en 47 van de wet betTeffende de
politic ove1' het wegveTkee;· aanhaalt,
zondm· vennelding van de datum deze1'
wet, venvijst met zelem·heicl ;iaaT de
wetten die zijn gec001'dineenl bij het
koninklij k besluit van 16 maa1·t 1968
en motivee1·t 1·egelmatig in 1'echte de doo;·
hem ~titgesproken ve1·vallenve1·klaring
van het 1'echt tot sttw·en (4). (Art. 97
Grondwet.)
(BURRTON.)
ARREST (vm·taling).

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT DOELT OP EEN
BESLISSING WAARTEGEN GEEN CASSATIEBEROEP INGESTELD IS.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. 0NDUIDELIJK lVIIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° HEDENEN VAN DE VONNISSEN
EN AHHESTEN. - STRAFZAKEN. (1) Cass., 4 februari 1974 (A1-r. cass., 1974,
blz. 603).
(2) Cass., 25 september 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 90); zie het arrest van deze dag,
infm, blz. 140.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 februari 1974 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Hechtbank te Bergen ;
Over het eerste middel, hier·uit afgeleid
dat de getuigen Demarbaix en Deridder
op 9. januari 1973 door d13 politierflchtbank werden gehoord en dat het procesverbaal van die terechtzitting niet vermeldt dat de getuige Deridder de eed
heeft afgelegd, daar de formule die het
(3) Cass,, 11 december 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 416).
(4) Raadpl. cass, 14 oktober 1969 (An·.
cass., 1970, blz. 161).
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getuigenis van Demarbaix voorafgaat, in
het enkelvoud is opgesteld, wat laat veronderstellen dat alleen de eerste getuige
onder ede werd gehoord :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 9 januari 1973
van de politierechtbank, waarin het
verhoor van de getuigen Demarbaix en
Deridder is opgetekend, vermelclt dat
" wordt overgegaan tot het verhoor
volgende getuige
, die achtereenvolgens
opgeroepen en verhoord,
na " de wettelijke eed te hebben afgelegd;
Overwegencle dat weliswaar de vermeldingen betreffende het verhoor van de
getuigen niet worden ingevuld, maar clat
zowel uit de plaats van die formule voor
het verhoor van beicle getuigen als nit
het gebruik van het woord " achtereenvolgens " blijkt dat beide getuigen cle
bij cle wet voorgeschreven eed hebben
afgelegd;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede midclel, him•ttit afgeleid dat cle rechtbank hoofdzakelijk tot
haar overtuiging is gekomen aan de hand
van het geneeskunclig onclerzoek waarbij
het bloedalcoholgehalte rond 11 uur
's morgens werd vastgesteld,
tenvijl 1° het vonnis van 17 mei 1973
dat voorbereiclend is tot het vo;nnis van
7 februari 1974, geen antwoord geeft
op eisers verweer clienaangaande ;
2o op het formulier van de rijkswacht
niet is vermeld op welk uur het bloodmonster werd genomen :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat de voorziening niet
is ingesteld tegen het vonnis van 1 7 mei
1973, zodat dit onderdeel van het midcle1
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van besta<tnsreden ;
Betreffencle. bet tweede onclerdeel :
Overwegende clat aan de hand van
dit onderdeel van het midclel bij ontstentenis aan verduidelijking niet kan worden
nagegaan om welke aangegeven onwettelijkheid het gaat, zodat het micldel
niet ontvankelijk is ;
Over het clerde middel,
Overwegende dat het middol, dat op
een onjuiste lezing van het vonnis stetmt,
feitelijke gronclslag mist ;
.

.

Over het vierde rniddel, hiendt afgeleid

dat het vonnis niet regelmatig met redenen is omkleed,
doordat het de artikelen 34, 1°, 38,
45 en 4 7 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer schendt, zonder de
datum van die wet te vermelden ;
en dom·dat, in de onderstelling dat het
toepassing zou maken van de gecoiirdineerde wetten van 16 maart 1968, het
vonnis niet uitdrukkelijk vaststelt dat
het Irtisdrijf te wijten is aan het toedoen
van de dader, welke voorwaarde voor de
toepassing van de vervallenverldaring
van het recht om een voertuig te besturen
is vereist bij artikel 38 :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat het vonnis bij het
wijzen op de wet betreffende de politie
over het wegverkeer met zekerheid verwijst naar de wetten die zijn gecoiirdineerd bij het koninldijk besluit van
16 maart 1968;
Betreffende het tweecle onderdeel :
Overwegende dat het vonnis erop
wijst dat eiser " zich opnieuw achter het
stuur heeft gezet rond vier uur 's margens ,, dat niet bewezen is dat hij zich
op dat ogenblik in staat van dronkenschap bevond en " dat hij zijn voertuig
op een openbare plaats heeft bestuurd,
na alcoholische dranken in zoclanige
hoeveelheid te hebben gebruikt, dat het
alcoholgehalte van zijn bloed ten :rhinste
1,5 gram per liter bedroeg ";
Dat het aldus impliciet doch zeker
vaststelt dat het misdrijf te wijten is
aan het persoonlijk toedoen van eiser ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen in ·acht genomen zijn en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiser in de kosten,

30 september 1974. - 2e kamer. V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Screvens, Gelijkltddende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Belle (van de balie
te Bergen).

1372e KAMER. -

30 september 197 4.

1° STRAF.- GELDBOETE.- OPDEOIEMEN.- WET VAN 22 DECEMBER 1969.
0NZEKERHEID OMTRENT HET FEIT
OF HET MISDRIJF VOOR OF NA DE IN·
WERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD. NIET WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DE·
ZE WET.

2° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. CASSATIE WEGENS
ONvVETTELIJKE VERHOGING VAN DE
GELDBOETE MET 290 DEOIEMEN. GEDEELTELIJKE OASSATIE MET VERWIJ·
ZING.
I

o

N iet wettelij k gM'echtvaa?·digd is de
toepassing op een geldboete van de
verhoging met 290 deciernen, ingevoerd
bij de wet van 22 decembe?' 1969,
wannee?' de vaststellingen van de beslissing in het onzekere laten of het rnisdrijf
gepleegd is v661· of na 10 janum·i 1970,
dag waarop deze wet in we1·king is
getreden (1).

2° Oassatie op grand dat de geldboete met
290 deciemen is verhoogd, hoewel de
vaststellingen van de beslissing in het
onzelce?'e laten of zij slechts met 190 deciemen had moeten verhoogd tvO?·den,
is . bepe?'lct tot dit beschilclcende gedeelte
en geschiedt met verwijzing (2).
(BORG1TET.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 1974 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het 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
eiser de feiten bewezen verklaart cheques
of alle andere met een cheque gelijkgestelde titels zonder voorafgaande dekking
te hebben uitgegeven, welke feiten op
24 november 1969 te Haversin, op 25 de(1) Cass., 19 maart 1974 (A?'?', cass., 1974,
biz. 799),
(2) Cass., 21 november 1972 (A1-r. cass.,
1973, biz. 288).

cember 1969 te Purnode en eveneens aldaar in januari of februari 1970 werden
gepleegd, en hem l'tit dien hoofde met
bevestiging van het beroepen vonnis veroordeelt tot een enkele gevangenisstraf en
tot 100 frank geldbQete « verhoogd met
290 opdeciemen ,, dit is 3.000 frank;
Overwegende dat de wet van 22 december 1969 waarbij de geldboeten met
290 deciemen worden verhoogd, op
10 januari 1970 van kracht is geworden;
dat de verhoging van de door deze wet
opgelegde geldboeten niet van toepassing
is op de geldboeten uitgesproken wegens
misdrijven die v66r die inwerkingtredi:ng
werden gepleegd ; dat het arrest niet
vaststelt dat het uitgeven van de bankoverschrijving te Purnode na 9 januari
1970 plaatsgreep en derhalve de toepassing van artikel 1 van de wet van
5 maart 1952, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 22 december 1969
niet rechtvaardigt ;
.
En overwegende voor het overige dat
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de geldboete
van 100 frank wegens de telastleggingen
1a en 1b (dossier 935) en 2 en 3 (dossier
663), met 290 deciernen verhoogt;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten en
laat de andere helft ten laste van de
Staat ; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brussel, om uitspraak te
doen over de toepassing op de geldboete
van de opdeciemen.
30 september 1974.
2e kamer. VoorzittB?·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggevB?·,
de H. Closon.- Gelijlcluidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -
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WEGVERKEER. - RIOHTINGSVERANDERING. - WEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIKEL 25-3.- VERBOD HET VERKEER
VAN DE ANDERE TEGEMOETKOMENDE
BESTUURDERS TE HINDEREN.- VOOR·
WAARDE,

-138Overt1·eding van artikel 25-3 van het wegverkee?'s?·eglement, volgens hetwelk de
besttmnler cUe van richting wil vm·anderen het ve1·lceer van de bestttttrde1•s
die hem tegemoet lcomen op de 1'ijbaan
die hij gaat verlaten niet mag hinderen,
bestaat alleen indien het ve1·lcem· van deze
bestuttnle1·s normaal is (1).
(J\URGAUX, T. VERMEERSOH.)
ARREST

(v::;rtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 maart 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgoloid uit de sohending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk ~Wet
hoek, 3, 4 van' de wet van 17 april 1878
houdendo de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 418, 419
van het Strafwetboek en 38, § 1, van
het wegverkeersreglmnont,
doo1·dat, al is het bewezen dat "1-vijlen
Jean-Claude Verrneorsch, die op het
ogenblik dat hij naar links afsloeg, over
een voldoende zioht beschikte om bijtijds
eiser op te merken, die in de tegenovergestelde richting reed met een snelheid
die hager was dan 90 kilometer per uur,
en niettemin is verder gereden om dwars
over de aan eiser voorbehouden rijstrook
komen te staan, .. . alclus de doorgang
afsnijdencl van de voorrang genietende.
bestuurcler op een ogenblik waar deze
reeds met hoge snelheid naderde, het
arrest eohter tegen eiser het hom ten
laste gelegcle misdrijf van onopzettelijk
doden bewezen verklaart en hen'l · uit
dien hoofde veroordeelt tot vijftien dagen
gevangenisstraf met vijf jaar uitstel, tot
6.000 frank geldboeto en in de kosten
van de strafvordering, hem bovendien
een derde van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van het kwestieuze ongeval ten laste
legt en hem veroordeelt tot betaling aan
ieder van de twee burgerlijke _partijen,
als 1norole schadevergoeding, van de
som van 33.333 frank op groncl dat, zo
Jean-Claude Vermeersch zich heeft gedragen op een wijze die het totaal gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg van
zijnentwege sterk naar voren heeft
gebracht, er tussen eisers fout en het
(1) Oass., 21 augustus 1974 (A>'1'. cass.,
1974, blz. 1237).

ongeval een oorzakelijk verband bestaat,
vermits de snelheid '\.vaarmee hij zijn
voertuig heeft bestuurd, in zekere mate
de normale verwachtingen van de bestuurder V ermeersch heeft kunnen verijdel en,
te1·wijl, indien, zoals hierop door de
feitenrechters wordt gewezen, wijlen
Jean-Claude Vermeersch over een voldoend zicht beschikte om eiser, die als
tegenligger met hoge snelheid reed, bijtijds op te merken, hij ervan had moeten
afzien te rijden op cle rijstrook die voor
eiser was voorbehouclen, des te meer
daar cliens snelheicl zodanig was clat zij
eventueol zijn verwachtingen kon verijclelen, waaruit volgt clat de uitgesproken
veroorclelingen niet wettelijk zijn gerechtvaardigcl (schending van alle in het
micldel vermelde wetsbepalingen) en cle
redenen van het bestreclen arrest op zijn
minst dubbelzinnig en zelfs tegenstrijclig
zijn, wat gelijkstaat met niet-motivering
(schencling van artikel 97 van cle Grandwet):
Overwegende clat uit het arrest blijkt
clat de autobestuurder Vermeersch naar
links wilde afslaan ;
Dat hij dus, krachtens artikel 25-3
van het wegverkeersreglement, er slechts
moest op letten, het verkeer van eiser
als tegenligger niet te hinderen, wanneer
clit normaal was;
Overwegende dat, door clienaangaande
erop te hebben gewezen clat eiser reed
met een. snelheid " die in zekere mate de
normale verwachtingen van de bestunrder Vermeersch heeft kunnen verijdelen ,,
dat hij zijn voertuig bestuurde op een
wijze " die geen rekening hield met de
meest elementaire regels van voorzichtigheid " en dat hij " een fout in noodzakelijk oorzakelijk verband met het
ongeval heeft begaan ,, het arrest wettelijk en zonder tegenstrijdigheid beslist
dat eiser aansprakelijk is, niettegenstaande het verbod dat bij artikel 25-3 van
het wegverkeersreglemK'lt aan de bestuurcler V ermeersch was opgelegd ;
En overwegencle dat, met betrekking
tot de beslissing op de strafvorclering
ingestelcl tegen eiser, de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
On'l die redenen, verwerpt de yoorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1974. - 2° kamer. Voozitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
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H. Legros. Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. · ~
Pleiter·, de H. Simont.

2e
1a
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30 september 1974.

vVEG VERKEER SPOORVOERTUIGEN. -

vooRRANa vAN
DRAAGWIJDTE.

.RED EN EN VAN DE VONNISSEN
EN ABRESTEN.- STRAFZAKEN.-----,
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ~
BEKLAAGDE ALLEEN AANSPRAKELIJK
VERKLAARD VOOR DE SOHADELIJKE
QEVOLGEN VAN
EEN
ONGEVAL.
00NOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE EN VAN
DE
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEN BETOGE DAT DE
SCHADE
OOK EEN FOUT VAN HET
SLAOHTOFFER ALS OORZAAK HEEFT. GEEN PASSEND ANTWOORD. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLi:SSING WAARBIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
WORDT GELEGD. GEEN PASSEND
ANTWOORD OP DE OONOLUSIE vV AARIN
AAN HET
SLAOHTOFFER EEN FOUT
WORDT
TOEGESOHREVEN
WAARDOOR
HET ONGEVAL WERD VEROORZAAKT.,CASSATIE DIE ZIOH NIET UITSTREKT TOT
DE BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE
EEN FOUT HEEFT .;BEGAAN WAARVOOR
HIJ AANSPRAKELIJK IS.

1° De aan spoo1·voerhtigen k1·achtens a?·tikel15-2, tweede lid, van het wegve?·kee?'Sreglement toegekende voormng op SJJoorwegen houdt voo1· de ande1·e weggeb1·uike1·s de veTplichting in deze vom·ruigen
te laten vooTgaan, behoudens feitelijke
omstandigheden welke een Techtvaardigingsg?·ond opleveTen (1).
2° Niet 1·egelmatig gem.otiveenl is de beslissing die alleen de beklaagde aanspmkelij lc veT klaaTt vooT de schaclelij lee
gevolgen van een ongeval, zonclm· passend te antwooTclen op de conchtsie van
deze beklaagde en van de bw·ge?Techtelijk aansprakelijke paTtij ten betoge
dat de schade ook een fout van het
slachtoffe1' als 001'Zaak heeft (2). (Art. 97
Grondwet.)

~

3° vVanneeT een beslissing waaTbij alle
aanspmkelijkheid voor een ongeval ten
laste van een beklaagde wonlt gelegcl,
ve1·nietigcl wonlt op gToncl alleen dat de
Techte1' niet passend heeft geantwooTcl op
de conclttsie waarin aan het slachtoffe?'
een fout woTdt toegeschreven waa1·doo1·
het ongeval we1·d veTooTzaakt, st?·ekt cle
veTnietiging zich niet ttit tot de beslissing
clat de belclaagde een fottt heeft begaan
waa1·vom· hij aansprakelijk is '(3).
(BOULARES EN MAATSOHAPPIJ
VOOR HET INT.EROOl\'[JlfUNAAL VERVOER
TE.BRUSSEL, T. FRANOQ EN MEYS.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 ·juni 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Gent ;
I. In zoverre de voorziening van eiser,
beklaagde, gericht is tegen het openbaar
ministerie :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid· voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~lat de beslissing overeenkomstig de wet
18;

II. In zoverre de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij,
gericht is tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres geen enkel
middel aanvoert ;
III. In zoverre de ·voorzieningen
gericht zijn tegen de verweerders, burgerlijke partijen :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 419, 420 van het Strafwetboek, 6,
inzonderheid lid 5, van het koninldijk
besluit van 27 januari 1931 houdende
politiereglement voor de exploitatie van
de door de regering vergunde of te vergunnen tramwegen met uitvoering van
de wet van 9 juli 1875, genoemd artikel 6
gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk
besluit van ,26 augustus. 1938, 15-2 van
het koninklijk besluit van 14 maart
(1) Cass., 10 mei 1974 (A1'1'. cass,, 1974,
biz. 1014).
(2) Cass., 12 februari 1973 (A1-r. cass.,
1973, blz. 582).
(3) Cass., 11 maart 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 750).

-1401968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, 28 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, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1382, 1383
en 1384, inzonderheid lid 3, van het
Burgerlijk W etboek,
dom·dat het arrest, dat verklaart dat de
gedraging van de burgerlijke partij geen
enkel foutief kenmerk in rechtstreeks
verband met het ongeval vertoont en
dat de gehele aansprakelijkheid hiervoor
op eiser rust, niet regelmatig met redenen
is omkleed, daar het niet antwoordt op
de conclusie waarin de eisers aanvoerden
dat " volgens de situatieschets de afstand in de gevolgde richting van de rand
van het rechter trottoir tot aan de eerste
rail 5,42 meter bedraagt, wat breed
genoeg is voor de wagen om voort te
rijden en te stoppen rechts alsmede
buiten de tramsporen, zelfs indien op de
rechterkant wagens stationeerden, wat
ten deze niet het geval was, gelet op het
aankomen van de voorranghebbende
tram, waarvan de autobestuurder zich
rekenschap gaf, vermits hij die tram zopas
kwam in te halen ; dat, zelfs om links af te
slaan en het van rechts komend verkeer te
vergemakkelijken, geen enkele wettelijke
bepaling of verordening hem ontlastte
van de verplichting om het spoorrijtuig
voorrang te geven " ;
en doordat de redengeving door het
arrest_ hieruit afgeleid dat eiser gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg heeft
vertoond " bij een in de stad normale en
gewone verkeersbelemmering "• geen passend antwoord oplevert op voornoemde
conclusie, daar aan de hand 'hiervan de
aanwezigheid in concreto niet kan worden
nagegaan van een rechtvaardigingsgrond
ten gtmste van verweerder, die ertoe
gehouden was het spoorrijtuig te laten
doorgaan :
Overwegende dat de voorrang op
spoorwegen die aan spoorrijtuigen bij
artikel 15-2 van het wegverkeersreglement wordt toegekend, voor de andere
weggebruikers de verplichting inhoudt
die voertuigen te laten voorgaan, bohalve
onder feitelijke toestanden die een rechtvaardigingsgrond opleveren ;
Overwegende dat, door eiser, trambestuurder die schuldig werd bevonden
aan toebrenging van slagen of verwon-

dingen waardoor verweerster bij het
kwestieus ongeval werd getroffen, te
veroordelen tot volledige vergoecling van
die schade, op grond enerzijds dat eiser,
" bij een in de stad normale en gewone
verkeersbelemmering, gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg heeft vertoond "
en anderzijds " dat de gedraging van de
burgerlijke partij (thans verweerder)
geen enkel foutief kenmerk in noodzakelijk en rechtstreeks verband met het
ongeval oplevert ,, het arrest bij ontstentenis van de vermelding van het
feit waardoor verweerder verplicht was
op de tramsporen te stationeren, geen
passend antwoord geeft op de in het
middel vermelde conclusie ;
Dat dit middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover het uitspraak doet op de rechtsvorderingen die
door het openbaar ministerie zijn ingesteld, het beslist dat eiser een font in
oorzakelijk verband met de door verweerster geleden schade heeft begaan en
het eiseres dienaangaand civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaak:t
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt de verweerders in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
30 september 1974. - 2e kamer. Voorzittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros.- Gelijkhddende concl~tsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. Fally.
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CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. JEUGDBESOHERMING. MIDDEL VREEMD AAN DE BESTREDEN
BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2D

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. JEUGDBESOHERMING. MIDDEL DAT DOELT OP EEN BESLISSING
WAARTEGEN GEEN OASSATIEBEROEP INGESTELD rs. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

-14130 JEUGDBESCHERMING. BESLISSING VAN DE JEUGDRECHTBANK TOT
INTREKKING OF WIJZIGING VAN EEN
MAATREGEL VOOR DE BESCHERMING
VAN EEN MINDERJARIGE. RECHTBANK NIET VERPLICHT VOORAF DE
OUDERS VAN DE MINDERJARIGE TE
RAADPLEGEN.

4o

JEUGDBESCHERMING. JEuGDRECHTBANK DIE BEVEELT EEN MINDERJARIGE VOORLOPIG, ONDER RET TOEZICHT VAN EEN AFGEVAARDIGDE BIJ DE
JEUGDBESCHERMING, IN EEN GESCHIKTE
INRICHTING UIT TE BESTEDEN.- WETTELIJKHEID.

50 CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.
JEUGDBESCHERMING.
MIDDEL GEGROND OP EEN FEITELIJKE
DWALING VAN DE RECHTER. DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID
VAN RET BESCHIKKENDE
GEDEELTE. MIDDEL ZONDER BELANG.

60

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
JEUGDBESCHERMING.
MID DEL TEN BETOGE DAT OP DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN.
PASSEND ANTWOQRD. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST,

7o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONCLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS
GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
EEN CONCLUSIE W AARIN ANDERE OF
HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

go

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.
JEUGDBESCHERMING.
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN
FEITELIJKE
BEOORDELING
VAN
DE
RECHTER.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

(1) Oass., 22 juli 1974 (A1-r. cass., 1974,
biz. 1233).
(2) Zie het arrest van deze dag, sup1·a,
biz. 135.
(3) Over het begrip « geschikte inrichting "•
raadpl. Lox, « Les mesures a l'egard des
mineurs "• in Am~ales de d1·oit, d. XXVI, 1966,
biz. 189, en over de draagwijdte van « voorafgaande erkenning "• raadpl. HUVELLE, « La
protection sociaie de Ia famille "• in Annales
de dmit, d. XXVI, 1966, biz. 38.
(4) Raadpl. cass., 21 januari 1974 (A1-r.

go

CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N iet ontvankelij k is het middel dat
v1·eemd is aan de bestreden beslissing (1).

2° Niet ontvankelijk,

bij gebrek aan
bestaansreden, is het middel dat enlcel
doelt op een beslissing wam·tegen de
voo1·ziening niet is gericht (2).

3°

De jMogd1·echtbank lean, te allen
tijde, ambtshalve of op vorde1·ing van
het openbam· ministe1·ie de maat1·egelen
t.a.v. de minderjarige int1·elcken of wijzigen, de te~·beschikkingstelling van de
1·egm·ing t<itgezonderd, en binnen de
perken van deze wet opt?-eclen in het
belang van de rnindmjarige, zodat zij
niet vooraf de oude1·s van de minde1ja1·ige
moet madplegen (3). (Art. 60 wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)

4° Wettelijk is de beslissing van de jeugd?'echtbank die beveelt dat een minde?'ja?·ige voodopig, onde1· het toezicht van
een afgevaa?·digde bij de jetogdbescherming, in een geschikte im·ichting wo1·dt
geplaatst, met het oog a.m. op zijn
onde1·richting of beroepsopleiding (4).
(Art. 37, 3° wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.)
5° Niet ontvankelijk wegens het ontbrelcen

van belang is het middel waa1·in aan de
rechter een feitelijke dwaling wordt
ve1·weten, als deze de wettelijkheid van
het best1•eden beschikkende gedeelte niet
be%nvloedt (5).
·
6° Feitelijke grondslag mist het rniddel

dat aan de 1·echter verwijt niet te hebben
geantwo01·d op een concltlsie, tenvijl in
de best1·eden beslissing him·op passend
is geantwoord (6). (Art. 97 Grondwet.)
7° De ?'echte?' die de feitelijke gegevens
waa1·op zijn beslissing is geg1'0nd, nat<wcass., 1974, biz. 556). Over de bevoegdheid
van de jeugdrechtbank om niet aileen haar
eigen beslissing, doch ook de arresten van de
j eugdkamer van het hof van beroep te herzien,
raadpl. VAN OoMPERNOLLE, « L'organisation
et Ie fonctionnement des tribunaux de Ia
jeunesse "• in Am~ales de droit, d. XXVI, 1966,
biz. 82.
(5) Oass., 17 april 1967 (A1·1'. cass., 1967,
biz. 992).
(6) Oass., 25 september 1973 (Arr. cass.,
1974, biz, 87).
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ke~tTig ve1·meldt omkleedt Tegelmatig met
1·edenen de venveTping van de conclttsie
wam·in ande1·e of hie1·mee st1·ijdige jeitelij Ice gegevens wonlen ttiteengezet (1).
(Art. 97 Grondwet.)

go Niet ontvankelijk is het middel dat

k?·itiek oejent op een jeitelijke beoo7'deling van de rechter (2). (Art. 95
Gronclwet.)
9° Niet ontvankelijk wegens vennenging

van jeiten en 1·echt is het middel clat het
Hoj zmt ve?·plichten jeitelijke gegevens
na te gaan (3). (Art. 95 Grondwet.)
(DEL ... , T. DEL ... )

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 10 juni 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, jeugdkamer,
rechtdoende als gerecht waarnaar de
zaak is verwezen ;
Gelet op het arrest van 25 februari 1974
van het Hof (4);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 7, lid 3, van de
wet van 8 april 1965 betreffende de
j eugdbescherming,
doordat de jeugdrechter, die de beslissing van 15 januari 1971 heeft uitgesproken, waarbij met uitwerking op 25 november 1970 de plaatsing van de minderjarige in het tehuis " La Sapinette "
te illdml werd bevolen, op het ogenblik
van die beslissing sinds ten minste twee
jaar niet de hoedanigheid had van
rechter in de rechtbank van eerste aanleg:
Overwegende dat de beslissing van
15 januari 1971 aan deze procedure
vreemd is;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 50 en 64
van de wet van 8 april1965 betreffende de
jeugdbesohenning,
doonlat het maatsohappelijk verslag
(1) Zie het arrest van
blz. 131.
(2) Cass., 20 mei 1974
blz. 1049).
(3) Cass., 21 mei 1974
blz. 1053).
(4) Arr. cass., 1974, blz.

deze dag,

S1tJ'1'a,

(Arr. cass., 1974,
(A1'i'. cass., 1974,

701..

op grond waarvan door de jeugdrechter
de verschillende maatregelen ten opzichte
va:n de minclerjarige Dominique De L ...
werden genmnen, het werk van een stagiair is,
terwijl dergelijke verslagen van de
hand van personen moeten zijn, die
getuigen van toereikende pedagogische
en maatschappelijke kennis en die regelrnatig werde;n benoemd tengevolge van
een aanwervingsexamen dat door de
Minister van Jnstitie georganisoerd is :
Overwegencle dat eiser kritiek oefent
enkel en aileen op de beslissing van de
eerste rechter, waartogen de voorziening
niet is gerioht ; dat het middel derlmlve
niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgoleid uit de
schending van de artikelen 46, 51, 58,
60 van voornoemde wet van 8 april 1965,
7 en 9 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest ten onreohte beslist
" dat de eerste rechter, alvorens de beroepen beschildring te nomen, er niet toe
gehouden was eiser in hoger beroep
(thans eiser) te raadplegen "•
te1·wijl de wetgever de ouders rechtstreeks heeft willen betrekken in de
keuze door de Techter van de ten opzichte
van de rrtinderjarigen te nemen rnaatregelen :
Overwegende dat de beslissing van de
eerste rechter een beslissing is waarbij
een vroegere ten opzichte van de minderjarigeDominique De L ... genomen maatregel wordt gewijzigcl ;
Overwegende dat luiclens artikel 60 van
de wet van 8 april 1965 de jeugdrechtbank te allen tijde, eventueel ambtshalve, de 1naatregelen ten aanzien van
de minderjarige in diens belang kan
wijzigen, de terbeschikkingstelling van
de Regering uitgezonderd ; dat zij darhalve er niet toe gehouclen was ten cleze
vooraf de ouders te raadplegen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vierdo midclel, afgeleid uit
de schencling van artikel 66 van voornoernde wet van 8 april 1965,
doonlat, met bevestiging van de beroepen beslissing, het arrest de plaatsing
van de minderjarige Dominique De L ...
beveelt in " Le Foyer de la J eune Fille »
te Sint-Joost-ten-Noode, welke inrichting niet bijzonder erkend is krachtens de
wet betreffende de jeugdbescherming :
Overwegende dat, met bevestiging van
de beroepen beslissing, het arrest besohikt
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toezicht van een afgevaardigde bij de
jeugdbescherming in voornoemde mrichting zal worden geplaatst ;
Dat die beslissing overeenkomstig
artikel 37, 3°, van voornoemde wet is,
welk artikel is bedoeld in de beroepen
beschikking en op grond waarvan de
minderjarige onder toezicht van een
afgevaardigde bij de jeugdbescherming
kan worden geplaatst in elke geschikte
inrichting met het oog onder meer op
zijn onderrichting of beroepsopleiding ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het vijfde micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 46, 51, 58,
60 van voornoemde wet van 8 april 1965
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, clat beweert eisers
conclusie te beantwoorden, verklaart
« dat hij (eiser) bovendien de grief uit
dat door de eerste rechter geen nieuw
medisch-psychologisch onderzoek werd
bevolen »,
teTwijl het niet ging om een nie~1w
onderzoek, vermits eiser in werkelijkheid
was opgekomen tegen het feit dat de
rechter zich het initiatief van die maatregel had toegeeigend en een psycholoog
van zijn keuze had willen opdringen :
Overwegende dat, al is het middel
gegrond, het de vernietiging van de
bestreden beslissing niet zou lnmnen
meebrengen ; dat de feitelijke dwaling,
die aan genoemde beslissing wordt verweten, geen invloed op het dispositief
ervan kon hebben ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending \•an de artikelen 46, 51, 58,
60 van voornoemde wet van 8 april1965
en 97 van de Grondwet,
dooTdat, in strijd met wat eiser bij
conclusie beweerde, het arrest betwist
dat de behandeling van het dosier op
eenzijdige wijze zou zijn gebeurd, wat
rechtstreeks tegenstrijdig is met het
geheel van de el01nenten van de rechtspleging :
Overwegende dat het arrest wijst op
een geheel van nauwkeurige gegevens
waaruit het afleidt dat « men dt1s zeer
ver is van het eenzijdig karaktei' van het
onderzoek, dat in de conclnsie · werd
aangevoerd » ;
Overwegende dat, voor zover aan het
arrest worclt verweten geen antwoord

te hebben gegeven op de conclusie, het
Iniddel feitelijke gronclslag mist ; dat
inderdaad de beslissing, die de feitelijke
gegevens verduidelijkt waarop zij steimt
en aldus een antwoord geeft op de conclusie waarin andere of tegenovergestelde
feitelijke gtlgevens worden uiteengezet,
regelmatig met redenen is omkleed ;
Overwegende dat, voor zover het middel kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van het arrest, het niet ontvankelijk is;
Over het zevende middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 372, 373,
374 van het Burgerlijk \Vetboek, 55, 57,
60 en 62 van voornoemde wet van
8 april 1965,
doo1·dat. het arrest afwijzend beschikt
op eisers vordering tot verdaging van
de zaak om in staat te worden gesteld
te wijzen op de onjuistheden en de tegenstrijdigheden die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek van de stukken
van het dossier betreffende de persoonlijldlGid van de minderjarige en het milieu
waarin zij leeft, op grond dat aan eiser
alle mogelijkheid werd gegeven « om de
verscheidene gegevens van het dossier
punt per ptmt na te gaan en dat erover
uitvoering werd gedebatteerd »,
tenvijl beweerde bespreking niet is
kunnen doorgaan, daar de zaak in openbare terechtzitting werd behandeld en
de minderjarige altijd aanwezig is goweest ; indien eiser op eigen verzoek in de
raadkamer werd opgeroepen, die verschijning, die slechts enkele minuten
tussen twee terechtzittingen heeft geduurd, in de bestendige tegenwoordigheid van de minderjarige heeft plaatsgevonden :
Overwegende dat, om het middel te
onderzoeken, het Hof feitelijke gegevens
zou moeten nagaan ; dat het middel
derhalve niet ontvankelijk is;
.
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voor-.
ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 september 1974. - 2e kamer. ~
Y ooTzitte1:, Baron Richard, raadsheer
waarn01nend voorzitter. - YeTslaggeveT,
de H. Trousse. Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Charles, advocaat-generaal..
- PleiteT, de H. Faures.

1442 8 KAMER.- 1 oktober 1974.
SCHIP-SCHEEPVAART. BINNENVAART. BEVOEGDHEID VAN DE
HooFDINGENIEUR-DIREOTEUR VAN
BRUGGEN EN liV"EGEN. - KoNINKLIJK
BESLUIT VAN 15 OKTOBER 1935, ARTIKEL 102.- DRAAGWIJDTE.

Artikel102 van het koninklijk beslttit van
15 oktober 1935, luiclens hetwelk cle
hoojclingenieu1·-cli1·ectettr van Bntggen
en rVegen aan de schippe1·s cle nodig
geachte maat1·egelen mag voo1'sch1·ijven
o.m. om de vTijheid of veiligheid van de
scheepvaa?'t te ve1·zekeTen, ve1·leent deze
ambtenaaT geen Ve?'O?'denende bevoegdheid, maa1' alleen de bevoegdheid om
maatTegelen te nemen, wannee1· de
v1·ijheid of de veiligheid van de scheepvaa?'t in een bepaalde conc1·ete situatie
in het gedmng komt (1).
(VAN HUFFEL,
T. NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP
« REDERIJ VICTOR HUYGEBAERT )),)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 17, leden 5 en 6,
100, 101, 102, 102bis van het koninklijk
besluit van 15 oktober 1935 houdende
het algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk, zoals gewijzigd door artikel 2 van het koninklijk
besluit van 22 december 1951 en het
enig artikel van het besluit van de Regent
van 18 september 1945, en 9 van de
Grondwet,
doo1•dat het bestreden vonnis, om eiser
strafrechtelijk te veroordelen wegens
inbreuk op artikel 102bis van het algemeen reglement op de scheepvaartwegen
en op artikel 8 van het bericht aan de
schipperij nr. 93 van 23 oktober 1967,
(1) Raadpl. cass., 16 januari 1967 (Arr.
cass., 1967, biz. 584) en de noot get. F.D.
biz. 585.

en hem tevens te veroordelen tot het
betalen van het door de burgerlijke partij
gevorderde bedrag, uitsluitend stetmt op
artikel 8 van het bericht aan de schipperij
nr. 93 waaraan het bindende kracht
toekent, en, zonder bij eiser enig gebrek
aan. voorzorg vast te stellen dat op zichzelf een inbreuk op .artikel 102bis van
het algemeen reglement zou uitmaken,
oordeelt " dat bewezen is dat beldaagde
Vanhuffel § 8 van het bericht nr. 93
heeft miskend en door die miskenning
meteen heeft verzuimd de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals bedoeld in artikel 102/Jis van het algemeen
reglement der scheepvaartwegen ,, en
verder de stelling van eiser, als zou er
helemaal niets gebeurd zijn indien de
V icto1· H. gewoon koers had gehouden,
verwerpt op de gronden << dat het uitwijken van de Victo1' H. naar bakboord
~vas ingegeven door de noodsituatie, die
de Phenol had geschapen door het kanaal
Gent-Terneuzen op te varen zoncler de
aldaar varencle Victot de voorrang te
verlenen " en dat « de normals voorziening toch zo was dat de Phenol in de
monding van de Ringvaart zou stilhouden om de Victo1·, die hij toch had
opgemerkt, te laten voorgaan ,,
tenvijl, eerste onderdeel, het bericht aan
de schipperij niet uitgaat van de overheid
die over de verordenende bevoegdheid
in deze aangelegenheid beschikt, derhalve
geen wettelijk bindende kracht heeft en
bijgevolg geen feit kan strafbaar· stellen
(schending van de artikclen 100, 102
van het algemeen reglement der scheepvaartwegen en 9 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, het algemeen reglement der scheepvaartwegen dat hier uitsluitend van toepassing is, in artikel 17,
lid 5, voorschrijft, zoals eiser in zijn
conclusie had gesteld, dat wanneer twee
vaartuigen elkaar kruisen, elk de oever
aan zijn rechterzijde moet houden (schending van artikel 17 van het algemeen
reglement der scheepvaartwegen) :
Overwcgende dat het bestreden vonnis
eiser veroordeelt wegens inbreuk op
artikel 8 van het bericht aan de schipperij
nr. 93 van 23 oktober 1967, overgenomen
in de daaropvolgende berichten nr. 103
van 12november 1969 en 104 van 17 november 1969, volgens hetwelk een vaartuig dat vaart op de Ringvaart om Gent
het kanaal Gent-Terneuzen slechts mag
opvaren indien door dit maneuver de
vaartuigen die op dit laatste varen niet
genoodzaakt worden hun koers of snelheid te wijzigen;
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Overwegende dat evenbedoelde berichten uitgaan van de hoofdingenieurdirecteur van bruggen en wegen bij het
Ministerie van openbare werke;n. ;
Overwegende dat deze ambtenaar aileen bevoegd is om de scheepvaart te
regelen in de gevallen en onder de voorwaarden bepaald door het algemeen
reglement der scheepvaartwegcn van het
Koninkrijk en de door de Koning uitgevaardigde bijzondere reglementen van
sommige scheepvaartwegen ; dat geen
wets- of reglementsbepaling hem de
bevoegdheid verleent om bij wijze van
algemeen geldende verordening voor te
schrijven dat de vaartuigen die op de
Ringvaart om Gent varen, het kanaal
Gent-Terneuzen slechts nwgen opvaren
indien de vaartuigen die op dit laatste
varen, door dit maneuver niet genoodzaakt worden hun koers of snelheid te
wijzigen;
Overwegende dat artikel 102 van het
koninklijk besluit van 15 oktober 1935,
op grond waarvan de genoemde berichten
volgens het vonnis bindende kracht voor
de scheepvaart hebben, aa:n de bedoelde
hoofdingenieur-directeur alleen de bevoegdheid ,vcrleent om maatregelen te
nemen, wanneer de vrijheid of de veiligheid van de scheepvaart in een bepaalde
concrete situatie in het gedrang komt ;
dat cleze bepaling hen geen verordenende
bevoegdheid toekent om de door de
Koning uitgevaardigde regelingen aa:n.
te vullen of ervan af te wijken ;
Overwegende dat eisers veroordelil1.g
derhalve niet op de overtreding van
genoemde bepaling van de berichten aan
de schipperij kan steunen ;
Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing over de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de beslissing
over de civielrechtelijke vordering, welke
het gevolg ervan is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van· dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde, zitting houdend in
hoger beroep.
1 okt0ber 1974. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer

waarn6lnend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Naulaerts. Gelijklz.idende conclztsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal (1). - Pleiter, de H. VanRyn.

2e KAMER.- 1 oktober 1974.
1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN VAN DJDZE MISDRIJVEN. - 8-TRAF
vVETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER lVIISDRIJF. - NrET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESCHIKKEND GE·
DEELTE. - BEGRIP.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. TEGEN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GERICHT MIDDEL NIET VOOR DE
EERSTE RECHTER VOORGEDRAGEN. 0NTVANKELIJK MIDDEL.
4° FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSEMENT. BURGERLIJKE PARTIJSTEL·
LING TEGEN EEN GEFAILLEERDE. GEVOLGEN.
5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - BuRGERLIJKE PARTIJSTELLING TEGEN EEN GEFAILLEERDE. GEVOLGEN.
1° }Vannee1' we gens ve1·scheidene misd1·ijven
een enkele stmf is ztitgespro ken, is niet
ontvankelijk wegens het ontbreken van
belang, de eis tot veTnietiging van de
beslissing op de stTajv01·de1·ing, gegTond
op een middel dat enkel bet1·ekking heeft
op een van deze misd1·ijven, als de ztitgesp1·oken stmj wettelij k ge1·echtvaanligd
bl~jjt doo1· een ander misdrijj (2).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
2° Elke beslissing van de 1·echte1· betre.ffende
een betwisting vo1'1nt een beschikkend
gedeelte, onve1·schillig de plaats waar
(1) De conclusie van het openbaar ministerie is verschenen in R.W. van 16 november
1974, .nr 11, kol. 662.
(2) Cass., 17 juni 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 1132).
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cleze beslissing in cle tekst van het
vonnis of het arrest voo1·komt (1).
3° Geen wetsbepaling ve1·bieclt een pa1·tij

tegen wie een eis tot schacleve1·goecling
is ingestelcl, zich tegen cleze eis voo1· cle
1'echte1· te venlecligen door midclelen die
zij voor de ee1·ste rechte1· niet heejt doen
gelden (2).
4° en 5° De bij een inb1·euk op cle strajwet
benadeelcle pa1·tij mag zich tegen een
gejaillee1'de btwgerlij ke JJartij stellen,
cloch bij afwezigheid van de mwato1· is
het vonnis niet tegenstelbaa1' aan de
massa (3).
(DE GANOK,
T. VERHEYLEZOON EN DE NO~ETTE.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 februari 1974 door het
Hof van beroep te Gent g<'\wezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de strafvordering:

Over hot tweede miclclel, afgeleicl nit
de schencling van de artikelen 491 van
hot Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doonlat hot arrest eiser veroordeelt
wegens n1isbruik van vertrouwen zonder
zijn conclusie dienaangaande te beailtwoorden :
Overwegende dat eiser tot eon enkele
straf wercl veroorcleeld wegens de telastlegging A (valsheid in geschriften en
gebruik ervan) en B (oplichting); clat,
nu de uitgesproken straf wettelijk gerechtvaarcligd is wegens de telastlegging A, hot miclclel dat enkel opkomt
tegen de telastlegging B, door eiser verkeerdelijk als misbruik van vertrouwen
gekwalificeercl, bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Over hot vierde middel, afgeleid nit
de sche:ading van artikel 97 van de
Grondwet en hot koninklijk besluit
nr. 260 van 24 maart 1936,
(1) Cass., 22 februari 1973 (A1'1', cc~ss,, 1973,
blz. 618).
(2) Cass., 21 maart 1938 (Bttll. en Pas.,
1938, I, 101).
(3) VAN RYN en HEENEN, P1·-incipes de
droit commerC'ial, IV, ru•s. 2674 en2675; raaclpl.
cass., 27 april1936 (B1tll. en Pas., 1036, I, 219).

clo01·dat het arrest in zijn motieven
beslist « clat de eerste rechter nagelaten
heeft te statueren over hot overtuigingsstuk ; clat de teruggave ervan client te
worden bevolen aan de rechtmatige
eigenaar na schrapping van de valse
melclingen "' zonder zulks in het dispositief te herhal en :
Overwegencle dat de in hot miclclel
vernwlde passus van hot arrest eon dis:
positief uitmaakt, om 't even of hot zich
onder de motieven bevinclt ;
Dat hot midclel feitelijke gronclslag
mist;
En overwegencle dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefcl en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering :
Over hot clercle middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 496 van het
etboek van koophandel en 97 van de
Gronclwet,
cloo1'clat hot arrest de vordering van de
verweerders ontvankelijk verklaart om
de reden dat eiser de ontvankelijkheid
van doze vordering voor de eerste rechter
niet had betwist en de exceptio van
niet-ontvankelijkheid niet voor de eerste
maal in hoger beroep mag opgeworpen
worden,
te1·wijl eiser die exceptio voor de eerste
l'echter wei had ingeroepen en de heropening van zijn faillissement alleszins
aan allen tegenstelbaar- is, clus ook aan
de rechtbank en aan het hof van beroep :

"T

Overwegcncle dat, zo geen enkele
wetsbepaling een partij, tegen wie een
cis tot schadevergoecling wordt ingesteld,
verbieclt zich tegen doze eis voor de
rechter in hoger beroep te verclecligen
door miclclelen welke zij voor de eerste
rechter niet had cloen gelclen, en zo
derhalve het arrest ten onrechte de exceptio van niet-ontvankelijkheicl verwerpt om de reden dat zij niet voor de
eerste rechter wercl tegenge>vorpen, hot
clispositief nicttemin wettelijk gerechtvaarcligcl blijft, nu de bij eon inbreuk op
de strafwet benadeeldc partij zich steeds,
zelfs na de faillietverldaring, tegen de
gefailleerde burgerlijke partij kan stollen
en de afwezigheid van de curator enkel
ten gevolge heeft clat het vonnis niet
tegenstelbaar zal zijn aan de massa;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 oktober 1974. 2 8 kamer. de H. ViTauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve7·slaggeve7',
de H. Naulaerts. Gelijkl1ticlencle concl1tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite7', de H. Van Hille (van de balie
te Gent).

VooTzitteT,

2e KAMER.- 1 oktober 1974.
LANDBOUW. VELDWEJ'BOEK.
ARTIKEL S9, S0 . - VERBOD VUUR AAN
TE STEKEN OP MINDER DAN 100 J\fEJ'ER
VAN HUIZEN. - VERBOD ALLEEN TOEPASSELIJK OP VUUR AANGESTOKEN OP
HEJ' VELD.

Niet wettig gm·echtvam·cligcl is het vonnis
clat eiser ve7·ooTcleelt met toepassing van
artikel. 89, 8°, van het Velclwetboelc
we gens het aansteken van vum· op mincler
clan 1od mete?' ajstancl van htdzen,
zoncle7' vast te stellen clat het vmw « op
het velcl" wm·cl aangestoken (1).

Veldwetboek) ongeacht hot feit dat zij
niet in open veld plaatshadclen maar in
de nabijheid va:n. woningen >> ;
Overwegencle dat nit de enkele vaststelling dat hot vuur a~"'lgestoken werd
" in de ;nabijheid van woningen >> zoncler
verclere precisering niet volgt dat dit
" op het veld >>, zoals voor de toepassing
van voormelde ·wetsbepaling is vereist,
geschiedde ; dat het vonnis aldus zijn
beslissing niet wettelijk verantwoordt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de midclelen door eiser i;ngeroepen, die tot geen cassatie zonder verwijzing lnmnen leiden, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre ze eiser wegens
hot ten laste gelegde feit, dat zich op
19 mei 1972 voordeed, op de strafvordering veroordeelt; beveelt dat van clit
arrest melding zal worden gernaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; laat de koste:n ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde, zitting houdend in
hager beroep.
1 oktober 1974. -

ze

kamer.

VooTzitteT, de H. Wauters, raadsheer
>vaarnemend voorzitter. - VerslaggeveT,
de .H. Chatel. - Gelijlchticlencle cmwl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(YDE.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 februari 1973 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de veroordelencle beslissing
op de strafvordering wegens het feit
clat op 19 mei 1972 zou zijn gepleegd;
Over bet middel arnbtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 89, S0 , van
het Veldwetboek :
Overwegencle clat eiser in conclusie
gesteld had : " Ter plaatse is er geen veld,
Deinze is een stad en de plaats waar vuur
gestookt werd is geen open veld >> ;
Overwegende dat het vonnis desaangaande beschouwt : " dat de feiten orin
bestaan vuur te maken in een open ton
zodat zij wei onder toepassing vallen van
deze bepaling (artikel S9, 8°, van het
(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1954 (A1'1'.
cas.q,, 1055, biz. 85) met noot 2.

28 KA.J\fER. -

1 oktober 197 4.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE J\fiSDRIJVEN. ELK
VAN DIE MISDRIJVEN STRAFBAAR JVIET
DE UITGESPROKEN STRAF. - J.VfiDDEL
DAT MAAR TEGEN EEN VAN DIE MISDRIJVEN IS GERICHT. - VASTSTELLING
IN HET ARREST DAT DE STRAF J\HNDER
ZWAAR ZOU GE'\VEEST ZIJN, INDIEN DIT
J\IISDRIJF NIET BEWEZEN yERKLAARD
WAS. 0NTVANKELIJK JVIIDDEL.

2° BEWIJS. -

STRAFZAKEN. BEKLAAGDE DIE EEN FElT AANVOERT DAT
HET BESTAAN VAN HEJ' J\HSDRIJF UITSLUIT. -VEROORDELEND ARREST HIEROP GEGROND DAT DE BEKLAAGDE HET
AANGEVOERDE FElT NIET BEWIJST. SCHENDING VAN DE \VETTELIJKE REGELS INZAKE DE BEWIJSVOERING.

1° TVannee1· een enlcele stmf is uitgesproken

-148wegens verscheidene misdrijven die elk
wettelijk stra;fbaar zijn met de uitgesproken stmf, is het middel dat maar
tegen een van die misd1·ijven is gericht
ontvankelijk, wan?we?' het arrest vaststelt dat de stmf minder zwam· zou
geweest zijn, indien dit misdrijf niet
bewezen zott verklaard zijn (I).

2o Wannee?' de beklaagde een feit aanvoert
dat het bestaan van het miscl1·ijj uitsluit,
wonlen de wettelijke regels inzake de
bewijsvoe1·ing miskend dom· het arrest
da,t de beklaagde veroordeelt op grond
alleen dat hij het aangevoenle feit niet
bewijst (2). (Artt. I54 en I89 Sv. ;
algemeen beginsel van
voering in strafzaken.)

de

bewijs-

(DRIEGHE,
T. OOPPIETERS EN OPHALFENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 juni I974 doo'r het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat eiser vervolgd werd
wegens het onopzettelijk toebrengen van
lichamelijke letsels (telastlegging A) en
wegens strafbare alcoholintoxicatie in
staat van herhaling (telastlegging B);
Overwegende dat het arrest eiser op
grond van beide tolastleggingen alsmede
wegens inbreuk op artikel I 0-3 van het
wegverkeersreglement, telastlegging
waarvoor eiser vrijwillig verscheen, tot
een enkele straf veroordeelt ; dat het de
door het beroepen vonnis opgelegde
straf verhoogt om de reden dat : " de
straftoemeting van de eerste rechter niet
in verhoucling is met de zwaarwichtigheid van de gepleegde inbreuken en met
de staat van wettelijke en feitelijke herhaling waarin beklaagde zich bevindt in
verband met de alcoholintoxicatie " ;
Overwegende dat uit wat voorafgaat
blijkt dat de strafverzwaring, althans
voor een deel, het rechtstreekse gevolg
(1) Cass., 7 juli 1947 (Bttll. en PaL, 1947,
I, 320) met noot 1; raadpl. cass., 15 januari
1968 CArr. cass., 1968, blz. 668) en 8 oktober
1973 (ibid., 1974, blz. 144); vgl. cass., 7 mei
1962 (B1tll. en Pas., 1962, I, 996).
(2) Cass., 13 februari 1973 (A11', cass,, 1973,
blz. 587); raadpl. cass., 7 februari 1974 (ibid.,
] 974, blz. 614).

is van de omstandigheid dat de rechter
telastlegging B bewezen acht ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen I54
en I89 van het Wetboek van strafvordering en uit de miskenning van het
algemeen beginsel van de bewijsvoering
in strafzaken :
Overwegende dat eiser in conclusie
had voorgehouden dat hij vrijgesproken
moest worden van telastlegging B ; dat
hij immers tot kort voor het ongeval
alcoholisohe dranken had verbruikt en
dat, rekening gehouden met het feit dat
de bloedpunotie pas I 00 minuten na
het ongeval werd verrioht, het alooholgehalte in het bloed, op het ogenblik
dat hij achter het stuur zat, tussen I,38
en I,4I promille lag;
Overwegende dat het arrest dit verweer verwerpt op grond dat eisers beschouwingen en beweringen uitgaan " van
onzekere en onbewezen praemissen; dat
de bewering dat " het laatste drankverbruik zich situeert een paar minuten
voor het ongeval >> en de hieruit afgeleide
gevolgtrokkingen op geen enkel vast
gegeven steunen, waar beklaagde in zijn
verhoor niet preciseerde hoelang hij in
de laatste herberg heeft vertoefd, hoeveel
alcoholische dranken hij er verbruikte,
wanneer hij voor het laatst verbruikte
en hoelang hij gereden heeft tussen het
verlaten van de laatst bezochte herberg
en de plaats van het ongeval >> ;
Overwegende dat het arrest aldus op
onwettige wijze beslist dat eiser, die een
feit had ingeroepen van die aard dat het
het bestaan van het hem ten laste
gelegde misdrijf l~on uitslu1ten, en dat
niet van aile geloofwaardighoid was
ontbloot, vermits het als " onzeker >> werd
aangemerkt, zelf het bewijs van dit feit
leveren moest ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke ,vorderingen door de verweerders
tegen eiser ingesteld :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging met zich brengt van de
beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen, welke laatste beslissingen het
gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het middel dat door eiser wordt
ingeroepen en geen aanleiding kan geven
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt
het bestreden arrest ; beveelt dat van clit

-149arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
legt de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
1 oktober 1974. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel.- Gelijkl~ddende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1•, de H. Moors (van de balie te
Gent).

2e KAMER.- 1 oktober 1974.

1° VERKIEZINGEN.- STEMPLICHT.0VERTREDING.- BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
VERKIEZINGEN.
0VERTREDING.

-

STRAFZAKEN.
STEMPLICHT.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VORM, - VERZOEKSCHRIFT TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET GERECHT
DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT
GEWEZEN. - DATUM VAN INDIENING
NIET VASTGESTELD.- HET HoF SLAAT
ER GEEN ACHT OP.

1° en 2° De politie1·echte1' is .bevoegd om
kennis te nemen van de overtreding
gepleegd door de kieze1· die zonder
wettige reden niet aan de verkiezing
deelneemt (1). (Artt. 209, lid 2, en 210
Kieswetboek; art. 137 Sv.)
3° Het Hof slaat geen acht op een ve?·zoekschrift dat tot staving van een voo1·ziening
in stmjzaken is ingediend te1· griffie
van het gm·echt dat de bestreden beslissing
heeft gewezen, wanneer niet is vastgesteld
dat het ve1·zoekschrijt is ingediend binnen
de termijn gesteld bij a1·tikel 422 van
het Wetboek van stmjv01·de1·ing (2).

(PROCUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE, T. VERMEIRSSEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1974 in laatste aanleg

gewezen door de Politierechtbank te
Sint-Niklaas-Waas;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 137
van het W etboek van strafvordering,
209, lid 2, en 210 van het Kieswetboek :
Overwegende dat verweerder voor de
politierechtbank werd gedaagd om te
Kieldrecht, op lO maart 1974, in de
hoedanigheid van kiezer voor de wetgevende kamers vastgesteld door inschrijving op de kiezerslijsten, zich er zonder
wettelijke reden van onthouden te hebben aan de parlementsverkiezingen deel
te nmnen;
Overwegende dat de politierechter zich
onbevoegd heeft verklaard om van deze
vervolging kennis te nemen, om de reden
dat naar luid van artikel 209, lid 2, van
het Kieswetboek aileen de vrederechter
de in artikel 210 van hetzelfde wetboek
bepaalde sancties mag toepassen ;
Overwegende dat het in dit artikel 210
omschreven misdrijf strafbaar is gesteld
met politiestraffen en derhalve een overtreding uitmaakt in de zin van artikel 1
van het Strafwetboek ;
Overwegende dat naar luid van artikel 137 van het Wetboek van strafvordering ·de politierechtbank kennis.
neemt van de overtredingen ;
Dat, derhalve, hoewel artikel 209,.
lid 2, vermeldt dat de kiezers die niet aan
de stemming hebben deelgenomen en
wier verschoning niet is aangenomen,
voor de vrederechter verschijnen, de
politierechtbank terzake bevoegd is,
zoals ook v66r artikel 137 van het Wetboek van strafvordering vervangen werd
bij artikel 91, § .1, van de wijzigingsbepalingen vervat in artikel 3 van de
wet van 10 oktober 1967, de vrederechter
als politierechter van de besproken overtredingen kennis nam ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan· op het verzoekschrift van eiser,
waarvan de datum van indiening op degriffie van de politierechtbank niet is
vastgesteld, vernietigt het bestreden
vonnis ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
naar de Politierechtbank te Gent.
(1) Raadpl. cass., 8 december 1958 (Arr.
cass., 1959, blz. 302); vgl. cass., 3 oktobel"
1972 (Arr. cass., 1973, blz. 126).
(2) Cass., 14 roei 1974 (A1'1', cass., 1974,.
blz. 1024).

1501 oktober 1974. ---, 2e kamer.
Voo1·zitter, de H. vVauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaaL ·

SING W AARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
YEROORDEELD.- REGELJVIATIGE VOORZIENING VAN DE BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ. ·CASSATIE
BRENGT DE YERNIETIGING l\IEDE VAN
DE BESOHIKKING l\IET BETREKKING TOT
DEZE PARTIJ.

7°
2e

KAliiER.-

1 oktober 1974~

1o

REDEN'EN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING.- GEEN VERIVIELDING VAN EEN
WETTELIJKE BEPALING DIE EEN STRAF
STELT .. NIET IN REOHTE l\IET REDENEN Ol\IKLEDE BESLISSING.

.2°

CASSATIE. OIVIVANG. STltAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKL~AGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE.

S°

CASSATIE. Ol\iVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING l\IEIJE VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP DE
REOHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ NIETTEGENSTAANDE DE NIETONTVANKELIJKHEID VAN DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING EN DE
AFSTAND VAN DEZE VOORZIENING ZONDER BERUSTING.

4o

VOORZIENING IN CASSATIE. VoRIVI. S rRAFZAKEN. BuRGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
EISERES. VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR
l\iiNISTERIE. NrET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

5°

CASSATIE. 0JVIVANG. STRAFZAKEN.- CASSATIEVAN DE BESLISSING
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT YEROORDEELD.
BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZIOH ONREGELJVIATIG IN CASBATIE HEEFT VOORZIEN. GEVOLGEN
VAN DE OASSATIE TEN AANZIEN VAN
DEZE PARTIJ.

6°

CASSATIE. 0JVIVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. CASSATIE VAN DE BESLIS-

CASSATIE. 01VIVANG. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN
DE BESLISSING OP DE DOOR HAAR INGESTELDE BURGERREOHTELUKE
REOHTSVORDERING. VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE DOOR DE BURGERREOHTELIJK' AANSPRAKELIJKE PARTIJ
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING DIE OP DEZELFDE ONWETTIGHEID IS GEGROND.

1° N iet in ?'ephte met redenen omlcleed is de
ve?·oo?·delende beslissing op de st?·afvm·de?'ing, waa1·in geen melding wordt
gemaalct van een wettelijlce beJJaling,
die op het bewezen ve?'!claat·de misdrijf
een straj stelt (1). (Art. 97 Grondwet.)

2° De Ve?'nietiging, op de niet beperlcte
voo1·ziening van de belclaagde, van cle
ve?'Oorclelingsbeslissing op cle strafvorde?·ing brengt cle ve1·nietiging mee van
cle einclbeslissing op de tegen hem ingestelde burgerlijlce rechtsvo?·clering, clie
het gevolg van cle eerste is (2).
S 0 De ve1·nietiging, op de voo?·ziening van

cle belclaagcle, van de beslissing op de
st?'afvo?·dering brengt cle ven~ietiging
rnecle van cle niet clefinitieve beslissing
op de ?'echtsvm·cle?·ing van cle bu?·ge?'lijlce
partij die het gevolg e?·van is, hoewel cle
vom·ziening tegen cle tweecle beslissing
vooralsno g niet ontvanlcelij lc is en cle
belclaagde van cleze voo?·ziening afstand
heejt gedaan zonde?· in cleze beslissing
te bentsten (S).
4° Niet ontvanlcelijlc wegens het niet betelcenen aan het openbaa?' ministe?·ie is de
. voorziening van een btt?'geJTechtelij lc
(1) Cass., 10 jtmi 1974 (A1·r. cctss., 1974,
biz. 1116).
(2) Cass., 18 jtmi 1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 1143); raaclpl. cass., 24 september 1974,
supra, biz. 98.
(3) Cass., 3 december 1973 (A·n·. cass., 19'14,
biz, 379); raaclpl. cass., 25 februari en 10 juni
1974 (ibid., 1974, biz. 705 en 1116).
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aansprakelijke partij tegen de beslissing
op de stmfvordering (I). (Art. 416 Sv.)
5° T'Vannee1' de beslissing tot vero01·deling
van de beklaagde op zijn voorziening
veTnietigd w01·dt en de burgerrechtelijk
aanspmkelijke partij zich niet of zich
o1u·egelmatig in cassatie heejt voorzien,
ve?'liest de beslissing wam·bij deze partij
burgm"J"echtelijk aansprakelijk wordt verklaaJ•d voor de ve1'001'deling van de
beklaagde ham· bestaans1·eden (2).

6° TVannee1• de btwge1'1'echtelijk aansprakelijke partij zich 1·egelmatig in cassatie
heeft vooTzien, b1·engt de vm·nietiging van
de beslissing waa1·bij de beklaagde op
de bw·ge1'lijke rechtsv01·de1·ing wordt
ve1·oordeeld, de veTnietiging mede van
de beschilcking met bet1·ekking tot deze
pa1·tij (3).
7° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
stmjvo1'de1'ing leidt tot de vemietiging
van de beslissing op de clo01· de btt1·ge1'1'echtelijk aanspralcelijke pa1·tij ingestelde btwgedijke 1'echtsvonleTing die op
dezelfde onwettigheicl is gegroncl en
waaTtegen cleze pm·tij zich 1·egelmatig in
cassatie heejt voo1·zien (4).
(HOOGMARTENS EN PERSONENVENNOOTSCHAP lV!ET BEPERKTE AANSPRAKELI.JKHEID
« GARAGE BRONCKAERS », T.l\1EUWIS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 november 1973 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door de
verweerders Memvis Hubert, in eigen
naam en als hoofd der huwelijksgemeenschap, zijn echtgenote Swennen Maria,
en Meuwis Mathieu in eigen naam :

deze beslissingen die geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van
het W etboek van strafvordering ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing waarbij _verweerder Meuwis Mathieu, medebeklaagde,
vrijgesproken werd :
Overwegende dat de eisers geen hoedanigheid hebben om zich in cassatie te
voorzien tegen die beslissing ;
III. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing waarbij de strafvordering wegens de samenhangende
telastlegging C verjaard werd verklaard :
Overwegende dat de voorzieningen
niet ontvankelijk zijn wegens het ontbreken van belang ;
IV. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de overige beslissingen

A. W at de voorziening van
betreft :

eiser

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doonlat het arrest, na het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Tongeren
van 14 maart 1972, dat eiser vrijsprak,
teniet gedaan te hebben, door hen1
schulclig te verldaren aan de telastlegging van onopzettelijke slagen en verwondingen en hem te veroordelen tot een
geldboete, eiseros civielrechtelijk aansprakelijk te verklaren veer eiser, de eisen
van de overige burgerlijke partijen ontvankelijk en gegrond te verklaren en op
die rechtsvorcleringen verschillende veroordelingen uit te spreken, nalaat de
wettelijke bepalingen te vermelden waarop het die veroordelingen steunt,
tenvijl, om regelmatig gemotiveord te
zijn, het arrest bij het uitspreken van
al deze veroordelingen had moeten aanduiden op welke wettelijke bepalingen
het deze veroordelingen steunde :

Overwegende dat de eisers regelmatig
afstand hebben gedaan van hun voorziening, zonder evenwel te berusten in

Overwegende dat het arrest noch uitdrukkelijk noch door verwijzing naar het
beroepen vonnis melding maakt van een
wettelijke bepaling '''aarbij straf wordt

(1) Cass., 22 december 1970 (An·. cctss.,
1971, blz. 411); raadpl. cass., 12 november
1973 en 6 mei 1974 (ibid., 1974, blz. 291 en
996).
(2) Cass., 6 mei l974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 996).
(3) Cass., 20 februari 1967 (A1·r. cass., 1967,

blz. 775); 8 oktober 1973 (ib-icl., 1974,
blz. 146).
(4) Raadpl. cass., 10 september 1958 (Arr.
cass., )959, blz. 18); 10 januari 1966 (Bull.
en Pas., 1966, I, 604); 12 december 1972
en 8 januari 1973 (A1·r. cass., 1973, blz. 37qen 467).
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gesteld op het misdrijf dat ten laste van
eiser bewezen wordt verklaard ;
Dat de veroordeling van eiser niet
naar recht genwtiveerd is;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
die tegen eiser werden ingesteld en die
het gevolg ervan zijn, en dit zowel van
de hogervermelde niet-definitieve beslissingen, ook al is de voorziening hiertegen
thans niet ontvankelijk en heeft eiser
afstand ervan gedaan, als van de ten
opzichte van de andere verweerders
definitieve beslissingen ;

deringen die door de verweerder Meuwis
Hubert in eigen naam en als hoofd der
huwelijksgemeenschap, zijn echtgenote
Swennen Maria, en Meuwis Mathieu in
eigen naam zijn ingesteld ; vernietigt het
bestreden arrest, behalve in zoverre het
de medebeldaagde Meuwis Mathieu vrijspreekt en het de feiten van de telastlegging 0 verjaard verklaart; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslissing ; veroordeelt de
eisers in de helft van de kosten en laat
de helft ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.

B. Wat de voorziening van eiseres als
civielrechtelijk aansprakelijke betreft :

1 oktober 1974. 2 8 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse en Houtekier.

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan niet
blijkt dat de voorziening aan het openbaar ministerie word betekend ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is
in zoverre zij de veroordeling in kosten
van de strafvordering betreft ;
Overwegende nochtans dat ingevolge
de vernietiging van de beslissing welke
eiser strafrechtelijk veroordeelt, de beslissing die eiseres dienaangaande civielrechtelijk aansprakelijk verklaart, zonder
voorwerp wordt ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissingen welke eiser op de civielrechtelijke vorderingen veroordelen, in
dezelfde mate de vernietiging n'let zich
brengt van de beslissing die eiseres voor
deze veroordelingen civielrechtelijk aansprakelijk verklaart en waartegen zij zich
regelmatig heeft voorzien;

0. Wat de voorziening van eiseres als
burgerlijke partij betreft :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de door het openbaar
ministerie tegen de eiser ingestelde
vordering, de vernietiging met zich
brengt van de op de door eiseres tegen een
medebeklaagde ingestelde civielrechtelijke vordering gewezen- definitieve beslissing, die op dezelfde onwettelijkheid
is gegrond en waartegen eiseres zich
regelmatig heeft voorzien;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding toe bestaat het tweede middel
van eiseres te onderzoeken, clat geen
ruimere cassatie kan medebrengen, decreteert de afstand van de voorzieningen
in zoverre deze gericht zijn tegen de
beslissingen op de civielrechtelijke vor-

2 8 KA.MER.- 1 oktober 1974.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.SrRAFVORDERING.
SoHULDIGVERKLARING. - FElTEN OMSOHREVEN IN
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN OONOLUSIE. - REGELMATIG MET REDENEN
Ol\'lKLEDE BESLISSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. REOHTER DIE BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN ALS
OVERTUIGENDER BESOHOUWT DAN ANDERE.
GEEN
OONOLUSIE. GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER DEZE BEOORDELING
TE MOTIVEREN.
1o Bij ontstentenis van een conclusie dien-

aangaande omkleedt de rechte1· de schuldigvM·klaring van de beklaagde regelmatig met redenen doo1· vast te stellen dat
de in de bewom·dingen van de wet omschrevenjeiten bewezen zijn (1). (Art. 97
Grondwet.)
2° Bij ontstentenis van conchtsie dienaangaande is de 1·echter niet VM-plicht de
1·edenen op te geven waarom hij bepaalde
(1) Oass., 19 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 797).

-----------------------
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bewijsmiddelen als overtnigender besohouwt dan ande1·e, ook al zijn zij
tegenst1·ijdig (1). (Art. 97 G.W.)
(DEBAENE.)
ARREST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 496 van het Strafwetboek,
doordat het beroepen vonnis en het
arrest aannemen dat eiser de betaling
van de verzekeringspremie op 3 november 1973 deed en dag,gs daarna zich door
de erfganamen het spaarboekje en de
sJm van 5.000 frank liet overhandigen,
spaarboekje waarmede hij op 5 november 1973 gelden kon afhalen,
terwijl voormeld vonnis en arrest niet
preciseren met wiens gelden de betaling
van 3 november 1973 geschiedde, hoewel
die betaling, in de door voormelde beslissingen aangenomen stelling, met eigen
gelden van eiser kan geschied zijn, vermits het spaarboekje geen afneming van
gelden korte tijd v66r 3 november 1973
vermeldt, zodat het mogelijk is dat
eiser terecht van de erfgenamen terugbetaling van de door hem met eigen
gelden betaalde premie bekwam, hetgeen
geen oplichting oplevert :
Overwegende dat niet blijkt dat eiser
voor het Hof van beroep in conclusie
aanvoerde dat hij met eigen golden de
verzekeringspremie betaalde ; dat, nu het
arrest de feiten van de telastleggingen
in de termen van de wet bewezen verklaart, het te kennen geeft dat eiser de
feiten heeft gepleegd met het oogmerk
om zich zaken toe te eigenen die aan een
ander, met name de erfgenamen van·
Vanneste Denise, toebehoren en meteen
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en
.regelmatig motiveert ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 154 van
het Wetboek van strafvoi·dering en 97
van de Grondwet,
(1) Cass., 15
1974, biz. 186).

oktober

1973

(Arr.

cass.,

doordat het beroepen vonnis en het
arrest, in strijd met het deskundigenverslag van de teclmische fotogra:fische
afdeling, Dienst van de gerechtelijke
opdrachten van het Parket, de verldaring
van getuige Flamey als bewijs aannemen,
terwijl noch de rechtbank, noch het
hof van beroep, duidelijk de redenen aangeven waarom dit getuigenis als bewijs
wordt aangonmnen :
Overwegende dat, in zoverre hot middel de schending van artikel 154 van het
W etboek van strafvordering inroept, het
niet preciseert waardoor voormeld getuigenis de bewijskracht van het ingeroepen
deskundigenverslag zou miskennen;
Overwegende dat., nu hot niet blijkt dat
eiser in conclusie voor het hof van beroep
liet gelden dat voormeld getuigenis om
bepaalde redenen niet in aanmerking
mocht worden genmnen, de rechters in
hager beroep niet dienden te preciseren
waarom zij, mn tot hun overtuiging te
komen, clit .getuigenis in ag,nmerking
namen;
Dat hot middel niet kan worden aangenmnen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

ze

1 oktober 1974. kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Bouquillon (van de balie
te Gent.)

2e KAMER.- 1 oktober 1974.

1 a vVEGVERKEER. - WEGVERKEERsREGLEMENT, ARTIKEL 1. - 0PENBARE
WEG.- BEGRIP.

zo WEGVERKEER. -

AARDEWEG DIE
VOOR HET OPENBAAR VERKEER OPENSTAAT. - 0PENBARE WEG.

1° Een openbare weg in de zin van artikel·J
van het 'wegverkee?'S?'eglement i!! elke weg
die voor het openbaa1· verkem· openstaat,
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zeljs indien hij prive eigendom is en
· nam· slechts enkele woningen leidt (1).
2o Een aa1·deweg is een openbaTe weg,
indien hij voor het openbaar verkeer
openstaat (2). (Artt. 1 en 2, 1°q1tater,
wegverkeersreglement.)
(VERHEYDE, T. SANDERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 jtmi 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 2,
loquater, van het wegverkeersreglement
van 14 maart 1908, en 97 van de Grandwet,
doonlat het vonnis eiser veroordeelt tot
geldboete wegens overtreding van artikel 17 van het wegverkeersreglement en
tot het betalen van schadevergoeding aan
verweerster,
tenoijl, om te beslissen dat de vveg die
eiser uitreed, , geen openbare weg in de
zin van artikel 1 van het wegverkeersreglernent is, het vonnis niet vaststelt
dat die weg niet voor het verkeer opensbaat doch stetmt op niet ter zake dienende gegevens :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eiser geen voorrang rechts had,
omdat de weg die hij uitreed een geasfalteerde dreef was, die, eigenclom van de
heer Kimpe, leidt naar het kasteel
Kimpe, maar bezwaarcl is met een erfdienstbaarheicl van doorgang ten behoeve
van de woningen van eiser en van Kimpe,
junior, die langs dezelfcle dreef wonen;
dat het voorts overweegt clat dreven
die naar een kasteelleiden, geen open bare
wegen zijn, omclat zij, zelfs inclien zij
alle uiterlijke kentekens van een geasfalteercle rijbaan vertonen, niet voor
het publiek toegankelijk zijn en de
bevoegde overheden geen verkeerstekens
erop kunnen aanbrengen, zodat zij
hoogstens als aardewegen kunnen worden
beschouwd;
(1) Oass., 22 november 1971 (Arr. C!/88.,
1972, blz. 295) en 1 oktober 1973 (ibid., 1974;
blz. 103).
(2) Raadpl. de in de vorige noot aangehaalde arresten.

Overwegende dat wegen die prive
eigenclom zijn en naar slechts enke~e
woningen leiden, evenals aarclewegen m
de zin van artikel 2, 1°q1tate1·, van het
wegverkeersreglement, openbare wegen
in de zin van artikel 1 van dit reglement
zijn, indien zij voor het openbaar verkeer
openstaan ;
Dat het vonnis niet wettelijk gerechtvaarcligd is door de algemene beschouwing
dat clreven die naar kastelen leiden niet
voor het publiek toegankelijk zijn, zoncler
na te gaan of de betrokken weg, die alle
uiterlijke kentekens van een geasfalteerde
rijbaan vertoonde, al dan niet voor het
openbaar verkeer openstond;
Overwegende dat het vonnis weliswaar
ook overweegt : " Het wegverkeersreglement heeft " aarcleweg " genoen~d
de weg die brecler is clan een pa,cl en clw
niet voor het voertuigenverkeer in het
algmneen is ingericht. De dreef van het
kasteel Kiinpe is blijkbaar niet voor
zwaar vervoer ingericht en is niet voor
het openbaar verkeer te lancle opengesteld " ; dat het niet cluidelijk blijkt of
de rechtbank door deze overwegu1gen
wil te kennen geven dat de dreef geen
openbare weg is dan wel of zij hieruit
afieidt dat de dreef een aardeweg is;
Overwegende dat de redengeving van
het vonnis het Hofniet in de mogelijkheid
stelt na te gaan of het begrip 11 openbare
weg " in de zin van artikel l van het
wegverkeersreglement juist werd ge'interpreteerd;
Dat het middel gegrond is ;
Om die reclenen, en zonder dat er aanleiding toe is het eerste middel te onderzoeken dat geen cassatie zonder verwijzing kan medebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk, zitting houdend
in hoger beroep.
1 oktober 1974. 2e kamer. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggever,
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite~·, de H. Van Ooteghem (van de
balie te Brugge).
Voorzitte~·,

1553°

KAMER.-

2 oktober 1974,

REDENEN VAN DE
VONNISSEN
EN ARRESTEN
BuRGERLIJKE
ZAKEN BESLISSING DIE EEN EIS
TOEWIJST. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND
ANTWOORD. NIET GEJ\WTIVEERDE
BESLISSING:

Niet 1'egelmatig gemotivee1'd is de beslissing
die een eis toewijst zonde1· dat een
passencl antwoo1'cl wo1·clt ve1·st1'ekt op een
ve1'wee1· clat de wede1'Pa?'tij regelmatig
bij conclttsie heeft voo?'geclmgen (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(PERSONENVENNOOTSOIJ:AP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
(( AOC)l\IETAL », T. GODELAINE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 februari 1973 door, het
Arbeidshofte Luik gewezen;
Over het middel afgelei([ 'nit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet, 1315 'Iran het Btl.rgerlijk Wetboek
en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
cloonlat het arrest de. rech:tsvorcl,ering
van verweerder tot verkrijging van een
vergoeding wegens verbreking en wegons
uitwinning gegrond verklaart, omdat niet
kon betwist wordel:t dat een rel>J,tief
belangrijk beclrag ag,n verweerder: verschulcligd was, dat hij derhalve het recht
had te oordelen dat zijn werkgever een
van zijn wezenlijke verplichtingen niet
J1.agekomen. was en de overeenkmnst
verbroken had, dat hot door eiseres erkende bedrag niet zo gering was als ze
wilde doen geloven, dat verweerder
bovendien aanvoerde dat het veel hoger
was, dat de door eiseres.bezorgcle stukken
niet volstonden om de· rekeningen op te
ma.ken en dat het nodig was een deskundige aan .te stellen om cle boekhouding te onderzoeken,
terwijl eiseres in haar voor l~et arbeidshof genomen conclusie betoogd had dat
de door ven~reerder aJs achterstallige
bezoldiging gevorclercle bedrageri nit de
lueht gegrepen waren, zodat verweerder,
(1). Oass., 22 februari 1974 , CArr.
1974, biz. 696).

cass.,

overeenkomstig de artikelen 1315 van
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechte}ijk Wetboek, het bewijs van
het beclrag van zijn schuldvordering
moest leveren en wei voldoend . benaderend om te kunnen nagaan of de aan
eiseres verweten vertraging in de betaling
voor haar een ernstige tekortkoming in
haar verplichtingen was, welke gelijkstaat
met een verbreking van de overeenkomst,
waaruit volgt dat de rechters de bovenvermelde beslissing niet konden wijzen,
zonder op te· geven op welke bewijsgronden htm beoordeling van de omvang
van de schuld van eiseres gegrond was,
en de afwezigheid in het bestreden arrest
van elke inlichting dienaangaande gelijkstaat met het ontbreken van de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering;
en te1·wijl de motivcring van het arrest
gean antwoord geeft op het middel w'aarin eiseres,' in haar voor het arbeidshof
genomen conclusie, betoogde dat de
vertraging in de betaling te wijten was
aan het feit dat haar boekhouding gedure:ade.enkele ma;anden in de war gestuurd
was .ten gevolge van een gronclige wijziging in de organisatie door de invoering
van , elektronische informatieverwerking
K'l dat zij de rekening van verweerder
eerst na zijn vertrek nauwkeurig hacl
lnmnen opmaken, welk gebrek aan antwoord eveneens gelijkstaat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van cle
Grondwet vereiste motivering :

w at

het t>veede onderclecl betreft :

Overwegende clat eiseres in haar ,
condusie betoogde dat, zo zij weliswaar
aan verweercler een bedrag van 9. 921 frank
verschulcligcl bleef, die vertraging in de
betaling .van de commissielonen te vvijten
was aal1. het feit dat haar boekhouding
gedurencle enkele maanden in de war
gestuurd was ten gevolge van een gronclige wijziging in de organisatie door de
invoering van elektronische informatieverwetking; dat zij claarnit afleidde dat
het vertrek van verweerder in het geheel
niet gerechtvaarcligd was, aangezien hij
regelmatig betaald werd, met uitzondering van geringe boekhoudkunclige
fouten waarvoor zij niet aansprakelijk
was;
Overwegencle dat het arrest niet antwoorclt op het omstandig verweer waarbij
eiseres deed golden· dat zij niet aansprakelijk was voor de vertraging in de betaling;
Dat dit · onderdeel van het middel
gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, enerzijds, met
bevestiging van het beroepen vonnis,
beslist dat eiseres aan verweerder een
vergoeding wegens verbreking versohuldigd is en door het deskundigenonderzoek, onder nummer 7, de berekening laat
maken van « de jaarlijkse bezoldiging die
tot grondslag client voor de berekening
van de vergoeding wegens verbreking >>
en, anderzijds, na vastgesteld te hebben
dat verweerder zijn vordering inzake de
uitwinningsvergoeding gewijzigd heeft
door ze vorclering tot sohaclevergoeding te
noemen, deze laatste vorclering gegroncl
verklaart, en in zoverre het over cle kosten
van hager beroep uitspraak doet ; beveelt
dat van clit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van cle gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt cle kosten
aan opclat hierover door cle feitenreohter
worclt beslist; verwijst de alclus beperkte
zaak naar het Arbeiclsh.of te Brussel.
2 oktober 1974. , 3e kamer. Voorzitte1·, de H. Polet, raadsh.eer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Janssens. - Ande1·sluidende conclusie (1), cle H. Duohatelet, aclvooaatgeneraal. Pleiters, de HH. Bayart
en Fally.

3e KAMER. -

2 oktober 197 4.

1° ARBEIDSONGEVAL. -

WEDERTEWERKSTELLING VAN DE GETROFFENE
DOOR ZIJN vVERKGEVER. - WET VAN
10 APRIL 1971, ARTIKEL 23, LID 3. WEDERTEWERKSTELLING NIET UITGESLOTEN TEN GEVOLGE VAN EEN AKKOORD TUSSEN WERKNEMER EN WERKGEVER.

,2°

ARBEIDSONGEVAL. WEDERTEWERKSTELLING VAN DE GETROFFENE
DOOR ZIJN WERKGEVER, OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 23, LID 3, VAN DE
WET VAN 10 APRIL 1971. - WEDERTEWERKSTELLING MOET GESCHIEDEN
OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN
ARTIKEL 23, LID 1, 2 EN 7. -BEPALIN-

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat het in het verzoekschrift voorgedragen
middel verwees naar een verweer dat door de
eiseres werd opgeworpen tegen een ander punt
van de eis en dat de rechter dus zijn beslissing

GEN NIET VAN TOEPASSING BIJ ONTSTENTENIS VAN KONINKLIJKE BESLUITEN TOT VASTSTELLING VAN DIE PROCEDURE.
3° ARBEIDSONGEVAL. - WEDERTEWERKSTELLING VAN DE GETROFFENE
TEN GEVOLGE VAN EEN AKKOORD
MET DE WERKGEVER. - VERGOEDING
VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 23, LID 3,
VAN DE vVET VAN 10 APRIL 1971.

1° Doo1· in artikel 23, lid 3, te bepalen dat
indien de getroffene de wede?·tewerkstelling aanvaardt, hij recht heeft op
een ve1·goeding die gelijk is aan het
verschil tussen het loon verdiend v66r
het ongeval en het loon dat hij ingevolge
zijn wede?·tewe?·kstelling ontvangt, beoogt
de ar beidsongevallenwet van 10 april
1~71 inzonderheid de wedertewerkstelling
d~e plaatsheeft op voorstel van de m·beidsgeneesheer, ove1·eenlcomstig lid1 en 2 van
genoemd artikel, doch sluit de wede?'tewerlcstelling ten gevolge van een akkoo1·d
tussen de werkneme1· en de we1·kgever
niet uit.

2° Wanneer de getroffene van een arbeidsongeval op voorstel van zijn werkgever
wede1· te werk gesteld is, overeenkomstig
artilcel 23, lid 3, van de m·beidsongevallenwet van 10 april 1971, moeten de
regels van lid 1, 2 en 7 van dit a1·tikel
gevolgd worden; deze wede?·tewerkstelling
kan evenwel niet plaatshebben zolang
de Koning de regels niet heeft bepaald
volgens welke de a1·beidsgeneesheer de
in het eerste lid bedoelde taak volbrengt
of die volgens welke de get?·offene het
advies mag inwinnen van het comite
voo?· veiligheid, hygiene en verfraaiing
der werkplaatsen of van het paritair
comite belast met het toezicht op de
interbedrijfsgeneeskundige dienst. (Implioiete oplossing.)
3° W anneer de getroffene van een arbeidsongeval weder te werk gesteld wordt ten
gevolge van een akkoord met de werkgeve?·, heeft hij ?'echt op het verschil
tussen het loon verdiend voor het ongeval
en het loon dat hij ingevolge zijn wedertewe?·kstelling ontvangt, overeenkomstig
artikel 23, lid 3, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; in dit geval
moeten noch de arbeidsgeneeshee1·, noch
het comite voor veiligheid, hygiene en
over de eis tot betaling van een vergoeding
wegens verbreking zonder opzegging en zonder
gegronde redenen van de arbeidsovereenkomst
niet meer met redenen diende te omkleden.
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pm·itair comite belast met h.et toezicht
op de inte1·bed1·ijjsgeneeskundige dienst
tussenkomen als bepaald in lid 1, 2
en 7 van artikel 23 van de wet van
10 april1971.
( GEMEENSCHAPPELIJKE
VERZEKERINGS·
KAS VOOR DE VERGOEDING VAN DE
ARBEIDSONGEVALLEN « LA BELGIQUE
INDUSTRIELLE >>, T. SWAANS.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op .21 juni 1973 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, ll08, 1131 en
ll33 van het Burgerlijk W etboek, 6,
inzonderheid § .2, .23, 104, inzonderheid 4°, en 106 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1 van het koninklijk besluit van .25 oktober 1971 tot
vaststelling van de datum waarop genoemde wet van 10 april 1971 in werking
treedt, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

do01·dat de eerste rechter eiseres had
veroordeeld om aan verweerder, die op
,20 mei 1970 door een arbeidsongeval
werd getroffen, de « wettelijke vergoedingen >> te betalen voor een tijdelijke
arbeidsongeschiktheid van 10 procent
van .21 december 1970 tot .23 augustus
197.2 en voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 7 procent vanaf
.24 augustus 197.2, dit is de datum van
de consolidatie, en het arrest, ter bevestiging van deze beslissing en ter verwerping van het verweer dat eiseres steunde
op het feit dat verweerder geen aanspraak
kon maken op enige vergoeding voor
tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf
1 januari 197.2, daar hij had aanvaard
weder te werk gesteld te worden zonder
het minste geldelijk verlies, verklaart
dat cc de nieuwe wet van 10 april 1971
weliswaar op 1 jannari 197.2 in werking
is getreden, doch artikel ,23 niet kan
toegepast worden zolang de procedure
die het onderstelt niet, zoals voorgeschreven werd, door de Koning is geregeld ; ...
dat appellante n:iet kan beweren .. . dat
de bij koninklijk besluit te regelen procedure in elk geval overbodig is, aangezien
de verzekeraar niet wettelijk verplicht
is ze toe te passen ; ... dat het werkwoord
cc kan >> van het eerste lid eenvoudig

betekent dat een verzekeraar niet verplicht is de procedure in te zetten tot
wedertewerkstelling van de getroffene
die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is,
doch uit de economie van artikel .23 blijkt
dat hij in dat geval de vergoeding voor
tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid
zal betalen tot de volledige wedertewerkstelling of tot de consolidatie,
indien hij ook niet een dienstige behandeling met het oog op de wederaanpassing
voorstelt ; ... dat de eerste rechter derhalve in de zaak geen toepassing mocht
maken van genoemd artikel .23, hetgeen
appellante mocht maken van genoemd
artikel .23, hetgeen appellante, die inderdaad eenvoudig verzocht de conclusies
van de deskundige te bekrachtigen,
trouwens niet meende hem te kunnen
vragen >>,
te1·wijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig
is te zeggen, enerzijds, dat artikel .23
van de wet van IO april 1971 niet van
toepassing is na 1 januari 197.2 en, anderzijds, dat de verzekeraar krachtens deze
bepaling de vergoeding voor tijdelijke,
algehele arbeidsongeschiktheid moet betalen tot de volledige wedertewerkstelling
of tot de consolidatie (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, de wet van 10 april
1971 van openbare orde is en artikel 6,
§ 2, elke overeenkomst verbiedt die strijdig is met haar bepalingen, zodat het
feit dat eiseres voor de eerste rechter de
bekrachtiging van het deskundigenrapport heeft gevraagd haar niet belette, in
hoger beroep, aan te voeren dat verweerder had aanvaard weder te werk
gesteld te worden (schending van de
artikelen 6, ll08, ll31 en ll33 van het
Burgerlijk W etboek en 6, inzonderheid
§ .2, van de wet van 10 april 1971), en
eiseres bovendien in hoger beroep elk
verweer kon voeren dat zij niet voor de
eerste rechter zou hebben voorgedragen
(schending van de artikelen 1050 en 1068
van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, indien het arrest aldus
moet worden verstaan dat de rechter aan
verweerder het recht toekent om de oude
forfaitaire betaling te eisen, aan de
beslissing kan worden verweten toepassing te maken van de wet betreffende de
vergoeding van de schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen die sedert 1 januari
197.2 is opgeheven (schending van de
artikelen 104, inzonderheid 4°, en 106
van de wet van 10 april 1971 en 1 van
het koninklijk besluit van .25 oktober
1971);
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viercle oncle?·cleel, hoewel de Koning,
overeenkomstig lid 2 van artikel23 van de
wet van 10 april 1971, de regels nog niet
had hep::t'1ld volgens welke de arbeidsgeneesheer zijn in lid 1 va:1 deze bepaling
bedoelde taak volbtengt, dit artikel,
inzonderheid lid 3, vanaf 1 januari 1972
moest worden toegepast, daar verweerder
had aanvaard weder te werk gesteld te
worden en i;nderdaad opnieuw te werk
gesteld word zonder geldelijk verlies te
lijden (schending van· artikel 23 van de
wet van 10 april 1971) :
·

vVat hot dercle en het vierde onderdeel
samen· betreft :
Overwegende dat het arrest eiseres
veroordeelt om, overeenkonistig .de wetgeving van v66r de arbeidsong0vallenwet
van 10 april 1971, die op 1 januari 1972
in werking is getreden, aan ven¥e0rcler,
voor het tijdvak va:n 1 jammri tot
23 augustus 1972, de vergoedingen voor
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheicl. te betalen op grand va:'l een graad
van ongeschiktheicl van 10 pet., zonder
te ontkennen clat, zoals eiseres betoogde,
verweerder het werk had hervat " zoncler
hot minste galclelijk verlies " ;
Overwegencle dat de wet val1 10 april
1971, door in artikel 23, lid 3, te bepalen
dat " indien. de· getroffene de weclertewerkstelling actnvaa.rdt, hij recht heeft
op ee:n vergoecling die gelijk is aan het
verschil tussen het loon verclicncl v66r het
ongeval en het loon clat hij ingevolge zijn
wodertewerkstelling ontvangt "• niet e:nkel doelt op de wedertewerkstelling die,
overeo::1komstig lid 1 en 2 van dit artikel,
plaatsheeft na een vraag van de Inedisohe aclviseur van de verzekeraar, cloch
ook op de wedertewerkstelling die ten
gevolge·va:1 een akkoord tussen de worknmner en do werkgever geschiedt ;
Dat in dit laatste geval de formalit!:)iten
die bij artilml 23 voorgeschreven zijn
voor het geval clat de wodertewerkstelling
plaatsheefb na een vraag van de medische
advisour van de verzekerar,r, niet vmeist
zijn;
Overwegenclo, dorhalve, dat het arrest,
dat niet vaststelt clat de weclertowerkstolling heeft plaatsgehacl op vraag van
de n1edische aclviseur van de verzekeraar,
de toepassing van artikel 23, lid 3, van de
wet van 10 april197l niet wettelijk heeft
kunnen uitsluiten voor eon tijdvak van
arbeiclsongeschil:dheid na de inwerkingtrecling van deze wet, op grand clat op
dat moment de Koning de regels nog niet
had bepaalcl, overeenkomstig lid 2 e;ri 7
van genoemcl artikel, voor de vervnlling

van de formaliteitm1 waarvan sp1'ake in
lid 1, 2 en 7 van eli t artikel 2 3 ;
Dat het miclclel gegroncl is;
Om die redene:1, verr{ietigt het bestreden arrest in zoverre dit het beschikkende
gecleelte van het vonnis bevestigt waarbij
eiseres wordt veroordeelcl mn aan verweerder de forfaitairo vergoedingen te
betalen voor het tijdvak van tijclelijlm
gedeeltelijki:J arbeidsongeschiktheicl van
1 januari tot 23 augustus 1972; beveelt
dat van clit arrest meldD."'lg wordt gei:naakt
op de kant van de gecleeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiseres in de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeiclshof te Brussel.
2 oktober 1974
3° kamer
V oorzitte1·, de H Polet, raaclsheer ~vaar
nemencl voorzitter Ve1·slaggever, de
H. Janssens. - Gelijkl·uidencle conclus~e,
de H. Ballet, aclvocaat-generaal.
Pleitm·, do H. Fally.
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KA,'l'IER. -
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RUST- EN OVER.LEVINGSPENSIOEN. MIJNWERKERS. MIJN·
WERKER DIE EEN RUSTPENSIOEN GE·
NIET
HEM
TOEGEKEND
KRAOHTENS
ELKE ANDERE PENSIOENREC+ELING. ~
CUJVIULATIE BEPERKT TOT RET Bl<JDRAG
VAN REI' RUSTPENSIOEN DAT DE WERKNEMER HAD KUNNEN BEKOJ\'I:EN INDIE'N
HIJ EEN LOOPBAAN VAN DERTIG JAAR
ALS ONDERGRONDSE l\ITJNWERKER HAD
GEPRESTEERD.

RUST- EN OVEHLEVINGSPEN:
SIOEN. MIJNWERKERS. B~PAc
LINGEN INZAKE VERMINDERING VOOR·
ZIEN BIJ. DE. WETTELIJKE REGELING
VAN EEN .LID-STAAT VAN DE EUROPESE
EooNoJVnsoHE GEMEENSOHAP.- UrTKERINGE;N VAN DEZELFDE AARD OVER·
EENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE
ARTIKELEN 26 EN 28 VAN DE VERORDE·
NING NR. 3 VAN 25. SEPTEMBER 1958
VAN DE EUROPESE EOONOlVIISOHE GEJVIEENSOHAP. ~ CUMULATIE. UIT·
ZONDERING : SAMENVALLEJ':f VAN TIJD·
VAKKEN VAN VERZEKERING,

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
____: So orALE ZEKERHEID. MIJNWER·
KERSPENSIOEN. RUST- EN OVERLE·
VINGSPENSIOEN~ -BEPALINGEN INZAKE
VERMINDERING VOORZIEN BIJ DE 'VET·
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TELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT
VAN DE EUROPESE EOONOMISOHE GEMEENSOHAP.- UITKERINGEN VAN DEZELFDE AARD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 26 EN
28 VAN DE VERORDENING NR. 3 VAN
25 SEPTEMBER 1958 VAN DE EUROPESE
EooNOMISOHE GEMEENSOHAP. Cul\'[ULATIE. UITZONDERING : SAMENVALLEN VAN TIJDVAKKEN VAN VER:ZEKERING.

1°

Het 1·ust- of i1~validiteitspensioen toegekend kmchtens aTtikel 13 van het
koninklijk beshdt van 28 mei 1958 tot
vaststelling van het statmtt van het
Nationaal Pensioenfonds voor mijnweJ·ke1'S inzake in1'ichting van de 1'~tst
en wedttwepensioenTegeli11g of kmchtens
de beslttitwet van 25 feb1'ttari 1947 mag
niet gec~tmttlee1·d wo1·den met het Tustpensioentoegekend k1·achtens een andm·e
pensioen1·egeling, ongeacht of het- doo-r
een vreemde instelling wordt toegekend,
dan ten belope van het bedrag van het
ntstpensioen dat de aTbeideT had kunnen
bekomen indien hij een loopbctan van
de1·tig jaaT als onde1·gronclse mijnweTke1·
had geprestee1·cl. (Art. 13, § 1, k.b. van
28 mei 1958 en art. 23 k.b. van
19 november 1970.)

2o en B0 Hoewel krachtens artikel 11, 2,
van de ve1'0rdening m·. 3 van 25 septembeJ• 1958 van de Raacl van de Europese
Economische Gemeenschap (1), de bepalingen inzake vennindering, voo1·zien bij
de wettelijke J'egeling van een Lid-Staat,
niet va11 toepassing zijn op de gevallen
waa1·in uitke1'ingen van clezelfde aanl
veJ'schttldigcl zijn overeenkomstig de
artikelen 26 en 28 van deze vm·orclening,
wo1'dt nochtans als. voo1·wam·de gesteld
dat de tijdvakken van ve1'zekering niet
samenvallen (2).

(VITTORINO M.,
, T. NATIONAAL PENSIOENFONDS
VOOR MIJNWERKERS.)

ARREST

(VeJ'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Deze verordening is thans vervangen
door de verordening van de Raad nr. 1408/71
van 14 juni 1971 betreffende de toepassing
van de sociale zekerheidsregelingen op loon-

arrest, op 8 juni 1973 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13 van het
koninldijk besluit van 28 mei 1958 tot
vaststelling van het statuut van het
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de rust- e:O:
weduwepensioenregeling, gewijzigd bij
artikel 4 van het koninklijk besluit van
4 april 1962, en 23 van het koninklijk
besluit van 19 november I970 betreffende
het invaliditeitspensioenstelsel voor de
mijnwerkers,

doonlat, na vastgesteld te hebben dat,
volgens een beslissing del. 27 maart I96I
van de administratieve commissie van
de Voorzorgskas voor mijnwerkers te
Charleroi, aan eiser, vanaf I april I96I,
en alleen .overeenkomstig de Belgische
wetgeving terzake, een invaliditeitspensioen als 1nijnwerker was toegekend,
dat eiser echter vroeger in Italie als
metselaar gewerkt had en clat het
N ationaal Instituut voor sociale voorzorg, met zetel te Aquila in Italie, te
zijnen aanzien op 27 maart I970 een
beslissing genomen had die hem, bij
toepassing van de verorclenu1.gen nr. 3 en
nr. 4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale
zekerheid van migrerende werknemers en
inzonderheid van de artikelen 27 en 28
van de verordening nr. 3, een evenredig
deel van een It11,liaans invaliditeitspensioen toekende met terugwerkende kracht
tot I november I960, het arrest beslist dat
toepassing diende gemaakt te worden
van de beslissing die genoemde administratieve co~nrnissie te Charleroi op I2 januari I97I ten aanzien van eiser genomen
had en die, met ingang van I mei I962,
het bedrag van het bij de beslissing van
27 maart I96I bepaalde invaliditeitspensioen aftrekt van het bedrag van het

trekkenden en hun gezinnen die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsen.
(2) Men zie cle arresten van het Hof van
Justitie van cle Europese Gemecnschappen
ni-. 1/67 van 5 juli 1967 in zake Oiechelski,
nr. 2/67 van 5 juli 1967 in zake de 1\'[oor,
nr. 11/67 van 12 december 1967 in ~ake
Couture, nr. 27/71 van 10 november 1971
in zake Keller ( J u1·isprudentie van het H of van

Jttstitie van de Europese

Gemeenschappen,

cl. XIII, 1967, biz. 242, 269 en 495, encl. XVII,
1971, biz. 892); raaclpl. cass., 18 september
1974, supra, biz. 80.
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bij 'voornoemde beslissing van 27 maart
1970 toegekend Italiaans invaliditeitspensioen, op grand dat de bepalingen
inzake omnulatie, zowel van voornoemcl
artikel13, lid 1, van hot koninklijk besluit
van 28 mei 1958, gewijzigcl zoals word
vermelcl, als van voornoemd artikel 23
van hot koninklijk besluit van 19 november 1970, van toepassing zijn op de
samenvoeging met rust- of invaliditeitspensioenen, ongeaoht of doze ten laste
zijn van Belgie of van. eon andere Staat,
terwijl voornoemcl artikel 13, lid 1~
van hot koninklijk besluit van 28 me1
1958, gewijzigcl zoals word vermeld, en
voormelcl artikel 23 van hot koninklijk
besluit van 19 november 1970 enkel tot
doel hebben, binnen zekere grenzen, de
cumulatie te verbioclen van h~t invalicliteitspensioen va:n. de mijnwerkers met
een of meer rust- of invaliditeitspensioenen ten laste van Belgie en niet met eon
pensioen ton laste van de Itali?-anse
Staat clat doze kraohtens verordemngen
van de Europose Economisohe Gemeenschap heeft toegekend :
Overwegendo dat artikel 13 van hot
koninklijk besluit van 28 mei 1958 tot
vaststelling van hot statuut van J~et
Nationaal Pensioenfonds voor IDIJnwerkers inzake inriohting van de rusten wecluwe~:mnsioenregeling, met name
bepaalt clat hot rust- of invaliditeitspensioen, toegekend kraohtens genoernd
besluit of de besluitwet van 25 februari
194 7, niet mag gecumuleerd worden met
hot rustp:xnsioen, toegekencl krachte:ns
eon andere pensioenregeling, clan ten ~elo
pe van hot beclrag van hot rustpe:nswen
clat de arbeider had lnmnen bekomen
indien hij eon loopbaan van clertig jaar
als ondergronclse mijnwerker had gopresteerd;
Overwegencle clat doze in algemene
bewoorclingen opgestelcle bepaling van
toepassing is op elke gerechtigde op eon
rust- of invalicliteitspensioen van rnijnwerker of errnede gelijkgestelde, ongeacht
of hij Belg of buitenlander is, en zich
ertegen verzet dat hot rust- of invalicliteitspensioen ten laste van Belgie, boven
hot beclrag van hot rustpensioen dat de
arbeicler had ktmnen bekomen indien
hij eon loopbaan van dertig jaar als
ondergrondse mijnwerker gepresteerd
had, geoumuleerd worclt met enig rustof invalicliteitspensioen, zelfs inclien hot
door eon installing van eon vre01nde
Staat wordt uitgekeercl;
Dat hot midclel naar reoht faalt ;

Over hot tweede middel, afgeleid uit
de sohending van de· artikelen 1 van de
wet van 2 december 1957 houclende de
goedkeuring va:n. de volgende internationals akten l I. Verdrag tot oprichting
van de Europese Eoonomisohe Gemeenschap en de bijgevoegde akten; 2. Verclrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de bijgevoegde alden; 3. Overeenkomst met betrekking tot bepaalde
instellingen welke de Europ3se Gemeenschappen gemeen hebben, ondortekencl
op 25 nmart 1057, to Rome; 4. Protocol
betreffende hot Statuut van hot Hof van
J'ustitie van de Europese Eoonomische
Gemeensohap ; 5. Protocol betreffencle
hot Statuut van hot Hof van .Justitie
van de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie; 6. Protocol betreffencle
de voorrechten en innnnniteiten van de
Europese Economisohe Gemeensohap ;
7. Protocol betreffencle de voorreohten en
immuniteiten van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, onclertekencl
op 17 april 1957, te Brussel, 4, § I, 5,
51, 145 van hot Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese
Economisohe Gemeensohap, II, § 2, en
voor zovor noclig, 27 en 28 van de verorclening nr. 3 op 25 september 1958 door
de Raacl van de Europese Economische
Gemeenschap vastgesteld inzake de socialo zekerheicl van migrerende werknemers, 9, paragraaf 2, en 13,'§ I, c, van
de verordening nr. 4 op 3 december
1958 vastgesteld door de Raad van de
Europese Eoonomisohe Gemeenschap tot
uitvooring en aanvulling van de bepalingen van voornoemde verordening nr. 3,
doo?·dat, na vastgesteld te hebben dat,
volgens eon beslissing van 27 maart 1961
van de administratieve commissie van
de V oorzorgskas voor mijnwerkers te
Charleroi, aan eiser, vanaf 1 april 1961,
als mijnwerker en aileen overeenkomstig
do Belgische wetgeving terzake, eon
invalicliteitspensioen als mijnwerker was
toegekond, dat eiser eohter vroeger in
Italie als metselaar gewerkt had, dat hot
Nationaal Instituut voor socialo voorzorg, met zetel te Aquila in Italie, te
zijnen aanzien op 27 maart 1970 eon beslissing ge:J.omen had die hem, bij toepassing van de verorcleningen nr. 3 en nr. 4
van do Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sooiale zekerheicl van migrerende werlmemers en
i~1zonderheicl van de artikelen 27 en 28
van de verordening nr. 3, eon evenreclig
cleel van eon Italiaans invaliditeitspensioon toekende met torugwerkencle kraoht
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tot 1 november 1960, het arrest beslist dat
toepassing diende gemaakt te worden
van de beslissing die genoemde administratieve commissie te Charleroi op
12 januari 1971 ten aanzien van eiser
genomen had en die, met ingang van
1 mei 1962, het bedrag van het bij de
beslissing van 27 inaart 1961 bepaalde
invaliditeitspensioen vermindert met het
bedrag van het bij voornoemde beslissing van 27 maart 1970 toegekend
Italiaans invaliditeitspensioen, op grond
dat in het onderhavige geval het bedrag
van het door de Belgische natiqnale wetgeving toegekend pensioen afhankelijk
was van reele en fictieve tijdvakken van
verzekering die samenvielen met reele
tijdvakken van verzekering in Italie, dat
volgens de rechtspraak van het Europees
Hof van Justitie voornoemde verordeningen van de Raad van de Europese
Economische Gemeenschap er zich niet
tegen verzetten dat de door de Belgische
nationale wetgeving vastgestelde verminderingen op eiser zouden toegepast
worden, zoals gedaan werd door de
beslissing van 12 januari 1971 van de
administratieve commissie van de Voorzorgskas voor mijnwerkers te Charleroi,
dat, op grond van artikel13, § 1, c, van de
verordening nr. 4 van de Europese
Economische Gemeenschap; indien · een
krachtens de wetgeving van een LidStaat vervuld tijdvak van verzekering
samenvalt met een krachtens de wetgeving van een andere Lid-Staat daarmede gelijkgesteld tijdvak, alleen het
eerste tijdvak in aanmerking genomen
wordt, dit is in het onderhavige geval
het Italiaanse tijdvak van verzekering,
dat, ten deze, de vermindering van het
pensioen overeenkomstig artikel 9, § 2,
van voornoemde verordening nr. 4
cliende te geschieden en dat de bepalingen
van artikel ll, § 2, van voormelde verordening nr. 3 zich niet verzetten tegen
de vermindering door voornoemde beslissing van 12 januari 1971, aangezien
eisers Italiaans pensioen een krachtens
de toepassing van voornoemde verordedening nr. 3 verschuldigde uitkering is,

geval, uitkeringen van dezelfde aartl
verschuldigd zijn overeenkomstig de
bepalingen va..TJ. artikel 28 van genoemde
verordening nr. 3 ;
tweede ondeTdeel, de bepalingen van
artikel 9, § 2, van voornoemde verordening nr. 4 slechts onder voorbehoud va:1.
de bepalingen van artikel 11, § 2, van
voor'loemde verordening nr. 3 uitg"vaardigd worden ;
dm·de onde1·deel, de bepalingen Va:J.
artikel 13, § 1, van voornoemde verordening nr. 4 enkel de samenstelling
regelen van de tijdvakken van verzekering en daarmee gelijkgestelde tijdvakken, die krachtens de bepalingen va·1.
voormelde verordening nr. 3 client to
geschieden, en ze vreemd zijn aan de
vermincleringen die een Lid-Staat, i:1.
geval van samenloop, krachtens zijll.
nationale wetgeving mag toepassen, welke laatste vraag geregeld wordt bij artikel 11, § 2, van voornoemcle verordening
nr. 3 :

W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser van 15 april 1946 tot 10 november 1950 in Italie als metselaar en
van 17 november 1951 tot 20 september
1960 in Belgie als mijnwerker gewerkt
heeft ; dat het erop wijst dat eiser allern
overeenkomstig de Belgische wetgeving
een invaliditeitspensioen als mijnwerker
werd toegekend, maar dat het bedrag
van zijn pensioen berekend werd op
grond van de reele tijdvakken van verzekering, van 17 november 1951 tot
20 september 1960, en van de fictieve
tijdvakken van verzekering die same:lvallen met reele tijdvakken van verzekering in Italie, van 15 april 1946 tot
10 november 1950;
Overwegende dat, hoewel, krachte:1.s
artikel 11, 2, van de verordening nr. 3
van 25 september 1958 van de Europosc
Economische Gemeenschap, de bepaliJlgen inzake vermindering, voorzien bij de
wettelijke regeling van een Lid-Staat,
niet van toepassing zijn in de gevallen
tenvijl, ee1·ste ondenleel, uit de bepalin-, waarin uitkeringen van dezelfde aard
gen van artikel 11, § 2, van voornoemde verschuldigd zijn overeenkomstig de
verordening nr. 3 blijkt dat de bepalingen artikelen 26 en 28 van deze verordening,
inzake vermindering, voorzien bij de nochtans als voorwaarde wordt gesteld
wettelijke regeling van een Lid-Staat, dat de tijdvakken van verzekering niet
in geval van samenloop met andere uit- samenvallen;
keringen van sociale zekerheid, die verOverwegende dat het arrest derhalve
schuldigd zijn krachtens een wettelijke wettelijk beslist heeft dat verweerder
regeling van een andere Lid-Staat, op gerechtigd was het bedrag van het door
de rechthebbende niet van toepassing hem verschuldigd pensioen te vermin'
zijn wanneer, zoals in het onderhavige deren in de mate dat zijn uitkering
0ASSATIE, 1975. - 6
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betreklcing heeft op tijdvakken die in
attnmerking kwamen voor de berekening
Vml het bedrag van de uitkeringen die
do.or het bevoegde orgaan van de Italiaanse Staat zijn toegekend;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende dat het antwoord op het
eerste onderdeel van het middel het
onderzoek van het tweede en het derde
onderdeel overbodig maakt ;
Dat dit tweede en dit derde onderdeel
van het middel derhalve niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt verweerder in de
kosten.
2 oktober 1974. 3 6 kamer. Vam·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Busin. - Gelijkhddende canchtsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Bayart.
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KAMER.-

VONNISSEN

3 oktober 1974.

EN

ARRESTEN.

TUCHTZAKEN. NIETIGHEID VAN DE
BEROEPEN SENTENTIE. BESLISSING
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP DIE
DEZE SENTENTIE TENIET DOET EN
BIJ WEGE VAN NIEUWE BESCHIKKING
UITSPRAAK DOET OP GROND VAN EIGEN
REDENEN. NIETIGHEID VAN DE
BEROEPEN SENTENTIE ZONDER INVLOED
OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BEROEPEN BESLISSING.

Nietigheid van de be?'aepen sententie heejt
, geen invlaed ap de wettelijkheid van de
beslissing van de ?'echte?' in hager beraeJJ,
wanneer' deze ?'echte?' deze sententie teniet
daet en bij wege van nieuwe beschikking
uitsp1·aak daet ap grand van eigen
1·edenen (1).

(1) Vgl. cass., 10 januari 1972 (.A?'?', cass.,
1972, biz. 453) en 4 juni 1974 (ibi.d., 1974,
biz. 1092).

D ... V ... , T. ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 12 december 1973 gewezen
door de franstalige raad van beroep van
de Orde van architecten;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 9, 16, 31 van de
wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde van architecten en 1 van het
koninklijk besluit van 31 augustus 1963
tot regeling van de toepassing van
genoemde wet,
daa?·dat de beslissing uitspraak doet
over het hoger beroep tegen een beslissing
van de raacl van de Orde van architecten
van Brabant, samengesteld uit de ondervoorzitter, de secretaris, vier andere
gewone leden, een plaatsvervangend lid
en de rechtskundig bijzitter, en eiser een
schorsing van twee jaar oplegt, na verwijzing naar de gegevens van het dossier,
naar het onderzoek van de zaak door
de raad van beroep alsmede naar een
verklaring van eiser, tijdens zijn verhoor
op 3 oktober 1972 door het bureau van
de raad van de Orde, naar welke verldaring ook de beroepen beslissing verwijst,
tenvijl, krachtens artikel 1 van het
koninklijk besluit van 31 augustus 1963
genomen ter uitvoering van de wet van
26 jtmi 1963, de raad van de Orde van
architecten van Brabant samengesteld is
uit zeven leden en zeven plaatsvervangende leden; artikel 16, lid 1, van die
wet bepaalt dat de raad van de Orde
slechts geldig kan beraadslagen indien
de voorzitter of de ondervoorzitter en
twee derde van de leden aanwezig zijn
en indien hij bijgestaan wordt door de
rechtskundig bijzitter of plaatsvervangend rechtskundig bijzitter; dat, ten
deze, dus de aanwezigheid van minimmn
vijf leden vereist was ; volgens lid 2 van
hetzelfde artikel 16, ten einde het vereiste quorum te bereiken de raad van de
Orde plaatsvervangers kan verzoeken
tijdelijk zitting te nemen en hen oproepen
in de volgorde van het aantal bij de verkiezingen behaalde stemmen ; die bepalingen van openbare orde zijn en niet
toelaten dat het aantal aanwezige gewone
leden of, in voorkomend geval, plaatsvervangende leden hoger is dan het
vastgestelde minimum, waaruit volgt
dat de zaak behandeld en berecht werd
door een raad van de Orde die onregelmatig samengesteld was nit zes gewone
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leden en een plaatsvervangend lid en dat
de raad van beroep, die de nietige akten
van de rechtspleging niet weerde, hun
gebrek overgenomen heeft :

ZOEKSCHRIFT DAT ZOWEL OP HET AFSCHRIFT ALS OP HET . ORIGINEEL DOOR
EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASBATIE MOET ONDERTEKEND ZIJN.

Overwegende dat de beslissing de
sententie van 6 maart 1973 van de franstalige raad van de Orde. van architecten
van de provincie Brabant teniet doet
en bij wege van nieuwe beschikking uitspraak doet ; dat zij, zonder te verwijzen
naar enige grond van de bestreden sen:
tentie, haar beschikkende gedeelte rechtvaardigt door eigen gronden die steunen
op « het onderzoek door de raad van
beroep , en op « de gegevens van het
dossier,, waaronder, zoals het middel
vermeldt, eisers verklaring tijdens zijn
verhoor van 3 oktober 1972;
Dat, enerzijds, daaruit volgt dat de
raad van beroep de door eiser aangevoerde nietigheid van de beslissing van
de eerste rechter niet overgenomen heeft ;
dat, anderzijds, die nietigheid vreemd is
zowel aan het onderzoek door de raad
van beroep als aan de geg~vens van het
dossier die hij onderzocht heeft ; dat zij
dus noch dit onderzoek noch die gegevens
ongeldig maakt ; dat dit inzonderheid
geldt voor de verklaring die, zoals de
bestreden beslissing en het proces-verbaal
van de zitting van 3 dktober 1972 van
de raad van de Orde van architecten
van de provincie Brabant vaststelden, en
in tegenstelling met hetgeen het middel
aanvoert, eiser voor de raad zelf en niet
voor zijn bureau heeft afgelegd ; dat
eiser de samenstelling van genoemde raad
tijdens die zitting niet bekritiseert ; .
Dat het middel derhalve niet kan
worden aangenomen ;

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. -

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
3 oktober 1974. 1e kamer; Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, procureur-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux.

1e

KA.MER.-

3 oktober 1974.

1 o VOORZIENING IN CAS SATIE.
VoRM. BuRGERLIJKE ZAKEN.
CASSATIEVERZOEKSCHRIFT.
VER-

BURGERLIJKE ZAKEN. VORDERING
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
DE RECHTER WEGENS WETTIGE VERDENKING. VERPLICHTING ZICH TE
WENDEN TOT EEN ADVOCAAT BIJ HET
HoF VAN CASSATIE.

3° VERHAAL OP DE RECHTER.NOODZAKELIJKE
TUSSENKOMST
VAN
EEN ADVOCAAT BIJ HET HoF VAN CASBATIE.

1° In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrijt zowel op het afschrijt als
op het origineel door een advocaat bij
het Hoj van cassatie ondertekend zijn (1).
(Art. 1080 G.W.)

2° In bu1•gerlijke zaken is de vordering
tot onttrekking van de zaak aan de
rechter wegens wettige ve1·denking slechts
ontvankelijk als zij is voorgedmgen door
een advocaat bij het Hof van cassatie (2).
(Artt. 478, 648 en vlg. G.W.)

3° Daar het verhaal op de rechter een
burger1·echtelijk geding is, is het slechts
ontvankelijk indien het wm·dt ingeleid
doo1• een verzoekschrijt ondertekend door
een advocaat bij het Hoj van cassatie (3). (Artt. 478, 1080, 1140 tot 1147
G.W.)
(TERGOLINA, T. BRUGNARO.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- I. Wat de voorziening
betreft:
Gelet op de bestreden beschikking, op
26 februari 1973 in eerste aanleg gewezen
door de voorzitter van de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi; rechtdoende
in kort geding ;
Overwegende dat het verzoekschrift
(1) Cass., 11 oktober 1973 (.Arr. cass., 1974,
blz. 170).
(2) Cass., 19 juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 985); raadpl. cass., 11 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 1127).
(3) Cass., 11 juni 1974 (Ar1·. cass., 1974,
blz. 1128).
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waarbij de voorziening. wordt ingesteld
en· dat op de griffie van het Hof werd ingediend niet door een advocaat bij het
Hof van cassatie is ondertekend ;
.Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is ;
II. Wat het verzoekschrift betreft dat
E)iser op 4 augustus 1974 tot het Hof van
c!J,ssatie gericht .heeft :.
Gelet op het verzoekschrift dat onder
·meer « verzoek tot herroeping van het
gewijsde wegens wettige verdenking "•
« verzoekschrift waarbij de inbeschuldigingstelling en de vergoeding van de
geleden schade gevraagd wordt "• « incidentele aangifte bij een voorziening "
genoemd wordt ;
Overwegende dat een vordering tot
onttrekking van de zaak aan de rechter
wegens wettige ·verdenking in burger•
lijke zaken enkel ontvankelijk is indien
zij ingesteld wordt door eeh advocaat
bij het Hof van cassatie ; dat, voor
zover verzoeker een dergelijke vordering
wil instellen, deze niet ontvankelijk is,
a11ngezien aan die voorwaarde niet voldaan werd,
·. Overwegende dat, voor zover verzoeker
ee.n rechtstreekse aangifte wil doen Inet
verhaal op de rechter wegens de onregelmatigheden waarvan hij beweert het
slachtoffer te zijn, deze aanvraag, aangezien het een bUigerlijk geding betreft,
eV.enmin kan ingediend worden zonder
de medewerking van een advocaat bij
het Hof van cassatie ;
. Dat zij dus niet-ontvankelijk is ;
En overwegende, voor het overige,
dat het verzoekschrift bij het Hof rechtsmiddelen wil aanhangig maken waarin
de wet niet voorziet ;
Om die redenen, gelet op de artikelen 485, 486 van het Wetboek van strafvordering, 478, 648 tot 659 en ll40 tot
ll-;1,7 van het Gerechtelijk Wetboek, verwerpt het verzoekschrift en de voorziening; veroorcleelt eiser in de kosten.
3 oktober 1974. 1 e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conchtsie, de H. Delange, procureur-generaal.

TENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT·
BANK VAN KOOPHANDEL.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE ZAKEN. GEREOHTE·
LIJK WETBOEK, ARTIKEL 660, EERSTE
LID.- BEPALING VAN TOEPASSING OP
RET HOF VAN OASSATIE WANNEER HET
EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSE·
l\IENTSREOHTBANK VERNIETIGT WEGENS
SOHENDING VAN EEN REGEL INZAKE
BEVOEGDHEID.

3° VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETI·
GING VAN EEN VONNIS VAN DE ARRON·
DISSEMENTSREOHTBANK WEGENS
SOHENDING VAN EEN REGEL INZAKE
BEVOEGDHEID. VERWIJZING NAAR
RET DOOR HET HOF BEVOEGD VER·
KLAARDE GEREOHT.

1° Alle geschillen, die moeten beslecht wo?'·
den orn tot de vm·effening van een faillissement te lwmen, beho1·en uitsl~titend tot
de bevoegdheid van de ?'echtbank van
koophandel in wie1· a?'?'ondissernent het
jaillissernent geopend is ; zulks is inzonderheid het geval voo1· geschillen ave?'
cle bijdmgen in 'de sociale zekerheid,
welke na de jaillietverkla?·ing zijn verschttlcligcl (1). (Artt. 574, 2°, en 631,
lid 2 G.W.).
2° De bepaling van het ee?·ste lid van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek is
van toepassing op het Hof van cassatie,
wannee1· het een vonnis van de a?'?'ondissernentsrechtbank ve1·nietigt wegens
schencling van een ?'egel inzake bevoegdheicl (2).
30 vVanneer het H of van cassatie een vonnis

van de arrondissernents?'echtbank
nietigt wegen8 8chending van een
inzake bevoegclheid, verwijBt het de
naa1• de bevoegde ?'echtm· die het
wijBt (3).

(PROOUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE RIJKS·
DIENST VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZE,
KERHEID TEGEN MR. VERTESSEN, OURA·
TOR OVER HET F AILLISSEMENT VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « SEFI )),)
ARREST

1e

KAMER.-

3 oktober 1974.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. INZAKE FAILLISSEMENT.

GESOHILLEN
UITSLUI·

ve1'·
?'egel
zaak
aan-

HET HOF ; -

(vertaling).

Gelet op het bestreden

(1) (2) en (3) Cass., 17 en 30 mei 1974
A1-r. cass., 1974, biz. 1047 en 1076); raadpi.

cass., 19 juni 1974 (ibid., 1974, biz. 1161).

-165vonnis, op 28 juni 1974 door de Arrondissementsrechtbank te Bergen gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1'dat het vonnis voor recht zegt dat
het geschil tot de bevoegcll1eid van de
arbeidsrechtbank behoort en de zaak
naar die rechtbank verwijst,
teTwijl ze tot de bevoegdheid van de
rechtbank van koophandel behoorde :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de partij
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid de curator van het faillissement van
de naamloze vennootschap Sefi heeft
gedagvaard tot betaling van bijdrageopslagen inzake sociale zekerheid en verwijlintresten die na het faillissement
vervallen zijn ;
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 betreft, overeenkomstig de voorschriften van het W etboek van !wophandel;
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 bepalingen geen
onderscheid maken tussen de rechtsvorderingen die uit het faillissement ontstaan en de rechtsvorderingen waartoe
het faillissement slechts de aanleiding is ;
Dat deze interpretatie bevestigd wordt
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 koophandel luidens hetwelk elk geschil betreffende de vereffening van faillissementen dat tot de
bevoegdheid van de burgerlijke 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 boek 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 be-

hoorden en met name hun verWIJzmg
naar een andere rechter voorschreven ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, krachtens artikel 660, lid l, van het Gerechtelijk Wethoek, de zaak naar de bevoegde rechtbank moet worden verwezen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van clit arrest
melding zal gemaakt worden 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.
3 oktober 1974. I" kamer. Voorzitte1' en Verslaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conchtsie, de H. Delange, procureur-generaal.

1e KA,MER.- 4 oktober 1974.

1° WEGEN.- 0PENBARE WEG.- BEWIJ"S. - VERGUNNING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN TERRAS OP EEN PEROEEL GROND.- HIERDOOR WORDT NIET BEWEZEN DAT DIT
PERCEEL DEEL UITMAAKT VAN DE
OPENBARE WEG.

2° GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- GElliEENTELIJ"KE BELASTING OP HET IN-GEBRUIK-NEMEN VAN DE OPENBARE· WEG.
- BEZWAAR HIEROP GEGROND DAT HET
TERRAS, DAT ONDER DE BELASTING
VALT, GEBOUWD IS OP DE GROND WAARVAN VERZOEKER EIGENAAR IS EN DIE
GEEN DEEL UITMAAKT VAN DE OPENBARE WEG. - VERWERPING ALLEEN
OMDAT EEN WEG OPENBAAR KAN ZIJ"N,
HOEWEL DE GROND ERVAN PRIVE
EIGENDOM IS, EN HET TERRAS GEBOUWD
IS NADAT DAARTOE VERGUNNING IS
VERLEEND DOOR HET COLLEGE VAN
BURGEl\~EESTER
EN SCHEPENEN.
NIET WETTELIJ"K VERANTWOORDE BESLISSING.
eei~ pm·ticttlie1' van het
college van burgemeestM' en schepenen,
oveTeenkomstig een politieverordening
op het in-geb1·uik-nemen van de openba1·e weg, voorlopig en onder bepaalde
voorwaarden een vergunning heejt ge-

l 0 H et jeit dat
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kregen om op een peroeel grand een
terras te bouwen, bewijst op ziohzelj niet
dat clit peroeel deel uitmaakt van de
openbm·e weg.

Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 78 van de provinciewet gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 9 augustus
1948 tot wijziging van de wetgeving
op de wegenis over land, 76, meer bepaald
7°, van de gemeentewet gewijzigd bij
artikel 3 van voorm.elde wet van 9 augustus 1948, 77, meer bepaald 6°, van
de gemeentewet, 9, 10, 28bis van de wet
van 10 april 1841 op de buurtwegen,
gezegd artikel 28bis ingevoerd door
artikel 6 van voormelde wet va~ 9 augustus 1948, 2219, 2229, 2262, 2265 van
het Burgerlijk \Vetboek, 1, 2 en 3 van
het reglement van de gemeente KnokkeHeist van II februari 1972 tot vaststelling Van een belasting op het in

beslag nemen van de openbaro weg,
goedgekeurd bij besluit van de Provinciegouverneur van 25 mei 1972,
doordat de beslissing het bezwaarschrift verwerpt dat eiser had ingediend
tegen de belasting op het in beslag nemen
van de openbare weg, geheven door verweerster voor het dienstjaar 1972, en
meer bepaald het middel verwerpt waardoor eiser liet gelden clat hij belast werd
wegens ee~ beweercl gebruik van de
openbare weg, dat echter wat hij hacl
aangelegd zich bevond op zijn eigendom,
en namelijk op een gecleelte dat niet tot
de openbare weg behoorde en waarvoor
hij als eigenaar gronclbelasting betaalde,
zulks op grand van de beschouwing dat
vroeger de bevoegde gemeentelijke overheicl toelating had verlee.'lcl tot het in
gebruik nemec.1. van de openbare weg voor
het eigondom van eiser overeenkomstig
de bepalinge:1 van de politieverorclening
op dergelijke ingebruilmeming, dat gezegcle toelating onder bepaalde voorwaarden betreffencle de aan te leggen
installaties werd gegeven, dat nit deze
overheidsbeslissing bleek dat de installatie van eiser geplaatst werd op de openbare weg, clat voor het bepalen van het
karakter va~1. openbare weg de kwalificatie, door een overheidsbeslissing aan een
perceel of een gedeelte van een perceel
gegeven, determinerencl is, en dat het
hierbij zonder invloed is clat eon gecleelte
van de weg in eigenclom behoort aan
partioulieren of paalt aan een zone non
aedijicandi,
te1·wijl uit het feit clat een gemeentelijke
overheid, bij toepassing van een politieverordening op het in gebruik nemen van
de openbare weg, de plaats, waar zekere
installaties worden ingericht, kwalifioeert
als behorencle tot de openbare weg niet
noodzakelijk blijkt dat gezegde plaats
werkelijk tot de openbare weg behoort,
aangezien een plaats clan pas tot de
openbare weg behoort indien zu1ks,
hetzij blijkt uit een koninklijk besluit
zoals bepaald door voormeld artikel 78
van de provinciewet, hetzij door de
Koning wordt bepaald overeenkomstig
voormelcl artikel 76, meer bepaalcl 7°,
van de gemeentewet, hetzij beslist wordt
door besluit van de gemeenteraad,

(1) Hoewel, zoals in het middel hoofdzakelijk werd gezegd, de openbare wegen meestal
door de openbare overheden worden aangelegd, kan dit echter ook gedaan worden door
particulieren (Novelles, Lois polit. et adm.,
IV, vo Voi1·ie et ~on.structions, nrs. 13 en vlg.)

of kunnen wegen, zoncler enige tussenkomst
van de openbare overheid, openbaar worden
aileen doordat het publiek er overgaat. Vgl.
inzake wegverkeer : cass., 1 oktober 1973
(.Arr. cass., 1974, blz. 103) en noot 1; 1 oktober 1974,, supm, blz. 153.

2o Niet wettelijk verantwoord is het beslttit
van de bestendige dep~datie van de
provincieTaad tot ve1·we1·ping van een
be.zu·aa1• tegen een aanslag in een
gemeentelijke belasting op het in-gebT~dk-nemen van de openba1·e weg,
geg1·ond hierop dat het teTms, dat onde1·
de belasting valt, gebouwd is op een
peroeel g1·ond wam·van de verzoeke1·
eigenaar is en dat geen deel uitmaakt
van de openbare weg, als in die beslissing
enkel eroJJ gewezen wordt dat een weg
openbam· kan zijn, hoewel de gmnd
prive eigendom is, en het te1-ras gebouwd
is nadat daa1·toe door het college van
burgemeester en schepenen voodopig en
onder bepaalde vom·waa1·den veTgunning
is ve1'leend, ove1·eenkomstig een politievero1·dening op het in-gebruik-nemen
van de openbm·e weg (1).
(PLASSCHAERT,
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 29 maart 1973 gewezen door
de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van West-Vlaanderen;
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genomen en goedgekeurd overeenkomstig
voormeld artikel 76, meer bepaald 7°,
van de gemeentewet, artikel 77, meer
bepaald 6°, van de gemeentewet en
artikel 28bis van voormelde wet van
10 april 1841, hetzij blijkt uit de
door de bestendige deputatie van de
provincieraad vastgelegde plans overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van
voormelde wet van 10 april 1841, hetzij
tenslotte het gevolg is van een verkrijgende verjaring overeenkornstig de
a,rtikelen 2219, 2229, 2262, 2265 van het
Burgerlijk Wetboek en 10 van voorrnelde
wet van 10 april 1841,
en teTwijl dienvolgens de constateringen
van de beslissing niet afdoende zijn om
na te gaan of ten deze een juiste toepassing werd gedaan van de bepalingen van
de artikelen 1, 2 en 3 van voorrneld
gemeentereglement van verweerster van
l l februari 1972, waarin uitsluitend, voor
het geval waarin de openbare weg
wordt gebruikt of in beslag genomen
wordt, een belasting wordt opgelegd,
zodat de beslissing een' gebrek vertoont
aan de passende motivering welke door
artikel 97 van de Grondwet wordt
vereist :
Overwegende dat eiser, die voor het
dienstjaar 1972 door verweerster in de
gemeentelijke belasting wegens het in
gebruik nernen va:n. de openbare weg
belast werd, zijn bezwaarschrift grondde
op de aanvoering dat het terras werd
opgericht op een perceel grond gelegen
in een zone non aedijicandi waarvan hij
eigenaar was en die geen deel uitrnaakte
van de openbare weg ;
Overwegendc dat, zo weliswaar, zoals
het besluit releveert, een openbare weg
kan bestaa:n, hoewel de bedding ervan
aan een particulier toebehoort, uit die
beschouv.ring echter niet blijkt dat, ten
deze, het aan eiser toebehorende perceel
grond werkelijk het karakter van openbare weg bezat;
Overwegende dat dit bewijs evenmin
voldoende naar recht geleverd wordt
door het feit dat eiser door het college
van burgerneester en schepenen gernachtigd werd, overeenkomstig de politieverordening op het in gebruik nernen
van de openbare weg del. 27 jaimari 1959,
om te voorlopigen titel en onder bepaalde
voorwaarden een terras op voorrneld
perceel op te richten ;
Overwegende dat, al kon een weg
buiten de in het middel aangehaalde
gevallen een openbare weg zijn, het middel niettemin gegrond is in de mate waarin het aanvoert dat de motieven van

het besluit de verwerping van het
bezwaarschrift van eiser niet wettelijk
rechtvaardigen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gernaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerster in, de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie van
de Provincieraad van Oost-Vlaanderen.
4 oktober 1974. 1e kamer. Vom·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - PleiteT, de H. Bayart.

Op dezelfde clag zijn twaalf arresten
in dezelfde zin uitgesproken in zake
andere verzoekers en dezelfde gemeente,
op voorzieningen tegen besluiten van
dezelfde
bestendige
deputatie
van
29 rnaart en van 3 rnei 1973.

1e

KAMER.-

VOORZIENING

4 Oktober 1974,
IN

CASSATIE.

VoRM. TuoHTZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN
DE RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE
VAN GENEESHEREN. VOORZIENING
INGESTELD ZONDER DE TUSSENKOlVIST
VAN EEN ADVOOAAT BIJ HET HOF VAN
OASSATIE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in
cassatie die tegen een beslissing van de
1·aad van beToep van. de 01·de van
geneeshe1·en is ingesteld zonder de
tusiienkomst van ee1~ advocaat bij het
Hof van cassatie (1). (Art. 26 k.b.
nr. 79 van 10 november 1967, gewijzigd
bij artikel 66 van de wet van 15 juli
1970.)
(D ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 26 januari 1973 (A1·r. ca.ss., 1973,
b1z. 541).
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beslissing, op 17 december 1973 gewezen
door de Raad van beroep, met het
N ederlands als voertaal, van de Orde
der geneesheren ;
Over de grand van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen :
Overwegende dat luidens artikel 26
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orde
der geneesheren, gewijzigd door artikel 66 van de wet van 15 juli 1970 tot
wijziging van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk VYetboek en
van andere wetsbepalingen, voor de
procedure in cassatie tegen de beslissingen
van de raden vaD. beroep van de Orde
der geneesheren, behalve in dat artikel
bepaalde afwijkingen, dezelfde regelen
geldeD. als in burgerlijke zaken ;
Overwegende dat de voorziening werd
ingesteld zonder tussenkomst van een
advocaat bij het Hof van cassatie;
Dat zij dienvolgens niet. ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 oktober 1974. 1e kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve~·slaggever, de H. Van Leckwijck. Gelijkhtidende conclusie, de H. Detournay,
advocaat-generaal.

BRENGT VERNIETIGING l\iEE VAN DE
BESLISSING OP DE DOOR DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING, DIE OP DEZELFDE ONWETTELIJKHEID IS GEGROND.
1° Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de beslissing waa1•van het beschikkende gedeelte op tegenstrijdige redenen berust (1).
(Art. 97 Grondwet.)

2° De ve1·nietiging, op de voo1·ziening van
de beklaagde, van de beslissing op de
strajvonlering en van de eindbeslissing
op cle tegen hem ingestelcle bU1·ge1·lijke
1·echtsvordering leidt tot de vemietiging
van de eindbeslissing op de d0o1· hem
ingestelde btw·gerlijke rechtsvorde1·ing,
clie op dezelfde onwettelij kheid is gegrond
en waartegen hij zich 1·egelmatig in
cassatie heeft voorzien (2).
(LECLERCQ, T. DEJAER.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 februari 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtban.k to Luik ;

I. In zovorro do voorzioning gericht is
tegen do boslissing op do strafvordering
ingesteld tegen vorweorder, beklaagde :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om cassatieberoep in te stellen tegen die
beslissing ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen eisers vrijspraak :

ze KAMER.- 7 oktober 1974.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- SrRAFZAKEN.BESCHIKKEND GEDEELTE DAT OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN BERUST. NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° CASSATIE. -

0lVIVANG. - STRAJ;'ZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING EN TEGEN DE EINDBESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM EN
DOOR HEM INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERINGEN.
VERNIETIGTNG VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN VAN DE BESLISSING ·op
DE TE~EN DE BEKLAAGDE INGESTELDE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

Overwegende dat de voorziening niet
ontvm1kelijk is wegens het ontbreken
va..'l. belang ;

III. Betreffende de overige plmte:::J. van
de voorziening :
Over het midclel afgoleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 17, .27-1 van het wegverkeersreglel'ne:::J.t, 418, 4.20 van het Strafwetboek, 3, 4 van do wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 13.22 en
1383 vaD. het Burgerlijk Wetboek,
(1) Cass., 1 april 1974 (A1·r. cc1ss., 1974,
biz. 846).
(2) Raatlpl. cass., 6 maart 1967 (Arr. cass.,
1967, blz. 849) en 26 september 1974, snpm,
blz. !)8.
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overtreding van de artikelen 17 en 27-1
van het wegverkeersregleme:at en wegens
onopzettelijke verwondingen, te beslissen
dat hij voor tweederde aa!lsprakelijk
voor het ongeval is en clientengevolge
verweerder te veroordelen tot de vergoeding va::J. eiser ten belope slechts van
een derde van de door hem geleden
schade e::J. daarentegen eiser tot de vergoeding van verweerder tell belope van
tweederde van de door deze geledeu
schade, het vonnis overweegt " dat
Leclercq (eiser) bewust ee::J. moeilijk
maneuver heeft uitgevoerd ; dat hij
hogere snelheden dan de toegelaten
1naximumsnelheid moesb voorzien ; dat
hij Dejaer (verweerder) bijtijds had moeten opmerkeu, zij, het allee:n wegens de
openbare verlichti:ng, en zijn rijwijze
zoda.."'lig had moeten regelen dat hij hem
de weg niet afsneed ; dat Dejaer reed met
een snelheid die veel hager lag clan die
welke was toegelaten en ee:n zware fout
opleverde, zodat de andere bestuurders
hierdoor konden worden verrasb "'
terwijl, door aldus uitspraak te doen,
bet vonnis zich tegenspreekt, vermits het
onverenigbaar en op zijn minst dubbelzinnig is te verklaren dat een bestuurder
" hogere snelheden dan de toegelaten
maximumsnelheid moet voorzien >> en
vast te stellen dat een veel hogere
snelheid dan die welke is toegelaten een
" zware fout >> oplevert en " van dien
.aard is dat de andere bestuurders hierdoor ko:nde:n worden verrast >>, terwijl
noch artikel 27-1 van het wegverkeersreglement, noch de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek in beginsel stellen
dat een bestuurder moet voorzien dat
een an.dere bestuurder 1net een veel
hogere snelheid zou rijden dan die welke
is toegelaten en terwijl in ieder geval de
bestuurder die met een veel hogere snelheid dan die welke is toegelaten rijdt,
zodat een andere bestuurder hierdoor
wordt verrast, en die aldus ee:n zware font
begaat, noodzakelijk voor die weggebruiker een onvoorzienbare hindernis oplevert, wat uitsluit dat deze krachtens
genoemd artikel 27-1 de verplichting
zou hebben, voor dergelijke hindernis te
stoppen:
Overwegende dat het vonnis de strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordeling van eiser door de in het middel
vermelde overwegingen met redene:n omldeedt;
Dat aldus het vonnis, dat beweert
enerzijcls dat eiser de aankomst moest
voorzien van de voertuigen die met

hogere snelheden reden dan die welke
toegelaten zijn en " dat hij (verweerder)
bijtijds had moeten opmerken >> e:n
anderzijds "dat (verweerder) met een
snelheid reed die veel hager was dan die
welke was toegelaten en zulks een zvvare
font opleverde, waardoor de andere
bestuurders konden worden verrast >>,
op met elkaar onverenigbare redenen
steunt en derhalve niet regelmatig met
redenen is omkleed ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietigi:ng,
op de voorziening van de beklaagde, van
de veroordelende beslissingen op de strafvordering en op de civielrechtelijke vordering die tegen hem zijn ingesteld, de
vernietiging meebrengt van de eindbeslissing op de civielrechtelijke vordering
die door hem is ingesteld, welke laatste
beslissing op dezelfde onwettelijke rede:nen is gegrond en waartegen hij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien;
Om die redenen, vernietigt het bestreden von:nis, behalve voor zoverre, uitspraak doende op de strafvordering, het
verweerder veroordeelt en eiser vrijspreekt ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; veroordeelt verweerder in de
helft van de kosten ; laat de andere helft
ten laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Oorrectionele
Rechtbank te Hoei, zitti:ng houdende in
hager beroep.
7 oktober 1974. 2° kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggevB?·,
de H. Legros. - Gelijkl1tidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. Fally en Van Ryn.
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KAMER.-

7 oktober 1974.

ARBEID. ALGEMENE BEGRIPPEN.
DOCU1\mNTEN WAARVAN HET BIJHOUDEN DOOR DE SOCIALE WETGEVING
OPGELEGD I S . - NIET-VERMELDING OP
DE INDIVIDUELE REKENING VAN EEN
WERKNEMER VAN HET AANTAL VERRICHTE ARBEIDSUREN.- MISDRIJF TE
WIJTEN AAN DE WERKGEVER, ZIJN
AANGESTELDE OF ZIJN LASTHEBBER.

2° LASTGEVING. -
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BEGRIP.

3°ARBEID. -ALGEMENE BEGRIPPEN.DooUMENTEN WAARVAN HET BIJHOUDEN DOOR DE SOOIALE WETGEVING OPGELEGD IS.- 0VEREENKOMST TUSSEN
EEN vVERGEVER EN EEN VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK, MET DE HOEDANIGHEID VAN EEN ERKEND SOOIAAL
SEORETARIAAT VAN WERKGEVERS. 0VEREENKOMST WAARBIJ DEZE VERENIGING VERPLIOHT IS OP DE INDIVIDUELE REKENING VAN IEDERE WERKNEMER VAN DIE WERKGEVER HET AANTAL VERRIOHTE ARBEIDSUREN TE VERMELDEN. V ALT NIET ONDER DE
WETTELIJKE LASTGEVING BIJ ARTIKEL 27 VAN. DE WET VAN 27 JUNI 1969
AAN DE ERKENDE SOOIALE SEORETARIATEN VERLEEND.- BIJHOUDEN VAN
DIE INDIVIDUELE REKENINGEN DOOR
DE VERENIGING. DAAD VAN JURIDISOHE AARD WAARDOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK LASTHERBER VAN DE WERKGEVER WORDT.
4° MISDRIJF. MISDRIJF DAT AAN
IEMAND KAN WORDEN TEN LASTE
GELEGD. BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.
5° l\HSDRIJF. REOHTSPERSOON.
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK.
DADER VAN EEN l'IIISDRIJF.
STRAFREOHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN
DOOR WIER TOEDOEN 'DE VERENIGING
IS OPGETREDEN.
1° Krachtens de m·tikelen 4 van de wet van

26 januari 1951 en 7 van het koninklijk
besluit van 12 november 1952 bet1·effende
de ve1·eenvoudiging van de documenten
waa1"van het bijhouden doo1· de sociale
wetgeving opgelegd is, leve1·t cle nietve1"melcling op cle inclivid~tele 1·ekening
van een werknerner van het aantal veTrichte a1·beiclsu1·en een miscl1·ijj op, dat
aan cle werkgeveT, zijn aangestelcle of
zijn lasthebbe1· te wijten is (1).
2° Lastgeving impliceert cle uitvom·ing van
een 1·echtshandeling (2). (Art. 1984
B.W.).
3° lYanneer een werkgever aan een vm·eniging zondeT winstoogmeTk, met de hoedanigheid van een eTkencl sociaal sec1·eta1·iaat, het vermtllen voor zijn 1•ekening
heeft toevertromvd van de 1·eglementaiTe
voo1·schrijten die hem clo01· cle sociale
wetten worden opgelegcl, met name het
bijhouden van de inclivicluele 1·ekeningen
van de we1·knemers van zijn onclerneming, hoewel deze VB1"t"ichting niet valt

onclm· de wettelijke lastgeving welke bij
aTtikel 27 van de wet van 27 juni 1969
aan de eTlcende sociale secTetm·iaten
wo1•clt vedeend, is het bijhouden van
deze indivicl~tele 1·ekeningen dooT die
veTeniging een daacl van j~tTiclische aaTd
waaTdoo1· de vm·eniging lastgeve1· van de
wm·lcgeve1· w01·clt (3).
4° De feitem·echteT beooTdeelt soeverein of

een misdrijf in werkelijkheid moet
w01·den ten laste gelegd aan degene, die
het stTajbaar feit mate1·ieel heeft vm·1·icht,
dan wel aan een ander (4).
5° W annee1• een ve1•eniging zonder winst-

oogme1·k een misdrijj heeft gepleegd,
1·ust de stmj1·echtelij ke aansprakelij lcheid
daa1·voo1' op de natmwlijlee peTsonen,
o1·ganen of aangestelden dooT wie1· toedoen zij is opget1·eden (5).
(VANNIEUVVENHOVE.)
ARREST (veTtaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over de twee middelen samen, afgeleid,

het eerste, uit de schending van artikel97
van de Grondwet,
cloorclat, om tegen eiser de telastlegging
bewezen te verklaren, op de individuele
rekening van sommige bedienden het
aantal verrichte arbeidsuren niet te
hebben vermeld, het arrest achtereenvolgens aanvoert dat· de vereniging zonder winstoogmerk Intersoc wettelijk de
lasthebber van de hierbij aangesloten
werkgever Clerbois is en dat eiser als
orgaan van de vereniging dezelfde hoedanigheid van lasthebber bekleedt ; dat
wanneer de sociale secretariaten handelen
met toepassing van de wet van 27 juni
1969, zij wel de hoedanigheid van lasthebber van de aangesloten werkgever
bekleden en dat het contract dat tussen
de werkgever Clerbois en de vereniging
Intersoc wercl gesloten, cleze machtigcle
de inlichtingen in te vvinnen die voor het
vervullen van haar taak vereist zijn,
terwijl alleen hetgeen clat bij wettelijke
(1) Raadpl. cass., 15 maart 1965 (Bttll.

en Pas., 1965, I, 740).
(2) en (3) Raadpl. qass., 27 maart 1968
(.Arr. cass., 1968, biz. 977) en noot 2.
(4) en (5) Cass., 1 oktober 1973 (A1·r. cass.,
1974, biz. 105).
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lastgeving aan een sociaal secretariaat
is opgelegd, in geval van niet-uitvoering
of onvolledige uitvoering ervan, kan
leiden tot de toepassing van de bij de
wet gestelde strafbepalingen; daarentegen de verkeerde uitvoering van de
ruimere lastgeving als voornoemde contractuele lastgeving die aan het secretariaat door de werkgever werd toevertrouwd, slechts aanleiding kan geven
tot de civielrechtelijke aansprakelijkheid
van de lasthebber; door tegelijkertijd te
verwijzen naar de ene en de andere van
die lastgevingen, de redenen van het
arrest dubbelzinnig zijn, waardoor het
niet mogelijk is de wettelijkheid van de
tegen eiser uitgesproken veroordeling na
te gaan, en de feitenrechter derhalve de
verplichting niet is nagekomen zijn
beslissing naar de eis van de wet met
redenen te omkleden ;
het tweede, uit de schending van de
.artikelen 2'7, 35 van de wet van ;!,7 juni
1969 tot de herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
48 van het koninklijk besluit van
,28 november 1969 genomen ter uitvoering
van genoemde wet, inzonderheid 2°, 3° en
9°, 4 van de wet van 26 januari 1951
betreffende de vereenvoudiging der documenten waarvan het bijhouden door de
sociale wetgevin.g is opgelegd, 5, 6 en 7,
inzonderheid 1°, van het koninklijk
besluit van 12 november 1962 genomen
ter uitvoering van laatstgonoemde wet
(genoemd artikel 7, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 oktober 1953, artikel 3),
doordat het arrest eiser veroordeelt om
op de individuele rekening van vier
bedienden het aantal door deze verrichte
.arbeidsuren niet te hebben vermeld, op
grand dat het sociaal secretariaat Intersoc met toepassing van artikel 2 7 van de
wet van 27 jtmi 1969 bij het bijhouden
van de door de wet opgelegde · sociale
stukken in de hoedanigheid van lasthebber van de werkgever Clerbois optrad,
dat die lastgeving hem de verplich.ting
oplegde op de individuele rekening van
iedere werlmemer het betrokken aantal
.arbeidsuren te vermelden en dat eiser
als orgaan van genoemd sociaal secretariaat zelf lasthebber van de aangesloten
werkgever werd,
terwijl de wettelijke lastgeving die aan
de sociale secretariaten bij artikel 27
van de wet van 27 juni 1969 is toevertrouwd, uitdrukkelijk beperkt is tot bij
de wet bepaalde formaliteiten ; deze zich
beperken tot de inschrijving bij de

Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, het overleggen van een aangifte met
de verantwoording van het bedrag van
de verschuldigde bijdragen en de inhouding en de overdracht van genoemde
bijdragen ; zij over het algemeen niet
gehouden zijn tot het bijhouden van de
sociale stukken ; er tussen de vermelding
op de individuele rekening van inlichtingen die alleen het nagaan van de inachtneming van de wetsbepalingen inzake
arbeidsduur tot onderwerp hebben, de
wet van 27 juni 1969 en de formaliteiten
die door deze wet voorgeschreven zijn,
althans geen verband bestaat, en het
arrest derhalve ten onrechte eisers veroordeling grondt op de hoedanigheid van
wettelijk lasthebber die aan Intersoc
en aan diens orgaan ·wordt toegekend :
Overwegende dat krachtens de artikelen 4 van de wet van 26 januari 1951
en 7 van het koninklijk besluit van
12 november 1952 betreffende de vereenvoudiging van de documenten waarvan
het bijhouden door de sociale wetgeving
opgelegd is, de niet-vermelding op de
individuele rekening van een werlmell)er
van het aantal verrichte arbeidsuren een
misdrijf oplevert, dat aan de werkgever,
zijn aangestelde of zijn lasthebber te
wijten is;
Overwegende dat uit de niet bekritiseerde overwegingen van het arrest blijkt
dat Clerbois aan de vereniging zonder
winstoogmerk Intersoc, erkend sociaal
secretariaat, het vervullen voor zijn
rekening heeft toevertrouwd van de
reglementaire voorschriften die hem door
de sociale wetten worden opgelegd en
waarvan de ,Jijst is overgenomen in de
tussen hem en voornoemde vereniging
gesloten overeenkomst, met name het
bijhouden van de individuele rekeningen
van de werk:nemers van zijn onderneming,
en dat de vereniging op vier van die
individuele rekeningen het aantal verrichte arbeidsuren niet heeft vermeld ;
Overwegende dat het arrest enerzijds
naar analogie de bepalingen van de in
het middel genoemde wet van 27 juni
1969 en inzonderheid van artikel 27
ervan betreffende de lastgeving van de
erkende sociale secretariaten beslist dat
het bijhouden van de individuele rekeningen van de arbeiders, dat door
Olerbois aan genoemde vereniging werd
toevertrouwd, « een daad van juridische
aard " oplevert, waardoor de vereniging
de lasthebber van Clerbois wordt ;
Overwegende dat het arrest anderzijds
soeverein beslist dat de vier misdrijven
die door de vereniging zonder winst-
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oogmerk Intersoc werden begaan, ten
laste van eiser moeten worden gelegd,
die wegens de functies die hij er uitoefende in werkelijkheid en, bij ontstentenis
van rechtvaardiging hieromtrent, er de
strafbare dader van was ;
Dat het arrest aldus regelmatig met
redenen omkleecl en wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het eerste middel feitelijke grandslag mist en het tweede naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrn.en werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

7 oktober 1974. 2e kamer.
Voorzitter·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever
de H. Legros. - Gelijkhticlencle conclusie,
de H.

Charles, advocaat-generaal.

Pleiter, de H. Philips.

2e KAMER.- 7 oktober 1974.
1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - RAJ\'IING VAN
DE SCHADE " EX lEQUO ET BONO l>, - WETTELIJKHEID. VooRWAARDEN.

2o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDE. - GEOOORDINEERDE WETTEN
VAN 20 JULI 1955, ARTIKEL 10, §§ 1
EN 5. DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALINGEN.
3o AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN

OVEREENKOMST). - WERKGEVER
DIE AAN ZIJN BEDIENDE DE. DOOR DE
OVEREENKOMST BEPAALDE BEZOLDIGING GEDURENDE DE EERSTE DERTIG
DAGEN VAN ARBEIDSONGESOHIKTHEID
TEN GEVOLGE VAN EEN ZIEKTE OF ONGEVAL HEEFT BETAALD. - VVERKGEVER
J IE IN DE PLAATS VAN DE BEDIENDE,
VAN DE VOOR HET ONGEVAL AANSPRA-

KELIJKE DERDE TERUGBETALING VAN
HET ALDUS BETAALDE BEDRAG VORDERT. BESLISSING TOT AFWIJZING
VAN DE VORDERING, OP GROND DAT HET
ONGEVAL WAARDOOR DE ARBEIDSONGESOHIKTHEID IS VEROORzAAKT, GEEN
ARBEIDSONGEVAL IS. - NIET WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

1° fVanneer het slachtojje?· van een onrechtmatige claacl een basisvoor·cler·aming
van cle geleclen schacle voor·stelt, kan cle
rechter cleze schacle slechts ex aequo et
bono r·amen, inclien hij cle r·eclenen opgeeft waar·om, ener·zijcls, de vooTgestelcle
ramingsgegevens moeten wonlen ver·wor·pen en, ancleTzijcls, cle r·aming slechts
ex aequo et bono kan geschieclen (l).
(Art. 97 Gronclwet; art. 1382 B.W.)
2° en 3° DaaT cle becliencle, aangeworven
vom· een onbepaalcle tijcl, over·eenkomstig
cle a1·tikelen 10, §§ 1 en 5, van de
wetten betreffencle het beclienclencontract,
gecoonlineenl bij het koninlclijk besluit
van 20 juli 1955, gedur·encle de eer·ste
cler·tig clagen van arbeidsongeschiktheid
tengevolge van een ziekte of ongeval, het
r·echt op de door de ovel'eenkomst bepaalde
bezoldiging behoudt en de rechtsvorcler·ing
tegen de dm·clen d·ie aansprakelijk zijn
voo1· de in dit artikel bedoelcle ongevallen
door cle wer·kgever in cle plaats van het
slac.htoffm· lean worden ingesteld, r·echtvaardigt cle over·weging, dat het ten cleze
niet gaat om !)en arbeiclsongeval, niet
wettelijk de beslissing tot afwijzing van
de r·echtsvo1'de1·ing, waarb# de we?·kgeve?' die deze bezoldiging heeft betaald
terugbetaling vor·dert aan de voor het
ongeval aansprakelijke clel'de, aangezien
de wet geen oncler·scheicl maakt tussen het
a1·beidsongeval en elk ande1· ongeval (2).

(NAAl\H,OZE VENNOOTSOHAP
" GARAGE FRANQAIS n,
T. DOBBELAERE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

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

(1) Cass., lJ januari 1972 (A1·r. cass., 1972,
blz. 458); raaclpl. cass., 10 september 1974,
supm, blz. 31.
(2) Een gelijkaarclige bepaling als clie van
artlkel 19 van cle gecoiirdineercle wetten van
28 september 1931 betreffencle cle vergoeding
cler schacle voortspruitencle uit arbeiclsongevallen, naar luicl waarvan " de rechtsvorclering

tegen aansp1·akelijke derden kan zelfs door
de ondernemer, op eigen risico, cle getroffene
of rechtverkrijgenclen vervangencle, worden
ingestelcl ,, welke bepaling thans ten gunste
van de verzekeraar en van het Fonds voor
arbeiclsongevallen is overgenomen in artikel47
van de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, is ingevoercl in de gecoiirclineercle wetten

-173vonnis, op 8 februari .1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Overwegende dat het vonnis enkel en
aileen uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering ingesteld door eiseres ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na te hebben erkend dat
eiseres, om de desorganisatie van haar
diensten te voorkomen, gerechtigd was
te voorzien in de vervanging van de
door het ongeval getroffene bediende
tijdens haar afwezigheid tengevolge van
arbeidsongeschiktheid en dat de. vordering van een vergoedi:ng gelijk aan het
verschil tussen het loon van genoemde
bediende en het loon dat aan de interimair moest worden betaald, in beginsel
gerechtvaardigd is, het vOimis niettemin
verklaart dat de bedragen die uit dien
hoofde werden gevorderd, zeer hoog zijn
en dat zulks te wijten is aan de ver afgelegen firma waarop een beroep werd
gedaan en derhalve de bedragen ex aeq1w
et bono tot 30.000 frank vermindert,
tenvijl de enige reden, dat een beroep
op een ver afgelegen firma ·werd gedaan,
niet volstaat on1 dergelijke beslissing te
rechtvaardigen; het vonnis inderdaad
geen enkele verduidelijking geeft omtrent
het normale loon van een interimair die
de vereiste beroepsbekwaamheid hecft
om de taken te vervullen die aan de
getroffene bediende waren opgedragen of
omtrent de andere firma's waarop een
beroep kon worden gedaa.n ; daar eiseres
een extra bedrag van 50.611 frank heeft
betaald, zij recht had op een vergoeding
gelijk aan de aldus geleden schade :
Overwegende dat, na te hebben overwogen dat de in het middel vermelde
vergoedingsvordering in beginsel gegrond
is, het vonnis oordeelt dat « de gevorderde
bedragen zeer hoog zijn en dat zulks te
wijten is aan de ver afgelegen firma
waarop een beroep werd gedaan » ;
Dat laatstgenomnde overwegingen aileen onvoldoende zijn om daarop de
beslissing te doen steunen, volgens
welke de « bedragen ex aequo et bono tot
betreffende het bediendencontract, nl. bij
artikel 24 van de wet van 10 december 1962,
en is artikel 10 van cleze wetten geworclen;
raaclpl. COLENS, Le contrat d'emploi, se uitg.,
1973, nr. 94 : « Du recours contre le tiers
responsable de !'accident "·

30.000 frank moeten worden verminderd »;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 10, §§ 2 en 5,
van de wetten betreffende de arbeidsovereenkomst voor bedienden, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli
1955 (genoemd artikel 10, gewijzigd bij
de wet van 10 december 1962 en genoemde § 5, voor zover als nodig, gewijzigd bij de wet van 21 november 1969,
artikel40, 4°), 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis weigert in de
door verweerder veroorzaakte schade
de wedde van 8.137 frank te berekenen
die
krachtens
een
arbeidsovereenkomst door eiseres aan voornoemde
bediende tijdens de eerste dertig dagen
arbeidsongeschiktheid werd betaald, op
grond dat het ten deze niet gaat om een
arbeidsongeval en dat de schade buiten
elk oorzakelijk verband met de fout
staat,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, die redengeving, volgens welke het ten deze niet
gaat om een arbeidsongeval, bij ontstentenis van enige verduidelijking omtrent
het verschil van het aangevoerde stelsel,
dubbelzinnig blijft en het wegens die
dubbelzinnigheid onmogelijk is de wettelijkheid van de beslissing na te gaan,
zodat zij gelijkstaat met niet-motivering
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede ondenleel, de werkgever die aan
zijn bediende de bezoldiging betreffende
de eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ongeval heeft betaald, de rechtsvordering
tegen de derden die voor het ongeval
aansprakelijk zijn, kan instellen in de
plaats van het slachtoffer en de wet
dienaangaande geen onderscheid maakt
tussen het arbeidsongeval en elk ander
ongeval (schending van alle andere in
het middel vermelde wetsbepalingen) :
Overwegende dat luidens artikel 10,
§§ 1 en 5, van de gecoordineerde wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
beclienden " de bediende aangeworven
voor een bepaalde tijd gedurende de
eerste dertig dagen van arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ziekte of
ongeval, het recht op de door de overeenkomst bepaalde bezoldiging behoudt "
en dat « de rechtsvordering tegen derden
.die aansprakelijk zijn voor de in dit artikel bedoelde ongevallen door de werk-
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gever in de plaats van het slachtoffer
kan worden ingesteld " ;
Dat derhalve de overweging " dat het
ten deze niet gaat om een arbeidsongeval,
waardoor de schade buiten oorzakelijk
verband komt te staan met de fout "'
niet wettelijk de bestreden beslissing
rechtvaardigt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten, met uitzondering
van de kosten van betekening van de
voorziening aan het openbaar ministerie,
die ten laste van eiseres zullen blijven ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hager beroep.
7 oktober 1974. 2e kamer. Vom·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Philips.

2e KAMER.- 7 oktober 1974.
PREJUDICIEEL GESCHIL. BEKLAAGDE VEROORDEELD OM, ZONDER
DAARTOE GERECHTIGD TE ZI.JN, OP
ANDERl\iANS GROND GEKOMEN OF ER·
OVER GEGAAN TE ZI.JN, WELKE GROND
GEREEDGEMAAKT EN BEZAAID WAS.
BEKLAAGDE DIE, ZONDER DIT
VERI-VEER TE STAVEN DOOR EEN RECHT
VAN EIGENDOM OF EEN ANDER ON·
ROEREND ZAKELI.JK RECHT, BEWEERD
HEEFT DAT DEZE GROND NIET TOE·
BEHOORDE AAN DE KLAGER, DIE HEM
ZONDER RECHT BEBOUWDE. - GEEN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 17 VAN DE
WET VAN 17 APRIL 1878.

TVannee?' de beklaagde, die wegens overt?·eding van artikel 552, 6°, van het
St?·afwetboek wordt vervolgd, beweert,
zonder dat dit doo1· een ?'echt van eigendom of een ander onrom·end zakelijk ?'echt
wo1·dt gestaafd, dat de ge1·eedgemaakte
of bezaaide grand waarovm· hij gekornen
of gegaan is zondm· daartoe ge1·echtigd
te zijn, wat hem wo1·dt ten laste gelegd,
niet het eigendom is van de klager en
dat deze de g1·ond zondm· ?'echt bebouwt,
is deze bewering geen prejudiciele

exceptie als bepaald in artikel 17 van
de wet van 17 apTil 1878 hottdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
st?·afvorde?·ing en moet dus door de
stmfrechte?' worden beo01·deeld (1). (Im.
pliciete oplossing.)
(STOFFEL.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 maart 1974, in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Aarlen;
Over het micldel afgeleid uit de schending van de artikelen 552, 6°, van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt om,
zonder daartoe gerechtigd te zijn, op
andermans grand te zijn gekomen of
CI'Over te zijn gegaan, welke grand gereedgemaakt en bezaaid was, enerzijds
zonder een passencl antwoord te geven
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
dat hij op een openbare grand van negen
meter breed was gekomen en hierover
was gegaan en dat Jacques, de klager,
deze over een breedte van zes meter
vijftig zonder enig recht bewerkte, en
anderzijds zonder het eigendomsrecht
van genoemde klager op een andere wijze
te rechtvaardigen dan door de bewering
van de veldwachter en sommige handelingen van ruilverkaveling van 1973 :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat de inlichtingen die in het dossier
voorkomen en waaronder de verklaring
van de veldwachter is begrepen, volstaan
om te bewijzen dat de grand waarover
eiser is gegaan, aan de ldager toebehoort ;
dat het overweegt clat de st"Llkken die
dienaangaande door eiser werden overgelegd, niet bewijskrachtig zijn ;
Overwegende dat eiser, beklaagde,
zich niet beriep op een eigendomsrecht
en evenmin op een ancler zakelijk recht
op een onroerend goed ;
Dat het derhalve aan de rechter stand
eisers aanspraak volgens de gegevens
van het dossier in feite te beoordelen ;
Overwegende dat het vonnis regelmatig
met redenen omkleed en wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(1) Raadpl. cass., 10 december 1956 (Bull.
en Pas., 1957, I, 376) en 22 februari 1960
(ibid., 1960, I, 728).
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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, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
7 oktober 1974. 2 8 kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Wittamer (van de balie
te Aarlen).

te gaan of er onder de regelmatig ove?'gelegde processtukken, stukken zijn waaruit blijkt dat de ve1ja1·ing van de st?'afvordering is gestuit of waantit lean
worden afgeleid dat de ve1jaring is
geschorst (3).
(MOORKENS EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ETABLISSEMENTEN MOORKENS ».)
ARREST.

2° Het Hof van cassatie is bevoegd om na

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 februari 1973 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Antwerpen;
Overwegende dat eiser strafrechtelijk
vervolgd werd om « te Kontich tussen
I januari I970 en 2I mei I97I, herhaalde
malen, de verschillende feiten gepleegd
zijnde met hetzelfde misdadig opzet :
bij inbreuk op artikel 13 van de besluitwet van 25 februari I947, betreffende het
toekennen van loon aan de werlmemers
voor een bepaald aantal feestdagen per
jaar, en het besluit van de Regent van
2 aprili947 tot bepaling van de algemene
toepassingsmodaliteiten van voormelde
besluitwet, gewijzigq_ bij besluit van de
Regent van I5 juli I947 en bij koninklijk
besluit van I september I960 : werkgever
ofwel zijn lasthebber of aangestelde zijnde, de lonen of de bijdragen voor de
betaalde feestdagen of voor het vergeldend verlofniet te hebben betaald, ofniet
volgens de reglementaire beschikkingen
te hebben betaald, het aantal arbeiders
in overtreding met de voorschriften van
deze besluitwet te werk gesteld, zijnde
acht >>;
Dat het vonnis, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser wegens voormelde
feiten veroordeelt tot acht geldboeten
van I 0 frank of telkens twee dagen vervangende gevangenisstraf, tot de kosten
op de strafvordering gevallen en bovendien « tot betaling aan de betrokken
bedienden(vertegenwoordigers, van de
lonen en vergoedingen voor de betaalde
feestdagen, zijnde in totaal: 17.729 frank
aan Dustin Adolf, 22.909 frank aan
Fige Leopold, 10.334 frank aan Lekeux
Georges, 10.079 frank aan Choudler
Jacques, 9.655 frank aan Thijs Richard,
7. 904 frank aan Masson Leonard,

(1) De besluitwet van 25 februari 1947 werd
opgeheven bij artikel 32 van de wet van
4 januari 1974 (Belgisch Staatsblad, 31 januari
1975.)
(2) Raadpl. cass., 29 april 1963 (Bttll. en

Pas., 1963, I, 912), 18 april 1966 (ibid., 1966,
I, 1042) en 26 oktober 1970 (Arr. cass., 1971,
blz. 182).
(3) Raadpl. cass., 18 februari 1974 (An·.
cass., 1974, blz. 683).

2 8 KAMER.- 8 oktober 1974.

1° VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - ARBEID. -BETAALDE FEESTDAGEN. NIET-BETALING VAN DE LONEN OF VAN DE BI.JDRAGEN VOOR DE BETAALDE FEESTDAGEN OF VOOR HET VERGELDEND
VERLOF. - BESLUITWET VAN 25 FEBRUARI 1947, ARTIKEL 13 EN 18.
- VER.JARINGSTERMI.JN.
2° CASSATIE. BEVOEGDHEID,
STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING.
VER.JARING. - BEVOEGDHEID VAN HET
HOF Olli NA TE GAAN OF ER REGELlliATIG
OVERGELEGDE PROOESSTUKKEN BESTAAN WAARUIT BLI.JKT DAT DE VER.JARING VAN DE STRAFVORDERING IS
GESTUIT OF GESOHORST.
1° De strafvordering die voortvloeit uit de
overtreding van artikel 13 van ·de
besluitwet van 25 febnta?·i 1947 (1)
betreffende het toekennen van loon aan
de we1·knemers voor een bepaald aantal
feestdagen per jaar ve1jam·t, bij ontstentenis van een oorzaak waardoo?' de
ve1jm·ing wordt gescho1·st, na verloop
van een jaar sinds de laatste daad van
onderzoek of van ve1·volging te 1·ekenen
van de dag waarop de overtreding is
gepleegd (2). (Art. 18 besluitwet van
25 februari 1947 en artt. 22 en 25 wet
van17 april1878.)

-1764.970 frank aan Wouters Edward,
9.419 frank aan Janssens Luc, en tot
betaling van de kosten " ;
Dat het vonnis tevens, bij bevestiging
van het beroepen vonnis, eiseres civielrechtelijk aansprakelijk stelt voor de
geldboeten en de kosten ten laste van
eiser uitgesproken ;
I. N opens de voorziening van eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schendit"lg van de artikelen 18
van de besluitwet van ,25 februari 1947
betreffende het toekennen van loon aan
de werlmemers voor een bepaald aantal
feestdagen per jaar, 2.2 en 25 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaancle titel van het Wetboek van
strafvorclering, alsmede 97 van de Grandwet:
Overwegencle clat het bestreden vonnis
enkel vaststelt dat " de verjaring gestuit
werd door de behancleling van de zaak
voor de eerste rechter op .26 april 197.2 ";
Overwegencle dat noch uit clit vonnis
noch uit enig stuk waarop het Hofvermag
acht te slaan, blijkt dat een of meer van
de bewezen verklaarde feiten werclen
gepleegcl minder dan een jaar v66r een
daacl van onderzoek of van vervolging
welke de verjaring stuit en welke zou zijn
gestelcl minder clan een jaar v66r de
uitspraak, ofwel nog dat een oorzaak
van schorsing van de verjaring zou zijn
opgetreden ;
Overwegende dat het Hof dienvolgens
in de onmogelijkheid verkeert na te gaan
of, op de dag van de uitspraak van het
vonnis, de strafvordering al clan niet
ingevolge verjaring was vervallen ;

II. N opens de voorzienit1g van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt clat eiseres haar voorziening heeft
doen betekenen aan het openbaar ministerie, tegen hetwelk ze gericht is ; clat
de voorziening, mitsdien, niet ontvankelijk is;
Overwegende echter clat ingevolge de
hierna, op de voorziening van eiser, uitgesproken vernietiging de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk
wordt gesteld voor de geldboeten en de
kosten lastens eiser uitgesproken geen
voorwerp meer heeft ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het micldel door eiser ingeroepen,
hetwelk geen aanleicling kan geven tot
cassatie zoncler verwijzing, verwerpt de

voorziening van eiseres ; vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het eiser op
de strafvordering veroordeelt en hem
tevens veroordeelt tot betaling van de
hierboven vermelde bedragen aan de
acht voornoemde werknemers, uit welke
vernietiging volgt dat de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk
wordt gestelcl voor de geldboeten en de
kosten lastens eiser uitgesproken, geen
voorwerp meer heeft; beveelt dat melcling van clit arrest zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigcle beslissing;
veroordeelt eiseres in een dercle van de
kosten ; laat de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de zaak naar de
Correctionele Rechtbank te 1\'fechelen,
zitting houdende in hager beroep.
8 oktober 1974. --· ,2e kamer.
Voorzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve7·, de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, aclvocaatgeneraal. - PleitM', de H. Houtekier.

,2e KAMER.- 8 oktober 1974.

1° DRONKENSCHAP.- OVERTREDING
VAN ARTIKEL 4 VAN DE BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER 1939. - 0PDIENEN
VAN DRONKENJ\'I:AKENDE DRANKEN AAN
EEN PERSOON DIE KENNELIJK DRONKEN
IS, - NIEUWE HERHALING. - BEGRIP.

2° HERHALING.- DRONKENSCHAP.BESLUITWET VAN 14 NOVEMBER 1939,
ARTIKEL 4. - 0PDIENEN VAN DRONKENJ\'IAKENDE DRANKEN AAN EEN PER·
SOON DIE KENNELIJK DRONKEN IS. VEROORDELING WAARBIJ VOOR DE
STRAFTOEMETING REKENING WORDT GEHOUDEN MET EEN NIEUWE HERHALING.
- ELEMENTEN VAN DE NIEUWE HER·
HALING IN DE BESLISSING NIET VAST·
GESTELD EN DIE NIET UIT DE PROCE·
DURE BLIJKEN.- ONWETTELIJKHEID.

1° en ,2° Onwettelijk is de vm·oordeling om
d1·onkenmakende dranken te hebben opgediend aan een pm·soon die kennelijk
d1·onken was, tot de straj welke in geval
van nieuwe herhaling van toepassing
is kmchtens de artikelen 4 en 7 van de
besluitwet van 14 november 1939, als de
1·echter niet heejt vastgesteld en uit de
st1tkken waa1·op het Hoj vermag acht te
slaan, niet blijkt dat het misdrijj is

-177gepleegd binnen het J'am· na een veroordeling wegens een vroegm· in staat van
wettelij lee he1'l~aling gepleegd misd1·ijf (1).
(GROULEZ EN CROQUETTE.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 maart 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;

I. W at de voorziening van eiseres
betreft :
a) In zoverre zij gericht is tegen de
vrijspraak uit hoofde van de telastlegging A:

Overwegende dat- de voorziening wegens het ontbreken van belang niet ontvankelijk is ;
·
b) In zoverre zij gericht is tegen de
veroordeling uit hoofde van de telastlegging B :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. Wat de
betreft :

het Hof vermag acht te slaan niet blijkt
dat eiser dit misdrijf zou hebben gepleegd binnen het jaar na een veroordeling in staat van herhaling uitgesproken
wegens een inbreuk op de artikelen 4 en 7
van de besluitwet van 14 november 1939
en zich aldus in staat van nieuwe herhaling zou hebben bevonden;
Dat derhalve de aa:n eiser opgelegde
straf onwettelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres ; vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de tegen eiser ingestelde strafvordering en hem tot kosten veroordeelt ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten
en laat de overige kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
8 oktober 1974. 2e learner. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggvm·, de H. Versee.- Gel~jle
Ztddende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal.
-

voorziening van eiser

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 4, 7 en 10 van de
besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap:
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot onder meer een geldboete
van 150 frank, mn te Menen, op 20 en
21 maart 1973, dronkenmakende dranken
opgediend te hebben aan een persoon die
kennelijk dronken was, met de verzwarende omstandigheid dat het feit in staat
van nieuwe herhaling geschiedde, vermits
beklaagde reeds tweemaal veroordeeld
werd wegens overtreding van artikel 4
van de besluitwet van 14 november 1939,
namelijk door de Politierechtbank te
Kortrijk, op 8 juni 1972 en 1 december
1972, vonnissen in kracht van gewijsde
gegaan;
Overwegende echter dat het arrest
niet vaststelt en uit de stukken waarop
· (1) Raadpl. cass., 15 mei 1972 (A1·r. cass.,
1972, blz. 857), 18 juni 1973 (ibid., 1973,
blz. 1020) en 14 mei 1974 (ibid., 1974,
blz. 1024),

2e

KAMER. -

8 oktober 1974.

HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VRIJSPREKEND VONNIS,
HOGER
BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
ONTVANKELIJK.
BEVOEGDHEDEN
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

Op het ontvanleelijle hoge1· bm·oep van
de b~wgerlijlee pa1·t~j tegen een vrijspreleend vonnis, is de 1'echte1· in hoge?'
be1·oep bevoegcl om na te gaan, wat de
bu1·ge1'lij lee 1·echtsvordering bet?·eft, of
het misdr·ijf dat ten g1·onclslag ligt aan
cleze V01'Cle1·ing bewezen is en of het
aan cle b~wgerlijlee part~i schade heeft
beroleleencl (2). (Art. 202 Sv.)
(SCONZA-FUCILE, T. JEURISSEN.)
ARREST.
RET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(2) Cass., 11 september 1961 (Bitll. en Pas.,
1962, I, 50); raadpl. cass. 7 november 1972
(Arr. cass., 1973, blz. 230) en 23 oktober 1973
(ibid., 1974, blz. 223), en noot 1 get. E.K.
onder cass., 6 maart 1972 (ibid., 1972, blz. 633).
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vonnis, op 20 maart 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Tongeren;
Over het middel hierttit afgeleid dat
de correctionele rechtbank zich bij het
bestreden vonnis onbevoegd verklaart
om over de vordering en het hoger
beroep van eiser uitspraak te doen om
de reden dat, wegens afwezigheid van
hoger beroep van het openbaar ministerie,
de vrijspraak van verweerder definitief
was geworden;
terwijl het hoger beroep van de burgerlijke partij in haar eigen belang ingesteld
wordt en niet afhankelijk is van het
instellen van het hoger beroep door het
openbaar ministerie, en de rechter in
boger beroep, hoewel hij geen straf meer
kon uitspreken, had dienen na te gaan
of het feit van het ten laste gelegde
misdrijf vaststond en of het geen inbreuk
op de strafwet uitmaakte, zodat de
correctionele rechtbank de rechten van
de burgerlijke partij miskend heeft door
zich onbevoegd te verklaren zonder de
grond van de zaak te onderzoeken :
Overwegende dat uit artikel 202 van
het Wetboek van strafvordering blijkt
dat het ontvankelijk hoger beroep van
de burgerlijke partij aan de rechter in
hoger beroep de kennisneming overdraagt van het feit dat het voorwerp van
de vervolging is, althans wat de burgerlijke belangen betreft ;
Dat die rechter dus het feit opnieuw
moet onderzoeken en beoordelen, mits
zijn beslissing tot de vordering van de
burgerlijke partij te beperken ;
Overwegende, derhalve, dat de Correctionele Rechtbank te Tongeren, door
zich in hoger beroep onbevoegd te verklaren om te oordelen over de vordering
van eiser, burgerlijke partij, tegen verweerder om de reden dat deze vrijgesproken werd en dat het openbaar ministerie tegen het beroepen vonnis geen
hoger beroep heeft ingesteld, bovengemelde wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger
beroep van eiser ontvankelijk wordt
verklaard; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hasselt,
zitting houdende in hoger beroep.

8 oktober 1974. 2e kamer. Voor·zitter·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever·, de H. Versee. - Gelijklnidende conclusie, de H. Velu, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Ruyters (van
de balie te Tongeren).

2e KAMER.- 8 oktober 1974.
1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). TER
BESCHIKKING STELLEN VAN DE REGERING.
VERPLICHTING VOOR DE
RECHTER DE REDENEN VAN DE BEVOLEN
l\'IAATREGEL NADER TE BEPALEN.

2° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. - BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. - TER BESOHIKKING STELLEN VAN DE REGERING. - VERNIETIGING OMDAT DEZE l\'IAATREGEL NIET
MET REDENEN IS OMKLEED.- VERNIETIGING WELKE ZICH TOT DE VOLLEDIGE
VEROORDELING UITSTREKT.

1° De beslissing welke het ter beschikking
stellen van de r·eger·ing van de vero01·deelde beveelt in een geval waarin deze maatregel door· de wet niet is voorgeschr·even
moet duidelijk en concr·eet de redenen
opgeven waarom de r·echter· gemeend
heeft het hem door de wet toegekende
recht te moeten toepassen (1). (Artt. 23
en 24 Wet tot bescherming van de
maatschappij.)

2° rVanneer· een arrest dat de beklaagde
ver·oordeelt tot een vrijheidsbenemende
hoojdstraj en hem bovendien ter· beschikking van de r·eger·ing stelt, vernietigd wordt omdat de beslissing de r·edenen
waarom deze maatregel bevolen wordt,
niet nader· bepaalt, str·ekt de cassatie zich
ttit tot de volledige veroordeling (2).
(OABUS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA BRABANQONNE », NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP «LA FEDERALE, COMPAGNIE
ANONYME D'ASSURANOES », NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP «LA NEUFCHATELOISE ll
EN TWAALF ANDERE VERWEERSTERS.)
ARREST.
HET HOF; -

,Gelet op het bestreden

(1) en (2) Cass., 24 oktober 1966 (Arr. cass.,
1967, biz.
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beroep te Brussel gewezen ;

nietigde beslissing op de strafvordering,
door eiser geen middel wordt aangevoerd ;

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

b) door de verweerster naamloze
vennootschap " Sony Overseas >> :

A. Overwegende dat de voorziening
wegens het ontbreken van belang niet
ontvankelijk is tegen de beslissing waarbij het arrest voor recht zegt dat er tegen
eiser geen nieuwe straf client uitgesproken
te worden hoofdens het feit A-1 ;

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering uit
hoofde van het feit A-2 de vernietiging
meebrengt van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerster,
die er het gevolg van is, zelfs al is laatstgenoemde beslissing geen eindbeslissing ;

B. Wat de beslissing betreft waarbij
eiser wegens het feit A-2 tot gevangenisstraf van twee jaar en geldboete van
250 frank veroordeeld is vvegens de
telastlegging diefstal met braak, inklimming of valse sleutels, gepleegd in staat
van wettelijke herhaling, en waarbij
met eenparigheid van stemmen bevolen is
eiser na het verstrijken van zijn straf
ter beschikking van de regering te stellen ;
Over het middel ambtshalve· afgeleid
uit de schending van artikel 24 van de
wet tot bescherming van de maatschappij :
Overwegende dat het arrest, na eiser
tot een gevangenisstraf van twee j aar,
tot een geldboete van 250 frank, verl1.oogd
met opdeciemen, en tot ontzetting, voor
een termijn van vijf jaar, uit de rechten
opgesomd in artikel 31, 1o, 30, 4o en 5o,
van het Strafwet;boek veroordeeld te
hebben wegens diefstal door middel van
braak, inldimming of valse sleutels, in
staat Yan herhaling als bepaald in artikel 56, lid 2, van het Strafwetboek,
beveelt dat eiser gedurende tien jaar
na het verstrijken van zijn straf ter
beschikking van de regering zal worden
gesteld, zonder duidelijk en concreet de
redenen op te geven waaron1. het ten aanzien van eiser het recht, dat artikel 23
van de wet tot bescherming van de maatschappij aan de rechter toekent, meent
te moeten toepassen ;
Dat het aldus artikel 24 van bedoelde
wet schendt ;
Overwegende dat het ter beschikking
van de regering stellen samen met de
voormelde straf een onsplitsbaar geheel
uitmaakt;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ingesteld :

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het zegt
dat er geen aanleiding bestaat tot het
uitspreken van een straf hoofdens het
feit A-1, het, door bevestiging van het
beroepen vonnis, uitspraak doet over de
civielrechtelijke vorderingen van de eerste veertien verweersters en het eiser veroordeelt in de kosten van laatstgenoemde
civielrechtelijke vorderingen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in een vierde van de kosten; laat de
overige kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.

ze

8 oktober 1974. kamer. Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vm·slaggeve1·, de H. Versee. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Velu, advocaatgeneraal.
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9 oktober 197 4.

ARBEIDSONGEVAL. - 0NGEVAL OP
DE WEG NAAR EN VAN HET WERK.
PLAATS WAAR DE ARBEID WORDT VERRICHT.- BEGRIP.

De wm·knemm· komt van een plaats waa1'
de m·beid wo?'dt ve1'1'icht in de zin van
a1'tikel 1 van de besluitwet van 13 decembe1' 1945, wannem· hij naa1' huis
tent.gkem·t van een plaats waa1·nam· hij
zich heeft begeven op aanwijzing van de
we1•kgeve1' en te1' ttitvom·ing van een
ttit de m·beidsove?'eenkomst voo?'tvloeiende ve?'plichting (1).

a) door de eerste veertien verweersters :
Overwegende dat tegen deze beslissing,
die vreemd blijft aan de hierna ver-

(1} Raadpl. cass., 16 november 1957 CArr.
cass., 1958, biz. 146}, met noot in Bull. en

180( GEMEENSOHAPPELIJKE
VERZEKERINGSKAS VAN BOUWWERK,
HANDEL EN NIJVERHEID,
T. JANSSENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 oktober I972 door het
Arbeiclshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schend:ing van de artikelen I, 2 van de
besluitwet van I3 december I945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die zich op de
weg naar of van het werk voordoen, en
97 van de Grondwet,
cloo1'Clat het arrest voor recht zegt dat
het litigieuze ongeval van IO maart I97_1
een ongeval op de weg van het ·werk IS
in de z:in van de besluitwet van I3 december I945 en dat dit ongeval aanleiding
geeft tot vergoecling zoals bepaald door
de arbeidsongevallenwetgeving, om de
redenen dat voormelde besluitwot iedere
tocht dekt « welke de werknemer onderneemt ter vervulling van enige verplichting nit de arbeidsovereenkomst, zelfs
wanneer de arbeidsovereenkomst tijdelijk
·geschorst is,, dat de in artikel I, lid 2,
van de besluitwet van I3 december I945
voorkomende uitdrukk:ing « plaats waar
de arbeid wordt verricht " toelaat in aanmerking te nmnen « niet enkel de plaats
waar de arbeider inderclaad arbeidsprestaties verricht of zal verrichten, maar
ook ieclere plaats waar hij de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst verzekert,
desgevallencl zoncler arbeiclsprestaties ,,
clat in feite, nu verweerder, die op
IO maart I971 ten gevolge van een voorheen gebeurd ongeval in staat van arbeiclsongeschiktheid verkeerde, zich die
dag met de toestermn:ing van zijn werkgever bij dokter Van de Perck had begeven om door cleze te laten nagaan of hij
al clan niet in staat was 's anderendaags
het ·werk te hervatten, zoals eiseres hmn
had verzocht, zijn bezoek aan genoemcle
arts diende te worden beschouwd « als
een handeling waartoe hij krachtens zijn
arbeidsovereenkomst verplicht was >>, hetgeen die handeling, zijnde het bezoek
Pas., 1958, I, 268;

1B

oktober 1958 (An·. cass.,
1959, biz. 138); 17 februari 1961 (B~tll. en Pas.,
1961, I, 656); 22 juni 1962 (ibid., 1962, I,
1204); 27 maart 1969 (Arr. cass., 1969,
biz. 709); 5 september 1969 (ibicl., 1970,
biz. 12); 19 jtmi 1970 (ibid., 1970, biz. 986);
25 november 1970 (ibid., 1971, biz. 286).

in het kab:inet van Dr. Van de Perck,
« doet terechtkomen in het begrip : plaats
waar de arbeid wordt verricht, als bedoeld in artikel I van de besluitwet van
I3 december I945" en dat daaruit volgt
dat het ongeval hetwelk gebeurd is toen
verweerder zich van het kab:inet van
Dr. Van de Perck naar zijn won:ing begaf,
moet worden beschouwd als een ongeval
op de weg van het werk,
terwijl de besluitwet van I3 december
I945 de weg naar en van het werk definieert als zijnde « de door de arbeicler
normaal af te leggen weg " om zich te
begeven naar en van verschillende, limitatief aangeduide plaatsen en aldus geE:Jn
mogelijkheid biedt om voor de toepassing
van haar bepalingen in aanmerk:ing te
nemen en gelijk to stollen met de plaats
-vvaar de arbeider zijn werk verricht, om
het even welke plaats waar de arbeider
" de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verzekert, desgevallend zonder
arbeidspresta.ties ,, en derhalve evenmin
te beschouwen als de' door de arbeider
normale af te leggen weg om zich van
zijn verblijf naar de plaats waar hij zijn
werk verricht te begevon en omgekeerd
in de zin van voormelde besluitwet, de
tocht afgelegd door een werknemer
tussen zijn verblijfplaats en het kabinet
van de geneesheer die hij is gaan raadplegen met de toestemm:ing van zijn
werkgever, toen de arbeidsovereenkmnst
tijdelijk geschorst was ten gevolge van
een vorig arbeiclsongeval, om te laten
nagaan of zijn nit dat ongeval voortvloeiende arbeidsongeschiktheid nog aanhield en hem de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst belette of nil;lt,
en terwijl dm·halve het arrest niet
wettelijk heeft kmmen beslissen, onder
de omstandigheden welke het constateert
en om de redenen welke het laat gelden,
dat verweerders bezoek op IO maart I971
:in het kabinet van Dr. Van de Perck
viel onder het begrip « plaats waar de
arbeid ·wordt verricht ,, als bedoeld in
artikel I van de besluitwet van I3 december I945, en dat het ongeval van
IO maart I971, dat gebeurd is toen verweercler zich van het kabinet van Dr. Van
de Perck naar zijn won:ing begaf, moet
worden beschouwd als een ongeval op de
weg van het werk :
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing dat verweerders bezoek op
10 maart 1971 in het kabinet van Dr. Van
de Perck valt onder het begrip « plaats
waar de arbeid wordt verricht ,, niet
steunt op de enkele beschouw:ing dat dit
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bezoek gebeurde " met de toestemming » op de toezegging vanwege de werkgever
in verband met de regularisatie van de
van de werkgever ;
Overwegende dat het arrest vaststelt toestand van verweerder, laatstgenoemde
dat verweerders bewering dat de werk- toeliet te menen het bezoek aan clokter
gever hem gezegd had naar Dr. Van de Van de Perck te moeten beschouwen als
Perck te gaan, strookt 1net wat deze een handeling waartoe hij krachtens zijn
werkgever in een brief van 9 maart 1972 arbeidsovereenkomst verplicht was » ;
Overwegende dat het arrest aldus
verklaart, met name : " Nadat Janssens
Alfons sprak over Dr. J ochems en Dr. Van vaststelt dat verweerder op het ogenblik
de Perck, heb ik hem gezegd dat hij naar van het ongeval naar huis terugkwam
Dr. Van de Perck in Kapellen moest gaan van een plaats waarnaar hij zich, op
om een plaat te laton nomen. Als op die aanwijzing van zijn werkgever en ter
plaat nog iets te zien was, dan was hij uitvoering van een noodzakelijke, uit de
in orde met de verzekeringsmaatschappij, arbeidsovereenkomst voortvloeiende veren voor ons ook 1net de sociale wetten » ; plichting, had begeven ; dat het hieruit
dat uit de verklaring van verweerder en wettelijk mocht afleiden dat verweerder
nit de brief van de werkgever naar voren moest beschouwd worden als op dat
komt dat bij beiden de bedoeling aan- ogenblik ter uitvoering van deze arbeidswezig was hun respectieve verplichtingen, overeenkomst te hebben gehandeld en
wettelijke en contractuele, stipt na te zich op de weg van het werk te hebben
'
leven, terwijl de brief ook wijst op de wil bevonden;
van de werkgever de geneesheer in te
Dat het middel niet kan worden aanschakelen in de uitoefening van de con- genmnen;
trole over de werkelijkheid van de arbeidsongeschiktheid, controle welke inderdaad aan de werkgever of juister
Om die redenen, verwerpt de voorgezegd aan de door hem gmnachtigde ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
geneesheer toekomt ;
Overwegende dat de rechter vervolgens
9 oktober 1974. 3e kamer. aanhaalt dat eiseres, steunencle op een Voo?·zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer
door de werkgever tot haar gerichte brief waarnen1end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
van 27 maart 1972, stelt dat de brief ' de H. V ersee. - Andm·sl~tidende concluvan 9 maart 1972 niet juist de werkelijk- sie (1), de H.Lenaerts,advocaat-generaal.
heid weergeeft; dat het arrest echter - Pleite1·s, do HH. De Bruyn en van
desbetreffend overweegt : " hoe dan ook, Heeke.
de latere brief zwakt de in de eerste brief
gebruikte termon wei af, doch kan
moeilijk als een ontkenning van de eerste
versie beschouwd worden; hij maakt die
eerste versie niet omvaarschijnlijk en
ontkent niet, minstens niet uitdrukkelijk,
dat bij de werkgever de wil aanwezig is
3e KAMER.- 9 oktober 1974.
geweest zijn rechten 611 verplichtingen
aansluitend op de arbeidsovereenkomst
en verband houdende met de controle 1 o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDE. 0VEREENKOMST VOOR ONover de arbeidsongeschiktheid van zijn
BEPAALDE TIJD. 0PZEGGINGSTERwerlmemer stipt na te komen ; zelfs met
l\HJN.
JAARLOON
H'oGER
DAN
inachtneming van de afzwakkende tor150.000 FRANK. DOOR DE BEmen van de brief van 27 maart 1972 mag
DIENDE IN ACHT TE NEJ\iEN OPZEGworden aanvaard dat hetgeen tussen
GINGSTERMIJN. DOOR DE RECHTER
werkgever en werlmemer gezegd is, gelet
VASTGESTELDE

(1) Ret openbaar ministerie was van mening
dat onder plaats waar de arbeid wordt verricht, p:wet worden verstaan de plaats waar
de werknemer in de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst onder het gezag van
de werkgever staat; aan clit vereiste is niet
voldaan, wanneer de uitvoering van de
arbeidsovereenkomsj; is geschorst, zelfs indien de wet·knemer tijdens de schorsing ee:n

TERMIJN KORTER DAN

andere uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende verplichting clan het verrichten van
de bedongen arbeid nakomt, zoals de verplichting een geneesheer te raadplegen in
verband met de weerslag van een vorig
arbeidsongeval op het voortduren van de
arbeidsongeschiktheid (raaclpl. cass., 22 jnni
1962, Bull. en Pas., 1962, I, 1204).
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WIENS JAARLOON NIET HOGER DAN
150.000 FRANK IS. - WETTIGREID.
,20 CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLUKE ZAKEN. MIDDEL ZONDER
BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESLISSING VAN RET HOF OVER EEN ANDER 1\UDDEL. - NIET ONTVANKELIJ"K
MID DEL.
1 o De doo?' de ?'echtet• vastgestelde opzeggingster·mijn die voor· de beeindiging
van een ar·beidsove?'eenlcomst voo?' onbepaalde tijd in acht moet wo?'den genomen doo?' een bediende wiens jaa1'loon
150.000 fmnlc ove?'sclwijdt, mag ko1'te1'
zijn dan de doo?' at·tikel 15, § 1, van de
wetten betTef!ende het bediendencont?'act
bepaalde opzeggingstm·mijn die in acht
moet wo1'Clen genomen doot· een bediende
wiens
jaadoon
niet
hager·
dan
150.000 fmnk is (1). (Art. 15, § 2, gecoordineerde wetten van 20 juli 1955.)
,20 Niet ontvankelijk is het middel dat voot·
eise?' zonde?' belang is geworden wegens
de beslissing van het Hof over· een andm·
middel van de vooTziening (2).
(LUST, ALS CURATOR OVER HET FAILLISSEMENT VAN DE PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELI.]"KHEID « J"UVA ,, T. VANDEVELDE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrcling van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 15, §§ 1 en 2,
,21 van de bij koninklijk bes1uit van 20 juli
1955 gecoordineerde wetten betreffencle
het beclienclencontract, gewijzigd door
de artikelen 44 en 50 van de wet van
21 november 1969, 445 en 446 van het
Wetboek van koophande1,
doo?'dat, na geconstateerd te hebben
dat op 5 januari 1971 verweercler aan de
personenvennootschap met beperkte aa:nsprake1ijkheid .Juva de v~~gencle .J:lrref
richtte : " Daar U aan mrJn schnJven
(rapport) weinig geloof hecht en daar
(1) Raadpl. cass., 14 februari 1973

(Ar·r.

cass., 1973, blz. 594).
(2) Cass., 21 juni 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 1169).

hetgeen ancleren zeggen voor U correct is,
heb ik besloten om alle verdere samenwerking stop te zetten. Gelieve clan ook
clit schrijven als mijn ontslag te beschouwen ,, clat op ll januari 1971 gezegde
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan verweerder een brief
richtte waarin zij hem verzocht, gezien zijn beslissing niet meer voor haar te
verkopen, zijn stalen van de collectie terug te sturen, dat verweerder bij brief van
12 januari 1971 aan de vennootschap
vroeg of hij al dan niet de bepaalde
termijn moest uitdoen, en schreef dat hij
de· monsters zoniet zou terugsturen, clat
de vennootschap bij brief van 18 januari
1971 aan verweerder haar akkoord met
diens ontslag betuigde en hem vroeg de
overblijvende stalen terug te sturen, dat
bij vormis van de Rechtbank van koophandel te Brugge van 26 mei 1971
gezeO'de vennootschap failliet werd verklaa~d en het begin van de periode van
staking van betaling gestelcl werd op
26 november 1970, het arrest beslist
dat ongegrond is de vordering van
eiser, welke ertoe strekte te horen zeggen
dat door haar brief van 18 januari 1971
de vennootschap .Juva ingestemd had
met een ongerechtvaardigcle, eenzijclige
opzegging en clienvolgens een kwij.tscheldinO' van schuld had verleend dre met
toepassing van de artikelen 445 en 446
van de faillissementswet aan. de massa
niet tegenstelbaar en nietig was, en verweerder te horen veroordelen tot het betalen van een som van ll3.300 frank als
schaclevergoeding wegens ongerechtvaardigde opzegging, zulks op grond van de
beschouwing dat, krachtens artikol 15
van de wet op het bediendencontract, de
opzeggingstermijn ofwel door de wetgever wordt vastgesteld, ofwel bij overeenkomst, ten vroegste afgesloten op het
ogenblik van de opzegging, ofwel door
de rechter, met evenwel ten deze een
maximum van vier en een halve rnaand,
dat o·een minimmntermijn wordt bepaald,
dat dergelijke overeenkomst geen dading
of kwijtschelding van schuld inhoudt,
doch enkel tot voorwerp heeft de opzeggingstermijn te bepalen, dat ten deze verweerder en de ve:tmootschap een dergelijke overeenkomst haddon gesloten, dat,
nu partijen overeenkwamen dat geen
opzeggingstermijn diende gesteld te worden en nu artikel 20 van de wet op het
bediendencontract de vergoeding vaststelt op basis van de opzeggingstermijn,
er door verweerder geen vergoeding
verschuldigd was, en verder op grond van
de beschouwing dat de getroffen overeen-
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van zijn benarde financiele toestand
onverantwoord was, zodat, ook indien
voormelde overeenkomst betreffende de
opzeggingstermijn nietig zou zijn met
toepassing van de artikelen 445 en 446
van de faillissementswet, en indien bet
aldus aan de rechter zou behoren de opzeggingstermijn te bepalen, er voor deze
laatste geen grond zou zijn om een andere
beslissing te nemen ·dan die waarover
partijen overeenkwamen,
terwijl, ee1·ste onderdeel, nit de bewoordingen van de brief van verweerder van
5 januari 1971 en van de brief van de
vennootschap Juva van 18 januari 1971
blijkt dat de brief van 5 januari 1971
geenszins een vodrstel inhield akkoord te
gaan om een opzegging zonder termijn
te aanvaarden, voorstel dat de vennootschap Juva op 18 januari 1971 zouhebben
aanvaard, maar dat door de brief van
5 januari 1971 verweerder zijn eenzijdige
beslissing te kennen gaf de arbeidsovereenkomst voor bedienden te beeindigen
en dat de vennootschap Juva zich op
18 januari 1971 hiermede akkoord verklaarde, waaruit volgt dat het arrest,
door t.e beslissen dat aan de litigieuze
arbeidsovereenkomst een einde werd
gemaakt door een overeenkomst tussen
werkgever en werknmner, waarin bedongen zou zijn geweest dat de opzegging
zonder termijn zou gebeuren, de bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek aan voormelde brieven van
5 januari 1971 en 18 januari 1971 wo'rdt
gehecht;
tweede onde1'deel, het achteraf aan.vaarden door de werkgever van een ongerechtvaardigde, door de werknemer zonder
termijn gegeven opzegging een dading
uitmaakt en een kwijtschelding van de
schuld welke de werknemer aangaat overeenkomstig artikel 21 van voormelde
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract, zodat zij voor gezegde
vennootschap en voor de massa nadelig
was, en zodat, nu ten deze gezegde
kwijtschelding door de vennootschap
Juva verleend werd na het ingaan van
de periode van staking van betaling,
deze kwijtschelding krachtens de artikelen 445 en 446 van het W etboek van
koophandel ten aanzien van de massa
nietig en zonder uitwerksel was ;
derde onderdeel, wanneer de jaarlijkse
wedde 150.000 frank overtreft, de opzegging door de werlmemer wordt ge-

geven en geen rechtsgeldig akkoord
tussen werlmmner en werkgever is ontstaan, artikel 15, § 2, van voormelde
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencontract aan de rechter niet
toelaat een kortere opzeggingstermijn te
bepalen dan die welke door artikel 15,
§ 1, wordt bepaald voor bedienden met
lagere wedden, en aan de rechter derhalve
niet toelaat te beslissen dat geen opzeggingstermijn nageleefd moest worden
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat 1uidens artikel15, § 2,
van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
de opzeggingstermijn die voor de beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd in acht moet worden
genomen door een bediende wiens jaarloon 150.000 frank overschrijdt, wordt
vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij
door de rechter; dat deze termijn niet
hager mag zijn dan de in lid 3 van genoemde paragraaf bepaalde duur ;
Dat geen wetsbepaling de rechter verbiedt een kortere, door de bediende in
acht te nemen opzeggingstermijn te
bepalen dan die welke door § 1 van hetzelfde artikel 15 is vastgesteld voor de
opzegging te geven door een bediende
wiens jaarloon niet hoger dan 150.000 fr.
is·
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat de in deze onderdelen
aangevoerde middelen gericht zijn tegen
de beslissing dat verweerder geen vergoeding verschuldigd is, in zoverre zij
stetmt op de overweging dat verweerder
en zijn werkgever geldig zijn overeengekomen dat verweerder geen opzeggingstermijn in acht moet nemen ;
Overwegende dat het hof van beroep
deze beslissing echter ook steunt op de
beschouwing dat, zelfs indien de overeenkomst nietig zou zijn, het zelf de
opzeggingstermijn client vast te stellen
en alsdan beslist dat verweerder geen
termijn in acht moet nemen ; dat uit het
onderzoek van het derde onderdeel blijkt
dat laatstgenoemde beslissing niet onwettig is om de in dat onderdeel ingeroepen reden en hiertegen geen ander
middel wordt aangevoerd; dat de beslissing dat verweerder geen vergoeding
verschuldigd is, aldus wettelijk gerechtvaardigd is ;

-184Dat de onderdelen derhalve bij gebrek
.aan belang niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eisei' in de kosten.
9 oktober 1974. 3e kmner. Voo1·zitte7·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnem.end voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Janssens. Gelijkl1ticlencle conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Bayart en Philips.

38 KA:YIER. -

9 oktober 1974.

DIENSTPLICHT. HoGE MrLITIERAAD. - V ASTSTELLING DAT DE DIENST·
PLICHTIGE WERD OPGEROEPEN EN NIET
VERSOHENEN IS. - ARTIKEL 37, § 1,
LID 2, VAN DE DIENSTPLICHTWETTEN
NAGELEEFD.

1Vanneer· cle'beslissing van cle HogelYiilitiemacl vaststelt clat cle dienstplichtige wenl
opgemepen om zijn venveermiclclelen te
laten gelden en dat hij niet te1· zitting
verschenen is, is voldaan aan het bepaalde in a1·tikel 37, § 1, lid 2, van de
dienstplichtwetten, gecoordineenl
op
30 april 1962, luidens hetwelk de Hoge
Militiemad geen 1titspmak mag doen
zonde1· de bet1·okkene te hebben O]Jger·oe-·
pen om hem, zijn advocaat of zijn gevolmachtigde te !wren en het hem mogelijlc
te maken een memm·ie of venveerschTift
in te dienen (1).

en niet te~ zitting verschenen is en dat de
militieraad zijn beslissing steunt op
weloverwogen redenen waarbij de Hoge
Militieraad zich aansluit « aangezien geen
doeltreffende opwerpingen naar voren
gebracht werden »,
te1·wijl eiser ter terechtzitting vertegenwoordigd was door zijn raadsman die
mondelinge conclnsies heeft genomen :
Overwegende dat de bestreclen beslissing vaststelt clat .eiser behoorlijk wercl
opgeroepen on:1 zijn verweermiddelen te
laten gelden en clat hij niet ter zitting
verschenen is ;
Overwegende clat aldus aan het voorschrift van artikel 37, § 1, lid 2, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten werd
volclaan;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof verrnag acht te slaan blijkt dat
de raadsman van eiser op de terechtzitting van de Hoge Militieraad verschenen is en aldaar mondelinge conclusies heeft genomen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 oktober 1974. 3 8 kamer. Voo1·zitter· en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnmnend voorzitter.
Gelijkl1tidende concl1tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

3 8 KAMER- 9 oktober 1974.
(VAN HEJVIELRIJOK.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 15 mei 1974 door de Hoge
JYiilitieraad gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de rechten van de verdediging,
cloordat de Hoge Militieraad beslist dat
Biser behoorlijk ontboden is geworden
om zijn verweermiddelen te laten gelden
(1) Raadpl. cass., 4 oktober 1972 (A1·r. cass.,
1973, blz. 131).

DIENSTPLICHT. - UITSTEL, VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND EN
VRIJSTELLING OF VOORLOPIGE AFKEURING OP LIOHAl\'IELIJKE GROND.
AANVRAAG. - TERMIJN. - lNDELING
VAN DE DIENSTPLIOHTIGE BIJ EEN
LICHTING NA HET INTREKKEN VAN EEN
AANVRAAG OM VRIJSTELLING OP GROND
VAN GEWETENSBEZWAREN . ..:__ ARTIKEL 16, 6°, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1962 NIET TOEPASSELIJK.

A1·tikel 16, 6°, van het lconinklijk beshtit
v.an 30 april 1962, htidens hetwelk een
aanvmag om 'ititstel, vTijlating op morele
groncl, vrijstelling of voodopige afkeu-

-185ring op lichameliy'ke grand na de in
artikel14 van dit besluit bepaalde termiy'n
mag worden ingediend, · wanneer de
dienstplichtige na 15 y'anuari kennis
heeft gekregen van een beslissing wam·biy'
hii bii de lichting van het volgenrle y'aar
wordt ingedeeld, is niet toepasseliy'k op
de dienstplichtige die met toepassing van
de artikelen 16 en 22 van de wet van
3 y'uni 1964 gevoegd is bii het contingent
waarvan de ove1·gijte aan de gang is,
omdat hii ziy'n aanvraag om m·iy'stelling
op grand van gewetensbezwaren heeft
ingetrokken, nadat het contingent waarvan hiy' deel moet 1titmaken, reeds aan
de militai1·e overheid is ove1·gegeven.
(VAN BERENDONCKS.) .
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden
beslissing, op 15 mei 1974 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Over het midclel afgeleid uit de scherrcling van de artikelen 20, § 3, van de bij
koninklijk besluit van 30 april 1962
gecoordineerde clienstplichtwetten en 16,
6°, van het koninklijk besluit van 30 april
1964 tot regeling van de toepassing van
de dienstplichtwetten,
do01·dat de bestreden beslissing oordeelt
dat de op 18 december 1973 door eiser
ingediende aanvraag om vrijlating als
kostwinner niet ontvankelijk is, omdat
zij na het verstrijken van de termijnen
werd ingediend en eiser tot opheffing va:n.
het verval geen uitzonderlijke redenen
aanvoert,
tenviy'l eiser, die slechts na 15 januari
kennis heeft gekregen van de beslissi:ng
waarbij hij bij de lichting van 1974 worclt
ingecleelcl, geen aanvraag kon inclie:nen
in. de vorm en bi:nnen de termijn bepaalcl
in artikel 14 van het toepassingsbesluit
van 30 april 1962 en, op groncl van artikel 16, 6°, van becloeld besluit, ertoe
gerechtigcl was zijn aanvraag na voormelcle kennisgeving in te dienen :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt : dat een eerste aanvraag
van eiser om vrijlating op morele grond
werd afgewezen bij beslissing van de
Hoge Militieraad van 13 december 1972;
dat eiser op 12 februari 1973 een aanvraag
om vrijstellil1.g van militaire dienst als
gewete:nsbezwaarde heeft ingediend, welke hij op 14 september 1973 heeft ingetrokken, na bet afsluiten op 8 september

1973 van de militieverrichtingen van de
lichti:ng 1973; dat hij dienvolgens met de
lichting 1974 werd ingedeeld; dat hij
op 18 december 1973 andermaal een
aanvraag om vrijlating als kostwinner
heeft ingedie:nd, welke het voorwerp uitmaakt van de bestreden beslissing ;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
beslist dat deze laattijdige aanvraag niet
ontvankelijk is op grond van de artikelen 20, §§ 1 en 3, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten, 10 en 14 van het
uitvoeringsbesluit van 30 april 1902,
omdat eiser tot opheffing van het verval
van geen uitzonderlijke redenen heeft
doen blijken ;
Overwegende dat artikel 16, 6°, van
dit laatste koninklijk besluit hot de
dienstplichtige weliswaar mogelijk maakt
bij de provinciegouverneur een aanvraag
om vrijlating op morele grond in te
dienen, wanneer hij na 15 januari kennis
heeft gekregen van een beslissmg waarbij
hij bij de lichting van het volgende jaar
wordt ingedeeld en hij geen aanvraag
heeft ingediend in de vorm en in de
termijn bepaald in artikel 14;
Overwegende evenwel dat, ten deze,
eiser niet bij de lichting 1974 werd ingedeeld door een administratieve of rechterlijke beslissing, maar tot die lichting
behoort op grond van de artikelen 16 en
22 van de wet van 3 juni 1964 houdende
het statuut van de gewetensbezwaarclen,
volgens welke de dienstplichtige die zijn
aanvraag om vrijstellmg als gewetensbezwaarde intrekt wanneer het contingent waarvan hij moest deel uitmaken
reeds aan de militaire overheid is overgegeven, gevoegd wordt bij het contingent waarvan de overgifte aan gang is;
dat derhalve artikel 16, 6°, ten deze
toepasselijkheid mist ;
Overwegende mitsdien dat de bestreden
beslissing wettelijk de aanvraag van eisel'
niet ontvankelijk verklaart op grond van
de erin vermelde bepalingen ;
Dat het middel naar r.echt faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 oktober 1974. ~ 3e kamer. ~
Voorzitte1· en VeTslaggever, de H. Naulaerts, raaclsheer waarnemend voorzitter.
~ Geliy'khtidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

-1861°
1°

KAMER.-

10 oktober 1974.

RECHTEN VAN DE VERDEDIBuRGERLIJKE ZAKEN. VoRDERING WELKE BERUST OP DE
ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HET
BuRGERLIJK WETBOEK. FEIT DAT
NIET TOT STAVING VAN DE VORDERING
IS AANGEVOERD. RECHTER DIE VAN
AMBTSWEGE BESLIST DAT DIT FEIT EEN
FOUT OPLEVERT WELKE IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT JYIET DE AANGEVOERDE SCHADE. ScHENDING VAN
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

GING. -

2°

l

0

RECHTBANKEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- VORDERING WELKE BERUST
OP DE ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN
HET BURGERLIJK VVETBOEK. FEIT
DAT NIET TOT STAVING VAN DE VCRDERING IS AANGEVOERD. RECHTER
DIE VAN AMBTSWEGE BESLIST DAT DIT
FEIT EEN FOUT OPLEVERT DIE IN OORZAKELIJK VERBAND STAAT MET DE
AANGEVOERDE SCHADE. MACHTSOVERSCHRIJDING.

en 2° De ?'echte1' die, op een vorcle1·ing
welke be1·nst op de a?·tikelen 1382 en
1383 van het Bn1·ge1'lijk Wetboek, van
ambtswege beslist dat een jeit dat niet
tot staving van de VO?'cle?'ing was aangevoe?·d, een jout opleve1·t die in oo?'zakelijk veTband staat met de aange-

(1) Het feit waarop de rechter aldus van
ambtswege had gewezen, kon zeker worden
afgeleid worden uit gegevens van het dossier
dat door de partijen regelmatig kon besproken
worden.
Doch hoewel de rechte1· de door de partijen
yoorgedragen redenen ambtshalve kan aanvullen op grond van feiten welke regelmatig
te zijner beoordeling zijn overgelegd, kan hij
Bvenwel noch het voorwerp,noch de oorzaak
van de vordering wijzigen (cass., 22 december
1972, Arr. cass., 1973, biz. 445, en 13 juni 1974,
ib,id., 1974, biz. 1130),
Raadpl. ook de conclusie van de proclueurgeneraal Ganshof van der Meersch voor cass.,
4 mei 1972 (B1tll. en Pas., 1972, I, 806).
Overigens schendt de rechter de rechten
van de verdediging van de verweerder wanneer
hij ambtshalve een feit aanvoert waardoor,
naar zijn oordeel, een vordering die o.a.
berust op de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek wordt verantwoord, als
dit feit door de eiser niet is aangevoerd tot
staving van die vordering en de verweerder
bovendien de gelegenheid niet had om het

voe?'de schade, schendt het algemeen
?'echtsbeginsel dat de 1·echten van de
ve?·dediging rnoeten gee1·biedigcl wol'den
en ove?'schTijdt zijn macht (1) (2).
(Algemeen rechtsbeginsel betreffende
de eerbiediging van de rechten van
de verdediging en algemeen rechtsbeginsel van de artikelen 807 en
ll38-2° van het Gerechtelijk Wethoek.)
(DEFOORT EN VAN DE PERCK, T. DELALOU,
BROECKAERT EN VINDEVOGEL ; YENNOOTSCHAP
ZONDER WINSTOOGMERK
« ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN MARIA
lYIIDDELARES », T. BROECKAERT EN LITISCONSORTEN,)
ARR1<cST.
HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 29 november 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen op
de algemene rol ingeschreven onder
nummers 1312, 1324 en 1365 tegen hetzelfde arrest zijn gericht en derhalve
ambtshalve dienen te worden samengevoegd;

I. Wat de voorziening
Defoort betreft

van

eiser

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315 van

bestaan ervan en het verband met de aangevoerde schade te betwisten.
(2) Het Hof dat het middel aannam in
zoverre daarin de schending werd aangevoercl
van het algemeen rechtsbeginsel dat de
rechten van de verdediging moeten geeerbiedigd worden, diende zich dus niet meer uit
te spreken over de schending van artikel 774
van het Gerechtelijk Wetboek die ook in het
middel wercl aangevoerd.
Raadpl. cass., 1 oktober 1971 (Arr. cass.,
1972, biz. 122) en 22 juni 1973, redenen (ibid.,
1973, blz. 1039): de rechter moet de heropening
van de debatten bevelen voordat hij een
vordering geheel of ten dele verwerpt op
groncl van een exceptie welke de partijen niet
voor hem hadden opgeworpen, o.a. een
exceptie tot onbevoegdverklaring, een exceptie
van nietigheid, van verjaring, of van vervallenverklaring of nog van niet-ontvankelijkheid ... ,
do,ch hij moet dat niet doen als hij steunt op
een rniddel waarin feitelijke omstandigheden
worden aangevoerd welke door hem moeten
beoordeeld worden.

-187het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest zijn vaststelling dat
eiser aan Broeckaert geen bepaalde en
duidelijke vragen heeft gesteld nopens
mogelijke allergieen staaft met de overweging dat '' terwijl (eiser) stellig verzekert zijn patient uitdrukkelijk nopens
gebeurlijke hartkwalen te hebben ondervraagd en van hem evenzeer uitdrukkelijk een ontkennend antwoord te hebben
ontvangen, hij integendeel de ondervraging van dezelfde betreffende allergieen niet nit zijn geheugen haalt doch
slechts nit een vermoeden afleidt, namelijk omdat hij zulks altijd doet;
dat hij het verzuim daarvan in onderhavig geval nochtans niet uitsluit maar
enkel als '' hoogst ongewoon " bestempelt ; ... dat het feit dat de patient
'' niet verklaard " heeft onderhevig te
zijn aan bepaalde allergieen een verzuim
desomtrent in de ondervraging niet uitsluit "•
terwijl de overweging dat het verzuim
van ondervraging over mogelijke allergieen niet uitgesloten is het door de verweerders te leveren bewijs niet vormt dat
eiser zich aan dat. verzuim schuldig
gemaakt heeft en geen passend motief
kan vormen tot staving van de vaststelling dat er geen ondervraging geweest is, zodat het arrest op dat punt
niet naar behoren met redenen omkleed
is en de regels omtrent de bewijslast
schendt :
Overwegende dat het arrest de in bet
middel gekritiseerde vaststelling geenszins uitsluitend afleidt nit de door eiser.
ingeroepen beschouwing, maar wel uit
'' het ensemble van de aldus in het licht
gestelde elementen "• elementen welke
door eiser niet worden aangevochten;
Overwegende dat in zoverre eiser
louter aanvoert dat het arrest de in
het middel gekritiseerde vaststelling niet
passend motiveert zodat het arrest
dienaangaande niet naar behoren met
redenen is omkleed, hij niet preciseert
waardoor artikel 97 van de Grondwet
werd geschonden ;
Dat het middel deels feitelijke grandslag mist en deels niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek inzake de bewijskracht van de
door eiser genomen conclusie,
doordat het arrest, vooraleer zich nit
te spreken over de feitelijke vraag of

eiser zijn patient al d11n niet ondervraagd heeft over mogelijke allergieen,
verklaart te letten op '' het door beide
betrokkene gei:ntimeerden beaamd belang van de ondervraging op dat punt ''•
terwijl eiser in zijn conclusie het belang van de ondervraging over mogelijke
allergieen geenszins beaamd had maar
integendeel op grond van een reeks
overwegingen de plicht een bijzondere
aandacht te besteden aan een mogelijke
allergie juist ontkend had :
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste middel blijkt, het
arrest een geheel van omstandigheden
en feiten in aanmerking neemt waaruit
het afleidt dat '' als een vaststaand feit
moet aangenomen worden " dat eiser
en de eerste tot verbindendverklaring
van het arrest opgeroepen partij aan
Broeckaert geen bepaalde en duidelijke
vragen ten aanzien van mogelijke allergieen hebben gesteld;
Overwegende dat, zo het arrest weliswaar terloops ook beschouwt dat,
<< gelet
op het door beide betrokken
geneesheren beaamd belang van de
ondervraging " van de patient nopens
mogelijke allergieen, '' men er zich moet
aan verwachten dat de geneesheer er
melding van maakt op de fiche va..'l de
patient, hetgef!n gewis ten deze niet het
geval is geweest "• die beschouwing echter zcinder invloed blijft op het aangevochten dispositief van het arrest, zodat
het middel, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is ;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening aile belang ontneemt aan
de eis tot verbindendverklaring van het
arrest, zodat die eis, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is ;
II. Wat de voorziening van eiser
Van De Perck betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de naleving van het recht
der verdediging oplegt, en van de artikelen 774 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest verldaart " dat
eveneens vaststaat dat de ampul
waaruit de "Urografine " voortkwam
rechtstreeks uit de doos gehaald werd
en dat derhalve dit produkt de warmtegraad van het menselijk lichaam niet
had, hetgeen nochtans ook door zekere
auteurs aangeraden wordt "• en vervolgens zegt " dat, in het vervullen van
hun opdracht, de experten als vast-

-

188-

staand moeten beschouwen de door het
hof vastgestelde feitelijke gegevens, waaronder het hiervoren vermelde laatste
feit, en er dus niet op mogen terugkomen "'
tenvijl het feit dat de "Urografine "
v66r de inspuiting niet op de temperatuur
van het menselijk lichaam zou zijn gebracht te gener tijd voor de feitenrechters is aa11gevoerd of besproken, de
verweersters, in het bijzonder, het noch
in de inleidende dagvaarding noch in
hun conclusies hebben naar voren gebracht of aan eiser verweten, zodanig
clat deze het niet heeft kunnen betwisten
noch toelichten, en terwijl de rechter,
door dat feit ten deze voor bewezen te
houden, zonder de partijen te hebben
verzocht het in de debatten te behandelen, eisers verclecligingsrechten miske:rit
en artikel 774 van het Gerechtelijk
vVetboek alsmecle het algemeen rechtsbeginsel clat de naleving van de verdedigingsrechten verplicht stelt schendt ;

terwijl een rechterlijke beslissing, om
regelmatig met reclenen omkleed te zijn,
de feitelijke elementen bekend moet
maken waarop zij berust ; het arrest
nochtans geenszins nader aangeeft op
welke elementen het de stelling steunt
dat de « Urografine " niet op de temperatuur van het menselijk lichaam gebracht werd alvorens te worden ingespoten ; aannemende dat het clit feit uit
het strafrechtelijk onderzoek afleidt wat zijn motivering in het onzekere laat
- het clan nog had moeten verduidelijken
door welke elementen uit het stra.frechtelijk onderzoek als bewezen kon beschouwd worden dat de « Urografine "
de warmtegraad van het menselijk
lichaam niet had, en terwijl de beslissing
welke dit laatste feit bewezen verklaart
zonder dergelijke nadere aanduiclingen
te geven aldus niet naar de eis van de
wet met redenen omkleed is en derhalve
artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat uit geen enkel stuk,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de verweersters voor de feitenrechter hebben aangevoerd dat de ampul
« Urografine "' v66r de inspuiting, niet
tot de warmtegraad van het menselijk
lichaam werd gebracht en dat dit feit
een fout van de geneesheer uitmaakte,
'Welke de sch'!-de veroorzaakte ;
Overwegende dat, door voormeld feit
amhtshalve als een eventuele fout van
·eiser en tevens als een eventuele oorzaak
-van de schade in aanmerking te nenien,

het arrest de rechten van de verdecliging
miskent;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het BUTgerlijk Wetboek,
doonlat het arrest als uitgemaakt beschouwt dat noch Dr. Defoort noch eiser
zich erom bekommerd hebben te weten
of Broeckaert allergisch was voor produkten op basis van jodium (Urografine),
hoewel zij allebei het belang van de
ondervraging op clat punt toegegeven
hebben,
tenvijl integendeel uit de conclusie,
door eiser voor het hof van beroep
genomen, blijkt clat deze het belang van
cle voorafgaande ondervraging van de
patient over een eventuele allergic voor
jodium betwistte, hiertoe aanvoerende
« dat ... niet beweerd wordt dat wijlen
Broeckaert v66r de feiten enige inspuiting
·van een produkt van jodium zou hebben
gehad en dat deze inspuiting vergezeld
zou zijn geweest van kentekens die de
hypothese van een toestand van allergic
hadden kunnen doen vermoeden ; clat het
daarenboven blijkt uit de voorgebrachte
uittreksels van doctrine dat de verklaring
van een ongeval tijdens een urograf!e
door een allergische overgevoeligheid
slechts een wetenschappelijke hypothese
is, die niet bewezen is "'
en terwijl het arrest, door ondanks deze
verklaring aan te nemen dat eiser de
noodzakelijkheid van een ondervraging
van de patient aangaande zijn gevoeligheid voo'r jodium zou erkend hebben, de
bewijskracht van eisers conclusie miskent:
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het. tweecle middel van de
voorziening van Defoort, het micldel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, nu eiser samen met
de eerste tot verbindendverldaring van
het arrest opgeroepen partij wordt aangesproken wegens een onvakkundige behandeling van hun patient en nu het
bestrede:h arrest een deskundigenonderzoek beveelt ten overstaan van alle
partijen, eiser er belang bij heeft het
arrest voor de tot verbindendverklaring
van het arrest opgeroepen partijen verbindend te horen verklaren ;
III. Wat de voorziening van de vereniging zonder winstoogmerk « Zusters
Augustinessen van Maria Middelares >>
betreft :
Overwegende d<J-t eiseres dezelfde mid-
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delen laat gelden als die welke in de
voorziening van partij Van De Perck
worden aangevoerd ; dat uit voormeld
antwoord op die voorziening blijkt dat
het eerste middel gegrond is en het derde
middel niet ontvankelijk ;
·· Overwegende da;t, nu het bestreden
arrest een deskundigenonderzoek ten
overstaan van alle partijen beveelt,
eiseres er belang bij heeft het arrest verbindend voor de tot verbindendverldaring
van het arrest opgeroepen partijen te
horen verklaren ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op het tweede middel van de voorzieningen van eiser Van De Perck en van eiseres,
dat tot geen ruimere cassatie kan leiden,
voegt samen de zaken ingeschreven op
de algemene rol onder nummers 1312,
1324 en 1365; recht doende op de voorziening van eiser Defoort : verwerpt de
voorziening en de eis tot verbindendverklaring van het arrest ; veroordeelt
eiser in de kosten ervan ; recht doende
op de voorzieningen van eiser Van De
Perck en eiseres, vereniging zonder
winstoogmerk « Zusters Augustinessen
van Maria Middelares " : vernietigt het
bestreden arrest in z0verre het vaststelt
dat de << Urografine " v66r de inspuiting
niet tot de warmtegraad van het menselijk lichaam. gebracht werd en beslist dat
de deskundigen in het vervullen van hun
opdracht dit feit als vaststaand moeten
beschouwen ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
hierover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verklaart het arrest verbindend
voor partij Defoort ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
10 oktober 1974. 1e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. Gelijkl1tidende conclusie,
de H. Duman, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. van Heeke, Fally,
De Bruyn en Bayart.

1e KAMER.- 10 oktober 1974.

VERBINTENIS.- VooRWAARDELIJKE
VERBINTENIS. - 0PSCHORTENDE VER-

BINTENIS. - BURGERLIJK WETBOEK•
ARTIKEL 1168 EN 1181. - BEGRIP.

De artikelen 1168 en 1181 van het Bu1·gerlijk Wetboek wm·den geschonden door
de 1·echter die, nadat hij heeft vastgesteld
dat een pm·tij haar verbintenis tot beta•
ling van een geldsom heeft doen ajhangen
van de voonvaa1·de dat haa1· event1tele
sch1tldeise1· iets wel bepaalds 1titvoe1·t,
deze pa1·tij tot betaling van die geldsom
veroordeelt zonde1' inachtneming van
deze voo1·waarde.
(DAUWE, T. TAVERNIERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 maart 1973 door het Hofvan
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1168, 1176,
1181, 1,271, 1°, 1319, 13,20, 1322, 1354,
1988, 1989, .2.2.20, .2221, 2222 van het
Burgerlijk Wetboek, 440, 807, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, 38, 43, 70,
lid 1, van de wet van 10 juli 1964 tot
invoering van een nieuwe Nederlandse
tekst van de geco6rdineerde wetten op de
wisselbrieven en orderbriefjes en 97 van
de Grondwet,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
de tegen eiser ingestelde vordering strekte
tot betaling van een bedrag van 155.893
frank, zijnde het bedrag van een geprotesteerde wissel, het arrest eiser veroordeelt om aan verweerder het bedrag te
betalen van 155.893 frank om de reden
dat verweerder opnieuw inroept << dat
de verjaring gestuit is door een erkenning
van zijn recht en hierbij · steunt op een
brief, aan hem gericht, geschreven op
8 oktober 1971 door de raadsman van
ge'i:ntimeerde (thans eiser). Daarin komt
voor: <<In verband met deze zaak is mijn
klient bereid U onmiddellijk het hoofdbedrag kapitaal te betalen indien U
thans dit protest intrekt, indien U dat
niet doet, dan zal hij niet alleen de vorm
maar ook de grand en de onontvankelijkheid van deze wissel betwisten » ; en
verder : << Mijnheer Dauwe heeft er zich
tegenover mij toe verbonden van kortelings de totaliteit van de som zijnde
<< 133.000 frank» binnen een paar dagen
te bezorgen langs mij om ». Dit schrijven
kan niet anders beschouwd worden dan
als de weergave van de schulderkenning
gedaan door de gei'ntimeerde aan zijn
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raadsman. De verjaring was verworven
op 10 september 1970; deze erkenning
valt dus buiten de verjaringstermijn.
Doch de verjaring is niet van openbare
orde, de schuldenaar kan - zoals de
appellant ook inroept - eraan verzaken,
wat hier gebeurd is door een erkenning
van de schuld en door zich bereid te ver·
klaren te betalen. De gei'ntimeerde roept
temeer zelf in een gedeeltelijke betaling
van 25.000 frank gedaa..TJ. te hebben, na
de verjaringstermijn. In tegenstelling
met wat de gei'ntimeerde beweert, heefb
appellant nooit erkend een gedeeltelijke
betaling van 25.000 frank ontvangen te
hebben, hij heeft tegen deze aantijging
geprotesteerd door zijn brief van 13 oktober 1971 en in zijn conclusie voor de
eerste rechter ; deze storting is door niets
gestaafd »,
terwijl 1° de brief van 8 okto ber 19 7l,
door de raadsman van eiser aan verweerder gestuurd, in uitdrukkelijke bewoordingen vermeldde dat eiser bereid was
onmiddellijk te betalen zo het protest
van de wissel werd ingetrokken en, zo dit
niet gebeurde, eiser " niet aileen de vorm
maar ook de grond en de onontvankelijkheid van deze wissel zal betwisten » en
het arrest de bewijskracht van deze brief
miskent door daaruit af te leiden dat
eiser de verjaring zou verzaakt en de
schuld (zonder enige voorwaarde) zou
erkend hebben (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en 1354 van het
Burgerlijk Wetboek);
2° de raadsman van eiser geenszins de
macht had om, door de brief die hij aan
verweerder op 8 oktober 1971 geschreven
heeft, de verkregen verjaring te verzaken
en de schuld zogezegd te erkennen en
eiser daardoor dan ook niet gebonden was
en daaruit evenmin regelmatig kan afgeleid worden dat eiser deze schuld tegenover zijn raadsman zou erkend hebben
(schending van de artikelen 1988, 1989,
2222 van het Burgerlijk Wetboek en
440 van het Gerechtelijk vVetboek);
3° de door eiser gedane erkenning van
de schuld en verzaking van de verjaring
in alle geval onderworpen was aan de
schorsende voorwaarde dat verweerder
het protest onmiddellijk zou intrekken
0:1. het arrest ten onrechte de in de plaats
gestelde verbintenis in aamnerking neemt
zonder op de noodzakelijke vervulling
van de voorwaarde acht te slaan en
daarbij nit het arrest blijkt dat het
protest niet ingetrokken is geworden
(schending va.n de artikelen· 1134, 1168,
1176, 1181, 1271, 1°, van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);

4° eiser in zijn conclusie voor het hof
van beroep geenszins staande hield dat
hij
de
gedeeltelijke betaling van
25.000 frank na de verjaringstermijn zou
verricht hebben ; hij zulks evenmin
had staande gehouden in zijn conclusie
voor de eerste rechter, nu hij schreef
dat bet protest voor het saldo van
130.000 frank binnen de verjariagster- ,
mijn moest gebeuren ; uiteinclelijk het
arrest deze gedeeltelijke betaling niet
in aanmerking neemt zodat zulks geen
erkenning van schuld inhoudt en dergelijke motieven tegenstrijdig en dubbelzinnig zijn (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322, 2220, 2221 van
het Bmgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
5o de door verweerder ingestelde vordering louter strekte tot betaling van de
wissel en geenszins tot betaling van de
nieuwe uit de indeplaatsstelling ontstane
verbintenis, zodat het arrest ten onrechte
eiser uit dien hoofde veroordeelcl heeft
(schending van de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 1271, 1°,
van het Burgerlijk Wetboek, 38, 43 en 70,
lid 1, van de wet van 10 juli 1964) :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest enerzijds
vaststelt dat de verjaring van de geprotesteerde wissel op 10 september 1970,
zijnde v66r het inleiden van de eis, ingetreden was en anderzijds uit de in het
middel overgenomen termen van de
brief van 8 oktober 1971 van eisers
raadsman afleidt dat eiser de verjaring
verzaakt had en hem dan ook tot betaling
veroordeelt ;
Overwegende dat, nu, luidens voormelde brief, eiser slechts bereid was
onmiddellijk het hoofdbedrag van de
wissel te betalen indien verweerder het
protest introk en eiser, bij niet-intrekking
door verweerder van clit protest, " niet
aileen de vorm, maar ook de grond en de
onontvankelijkheid (wordt bedoeld de
ontvankelijkheid) van de wissel zou
betwisten », het arrest, dat niet vaststelt
clat verweerder het protest had ingetrokken en alzo de door eiser bedongen
voorwaarde vervuld had, niet zonder
schending van de artikelen 1168 en 1181
van het Burgerlijk I'Vetboek kon beslissen
dat eiser de verjaring verzaakt had en
hem tot betaling van de wissel kon
veroordelen ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestre-

-

191

den arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
10 oktober 1974. ~ 1 8 kamer. ~
VooTzitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ VeTslaggeVe?',
de H. Sury. ~ Gelijkluidende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
~ Pleite?"s, de HH. Houtekier en De
Bruyn.
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KAMER.-

10 oktober 1974.

a EOHTSCHEIDING EN SOHEIDING
VAN TAFEL EN BED. ~ RESPEOTIEVE BIJDRAGE VAN DE UIT DE EOHT
GESOHEIDEN EOHTGENOTEN IN HET
ONDERHOUD EN DE OPVOEDING VAN
HUN GEMEENSCHAPPELIJKE KINDEREN.
~ OvEREENKOMST. ~ WETTELIJK·
HElD.~ VOORWAARDE.

.2°

HUWELIJK. ~ BuRGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 203. ~ BEPALING VAN
OPENBARE ORDE.

3°

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.~ BuRGERLIJK WETBOEK,
ARTIKEL
303.
BEPALING VAN OPENBARE ORDE.

4°

EOHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.~ OVEREENKOMST TUSSEN UIT DE .ECHT GESCHEI·
DEN ECHTGENOTEN OVER HET ONDER·
HOUD EN DE OPVOEDING. VAN HUN
GEMEENSCHAPPELIJKE KIND.EREN. ~
0VEREENKOMST DIE EEN VAN DE
OUDERS VAN ELKE VERPLICHTING ONT·
LAST EN BEPAALT DAT DE ANDERE DE
EERSTE ECHTGENOOT ZAI•. VRIJWAREN
VOOR ELKE UITKERINGSVORDERING TEN
BEHOEVE VAN DEZE KINDEREN. ~
ONWETTELIJKHEID.

1° Hoewel de oveTeenkomst tussen ttit de
echt gescheiden echtgenoten ove?· hun

Tespectieve bijdTage in de onde?·houdsen opvoedingskosten van lmn gemeenschappelijke kinde1·en hen in beginsel
bindt (1), kan zij evenwel niet tot gevolg
hebben de ve1'plichtingen te wijzigen of
te bepe1·ken welke doo?" de a?"tikelen 203
en 303 van het Btt1'gedijk Wetboek aan
de oude1'8 t.o.v. deze kinde1·en wo?"den
opgelegd.
2° en 3o Van open baTe o?"de zijn de bepalingen van de a1·tikelen 203 en 303 van
het Bu1·ge1'lijk Wetboek bet?·effende de
veTplichting van de oude1'8 om bij te
dTagen in de ondeThouds- en opvoedingskosten van hun kinde1·en.

4° TVegens schending van de bepalingen
van openba1'e 01·de van de aTtikelen 203
en 303 van het Btwgedijk Wetboek is
nietig de clattsule van een ove1'eenkomst
tussen ttit de echt gescheiden echtgenoten
k1·achtens welke alleen de moede1· dejinitief de onde1·houds- en opvoedingskosten
van de kinde?'e?1 zal dTagen en de vade?'
zal vrijwm·en voo1· elke ttitkeTingsvo?"de?·ing (2) ten behoeve van deze kinde1'en, omdat deze clattsule, ongeacht
de behoejten van deze kinde?·en en het
inkomen van de moede1·, het effekt
ongedaan maakt van een voTdeTing om
· bij te dTagen in die kosten welke de
moede1' tegen de vade1' ten behoeve van
haa1' mindeTjm·ige kindeTen zou instellen.
(DESCHAlVIPS, T. SOETAERT.)
ARREST.

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 22 maart 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 6, 203, 303,
ll08, 1131 en 1133 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo?"dat het arrest bepaalt dat de vereffening en verdeling van de ontbonden
huwelijksgemeenschap zal geschieden in
overeenstemming rnet de tussen partijen
gesloten overenkomst van 11 mei 1971
om de reden dat deze overeenkomst
rechtsgeldig is ; " dat het heeling waarbij
appellant, thans verweercler, niet meer
zal tussenkomen in het onderhoud van

(1) Raadpl. cass., 7 september 1973 (Arr.

cass., 1974, blz. 19).
(2) Over het onderscheid tussen de onderhoudsvet·plichting van artikel 205 van het
J3urgerlijk W etboek en de verplichting tot

onderhoud eri opvoeding waarvan sprake in
artikel 203 van dit wetboek, raadpl. de noot
onder cass., 17 februari 1970 (Arr. cass., 1970,
blz. 577).

-192de kinderen en ge'intimeerde, thans
eiseres, hem zal vrijwaren tegen iedere
onderhoudsvordering ten behoeve van
de kinderen, slechts de wederzijdse
bijdragen tussen de echtgenoten en niet
het recht op onderhoud van de kinderen
ten laste van appellant betreft en niet
strijdig is met de openbare orde "•
te1·wijl 1° elk van de gewezen echtgenoten, ouders van de beide kinderen,
Geert en Veronique, ook na de echtscheiding, verplicht blijven bij te dragen
tot het onderhoud en de opvoeding van
deze beide kinderen naar evenredigheid
van hem middelen en deze verplichting
tot de openbare orde behoort (schending
van de artikelen 203 en 303 van het
Burgerlijk Wetboek); 2° de overeenkomst
waardoor van deze verplichting wordt
ontlast, al weze het als bijdrage tussen
de echtgenoten, deze wetsbepalingen
schendt en derhalve nietig is (schending
van aile voormelde wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat het beding waarbij verweerder niet
meer zal tussenkomen in het onderhoud
van de kinderen en eiseres hem zal
vrijwaren tegeu iedere onderhoudsvordering ten behoeve van de kinderen,
slechts de wederzijdse bijdrage tussen
de echtgenoten en niet het recht op
onderhoud van de kinderen ten laste
van verweerder betreft ; dat het verklaart
dat voormeld heeling met de openbare
orde niet strijdig is ;
Overwegende dat de overeenkomst
tusseu echtgescheiden echtgenoten met
betrekking tot hem respectieve bijdrage
in de onderhouds- en opvoedingskosten
van hu:1 lcinderen in principe bindend is ;
Dat, nochtans, die overeenkomst de
door de artikelen 203 en 303 van het
Burgerlijk Wetboek aan de ouders opgelegde verplichtingen jegens hem kinderen, daarin begrepen de door laatstgemeld artikel aan ieder van hen opgelegde verplichting in bovengenoemde
kosten steeds bij te dragen naar evenredig:leid van zijn midclelen, niot kan
wijzigen of beperken, noch belemmeren ;
Ovenvegencle dat het in het arrest
vermelcle becling nooclzakelijk tot gevolg
heeft ieclere aanspraak van eiseres jegens
verweerder op onderhoucl ten behoove
(1) Artikel5 van de wet van 16 maart 1971,
bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad
van 30 maart 1971 en in werking getreden op
9 april 1971, heeft de bescherming van de
minderjarigen willen uitbreiden,door invoering
van een absolute regel dat de nietigheid van

van de kincleren, welke hun behoeften en
het vermogen van eiseres om in die
behoeften te voorzien ook mogen zijn,
te beletten en clan ook het recht op
onclerhoud van de kincleren jegens hun
vader to dwarsbomen ; clat het clienvolgens tegen de bepalingen van de
artikelen 203 en 303 van voormeld
wetboek, die van openbare orde zijn,
indruist;
Dat het miclclel gegroncl is ;
Over het tweecle middel, afgeleicl uit
de schencling van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest, doch enkel in zoverre het
beslist clat het becling betreffende het
onderhoud van de kincleren gelclig is ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; houclt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden beslist; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
10 oktober 1974. 16 kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raaclsheer
waarn8lnend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. ---,- Gelijkltddende conclttsie,
de H. Dumon, eerste aclvocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Hontekier en Stnwe.

3 6 KAllmR.- 10 oktober 1974.
WERKLOOSHEID. PROEFTIJD.
ARBEID VERRIOHT DOOR EEN MINDERJARIGE VAN MINDER DAN VEERTIEN
JAAR. - KAN NIET IN AANJ\'IERKING
KOJ\1EN.

Bij ontstentenis van een ajwijkende wettelijke bepaling die ten cleze van toepassing
is (1), kan cle m·beicl van een minclerde dienstbetrekking niet kan worden ingeroepen tegen jeugdige werknemers.
Deze wettelijke bepaling was i.e. niet van
toepassing, aangezien de feit~n pla11tsgehad
]lebben in 1970 en de vordering is ingesteld
v66r de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
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jarige die nog geen vee~·tien jaM oud is,
niet in aanmerking komen voor de
berekening van de vijfenzeventig m·beidsdagen d.ie nodig zijn om ?'echt te
geven op de werkloosheidsuitkeringen.
(Art. ll8 k.b. van 20 december 1963
en art. 3 wetten betreffende de kinderarbeid, geco6rdineerd op 28 februari
1919.)
(RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING,
T. NAILIS EN WEY.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1973 door het Arbeidshof
te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, ll31, 1133 van
het Burgerlijk Wetboek, ll8, 121, 130
van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening
en werkloosheid, 6 van de arbeidswet
van 16 maart 1971 en, voor zoveel nodig,
3 van de wetten betreffende de kinderarbeid, geco6rdineerd op 28 februari 1919,
en 2bis, in de wet van 10 maart 1900
op de ·arbeidsovereenkomst ingevoegd
bij artikel 1 van de wet van 21 november 1969,
dom·dat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt en, dientengevolge, verklaart
dat de arbeidsdagen die de z'oon van de
verweerders van 9 september 1970 tot
2 november 1970 verricht heeft voor de
toekenning van de werkloosheidsuitkeringen in aanmerking komen, hoewel hij
toendertijd de volle leeftijf van 14 jaar
niet had bereikt, op grond dat de nietigheid van een arbeidsovereenkomst gesloten met een minderjarige beneden
veertien jaar een betrekkelijke nietigheid
is en dat, daar ze niet verhindert dat de
werkgever zijn wettelijke verplichtingen
inzake sociale zekerheid 1noet nakomen,
de onwettelijk verrichte arbeidsdagen
voor de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen in aanmerking moeten worden genomen, daar het niet opgaat de
overeenkomst als nietig te beschouwen
voor de toekenning van die uitkeringen
en ze tevens geldig te achten voor het
nakomen van de wettelijke verplichtingen inzake sociale zekerheid,
te?wijl de nietigheid van een arbeidsovereenkomst die gesloten is in strijd
met de wetten van openbare orde die
de tewerkstelling van minderjarigen beCASSATIE, 1975. - 7

neden veertien jaar verbieden, kan worden tegengeworpen aan de rechtsvordering van de werknemer die, op grond
van .zijn onwettelijk verrichte arbeid,
werkloosheidsuitkeringen vordert, aangezien het recht op die uitkeringen niet
voo;rtvloeit uit de arbeidsovereenkomst
doch uit de wetten en verordeningen
die dit recht regelen :
Overwegende dat' het recht op de
werkloosheidsuitkeringen zijn grondslag
vindt in de wets- en verordeningsbepalingen die dit recht in het leven roepen
en regelen;
Overwegende .dat, om op de werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, de
werknemer die minder dan 18 jaar is
onder meer vijfenzeventig arbeidsdagen
in aanmerldng moet kunnen doen nemen
in de loop van de tien maanden voor zijn
aanvraag om uitkering;
.
Overwegende dat het verbod, dat vl)J.l
openbare orde is, om kinderen beneden
veertien jaar arbeid te doen verrichten,
belet dat rekening wordt gehouden met
de arbeidsdagen die deze minderjarigen
onwettelijk hebben verricht ;
Overwegende dat door, bij ontstentenis
van een afwijkende wettelijke bepaling
die ten deze van toepassing is, te beslissen
dat de arbeid die de zoon van de verweerders tussen 9 september 1970 en
2 november 1970 had verricht, terwijl hij
nog geen veertien jaar oud was, in aanmerking moest worden genomen voor
de berekening van de vijfenzeventig
arbeidsdagen die nodig zijn om recht
te geven op de werkloosheidsuitkeringen,
het arrest artikel 118 van het koninldij'k
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid en
artikel 3 van de op 28 februari 1919
geco6rdineerde wetten betreffende de
kinderarbeid heeft miskend, die ten tijde
van de feiten van kracht waren ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
eiser in de kosten ; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
10 oktober 1974 3e kamer
Voorzitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve?', de
H. Janssens. - Gelij kluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleite?·s, de HH. Simoilt en Bayart.
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KAMER.-

11 oktober 1974.

bVEREENKOMST.- STRAFBEDING.BEGRIP.
.

De als stmf bedongen geldsom kan sleohts
een jo1jaitai1·e ve1·goeding zijn van de
sohade welke voor de sohuldeiser kan
voo1·tvloeien uit de niet-nakoming van
de hoojdve1·bintenis (1). (Artt. 1226 en
1229 B.W.)
(DE NEIRE EN VAN DEN BUSSOHE,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ALGEMEEN BOUWBEDRIJF KUNNEN )),)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 november 1972 door het.
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
Dat het arrest aldus de conclusie passend beantwoordt ;
. Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 1152
en 1229 van .bet Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het arrest het middel verwerpt
waardoor de eisers in lnm verzoekschrift
in hoger beroep lieten gelden dat de in
de overeenkomst bedongen schadevergoeding van 10 t.h. op de bouwprijs
overdreven was, daar zij de winstderving
en de prestaties van verweerster rni1n
overtrof, zulks op grond van de beschouwing dat het bedrag van de schadevergoeding bij niet-naleving van de
overeenkomst contractueel werd bepaald
op 10 t.h. van het bedrag van het overeengekomen forfait en dat het beweerd
overdreven karakter van deze vergoeding
wegens luo1·um cessans, ten overstaan van
de uitdrukkelijke wil van partijen in
dit opzicht, niet in aanmerking kwam,
terwijl het eventueel overdreven karakter van de vergoeding onderzocht en in
aanmerking diende te worden genomen,
ten einde te beslissen of het litigieuze
beding een redelijke forfaitaire schatting
uitmaakte van de schade of eerder een
(1) Cass., 1 februari 1974 (Arr. cass., 1974,

blz. 601).

ongeoorloofd drukkingsmiddel waardoor
de schuldeiser zich een groter voordeel
wil verzekeren in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst dan in
geval van uitvoering, in welk geval dergelijk beding, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek, geen uitwerksel kan hebben
en de toepassing van de artikelen 1152 en
1229 van het Burgerlijk Wetboek uitgesloten is :
Overwegende dat de eisers in hun
verzoekschrift tot hoger beroep enkel
stelden dat de in de bouwovereenkomst
bepaalde schadevergoeding van 10 t.h.
zeer overdreven is en de winstderving
« zoals wettelijk voorzien >> ruim overtreft;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat, « ten overstaan van de uitdrukkelijk
in het contract bepaalde wil van partijen
op dit ptmt ,, het beweerde overdreven
karakter van die vergoeding wegens
winstderving niet in aanmerking komt ;
Dat het arrest daarmede bedoelt dat,
ten aanzien van de begroting van de
winstderving, het contract de partijen
tot wet strekt ;
Dat het zodoende een juiste toepassing
maakt van de artikelen 1152 en 1229
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de omstandigheid dat
in een bouwovereenkmnst de voor het
geval van niet-uitvoering bepaalde schadevergoeding op 10 t.h. van de bouwprijs
wordt vastgesteld, niet betekent dat zulk
bedrag geen vergoeding lean zijn van
de schade die de schuldeiser ten gevolge
het niet nakomen van de verbintenis lijdt,
dat de toepassing van artikel 1152 van
het Burgerlijk Wetboek zou zijn uitgesloten of dat het strafbeding zou strijdig
zijn met de openbare orde en krachtens
artikel 6 van voormeld wetboek geen
uitwerksel zou kunnen hebben ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
11 oktober 1974. 1 e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. de Vreese. Gelijkl1~idende oonclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Bay!trt en van Heeke.
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KAMER.-

11 oktober 1974.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. ERFDIENSTBAARHEID. ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG
DOOR's MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD.
RECHTER DIE VASTSTELT DAT
EEN ERFDIENSTBAARHEID VAN OVER·
GANG BIJ EEN TITEL IS GEVESTIGD
EN DAT ER EEN OVERGANG BESTAAT
DAAR WAAR DE ElSER VAN DE ERFDIENSTBAARHEID ZIJN RECHT WIL UIT·
OEFENEN.- RECHTER DIE NIETTEMIN
BESLIST DAT HET TRACE NIET VAST·
STAAT, ZODAT DIT OP DE l\'IEEST REDE·
LIJKE WIJZE MOET VASTGESTELD WOR·
DEN.- TEGENSTRIJDIGHEID.- NIET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS·
SING.

2° ERFDIENSTBAARHEID. -

ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG DOOR
's MENSEN TOEDOEN GEVESTIGD. RECHTER DIE VASTSTELT DAT EEN
ERFDIENSTBAARHEID VAN OVERGANG
BIJ EEN TITEL IS GEVESTIGD EN DAT
ER EEN OVERGANG BESTAAT DAAR
WAAR DE ElSER VAN DE ERFDIENSTBAARHEID ZIJN RECHT WIL UITOEFE·
NEN. RECHTER DIE NIETTEl\HN
BESLIST DAT HET TRACE NIET VAST·
STAAT, ZODAT DIT OP DE MEEST REDE·
LIJKE WIJZE MOET VASTGESTELD WOR·
DEN. - TEGENSTRIJDIGHEID. - NrET
REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS·
SING.

1° en 2° Aangezien de bepalingen van, de
m·tilcelen 682 tot 685 van het Burgerlijk
vVetboek niet van toepassing zijn op de
d~o1· 's mensen toedoen gevestigde e?jdtenstbaa?·heden, kan de 1'echte1·, die
vaststelt dat een de~·gelij ke e~jdienst
b:xa1'lwid bij een nota1·iiile akte is gevesttgd en dat er een jeitelijke ove1·gang
bestaat daar waaT de eiser van de
mjdienstbaa1·heid zijn Techt wil uitoefenen, niet zonde?' tegenst1·ijdigheid
beslissen dat de Zigging van de e~jdienst
baa?·heid niet vaststaat, zodat het trace
op de meest 1·edelijke wijze moet vastgesteld wo1·den (1). (Art. 97 Grondwet;
artt. 686 tot 689 B.W.)
(1} Raadpl. DE PAGE, Tmite elernentai1•e de
droit civil belge, d. VI, nr. 619; DERINE,
Zakemecht, d. II, nr. 385, biz. 658, Over het
feit dat de erfdienstbaarheid van overgang
die bij overeenkomst is vastgesteld niet af-

(VANDERWEYDEN F.
EN VANDERWEYDEN A.,
T. BROOS, VAN DAEL EN CLAES.)
ARREST.
HE_JT HOF ; - G.elet op het bestreden
vonnrs, op 9 februarr 1973 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het vonnis beslist dat de ~isers
geen recht van overgang hebben over de
go~deren van eerste verweerder, aange-,
dmd op het plan Page onder de nummers 8 en 9, en hun verbod oplegt nog
o-yer deze goederen te komen om er
mtweg te nemen, en deze beslissing staaft
op de overweging dat de akte van
10 mei 1827 van notaris Verstraeten
waarbij vastgesteld werd dat het tweed~
perceel (thans lot 10 + de eigendom van
eerste. verweerder) ten eeuwigen dage
een urtweg zal moeten geven aan het
e:rste p~rceel (thans eigendom van de
m_sers), nret zegt waar deze overgang moet
mtgeoefend worden en dat in andere
woorden de bedding van de kwestieuze
erfdienstbaarheid niet vastgesteld is
waar~it client afgeleid te worden dat d~
beddmg van de uitweg niet bepaald
geweest was,
terwijl het tegenstrijdig is enerzijds
v?'st te ~tellen dat de bedding van de
mtweg met bepaald geweest was en dat
er dus aanleiding bestaat om het trace
ervan te bepalen op de meest redelijke
wijze, en anderzijds vast te stellen dat
de eerste rechter bij zijn plaatsbezoek
van 9 oktober 1970 de visu had kmmen
vaststellen dat deze uitweg werkelijk
bestond op het goed van verweerder
daar waar deze laatste de eisers wil
verbieden hun recht van overgang uit
te oefenen, welke tegenstrijdigheid met
de ontstentenis van de door artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering gelijkstaat :
Overwegende dat uit het vonnis blijkt
dat het ten deze gaat om een door
's mensen toedoen gevestigde erfdienstbaarheid en niet om het door de wet

hangt van het bestaan van een ingesloten erf,
raadplege men cass., 15 januari 1960 (Bull.
en Pas., 1960, I, 546) en 14 december 1962
(ibid., 1963, I, 461}.
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gevestigde recht vt;m uitweg, .en ?at de
titel van .de erfd1enstbaarhe1d m een
notariele akte van IO mei I827 werd
vastgesteld ;
Overwegende clap het vonnis beschouwt
dat de redenering van de eerste rechter
er onder meer in bestaat vast te stellen
dat in "een akte op I3 april I938 voor
notaris Grootjans te Diest verleden
de bedding van deze uitweg formeel werd
vastgesteld en clat deze bedding zich
situeert op het goed van eiser, thans
eerste verweercler Broos, daar waar deze
laatste de partijen Vanclerweyden wil
verbieden hem doorgang nit te oefenen
en waar de eerste rechter bij zijn plaatsbezoek de visu heeft ktmnen vaststellen
dat deze uitweg werkelijk bestond " ;
Overwegende dat het vonnis verder
beschouwt dat " deze bedding weliswaar
1nin of meer bepaalcl of minstens aangeduid wordt door de akte Grootjans
waarop de eerste rechter steunt ; dat bij
deze akte immers een plan is gevoegd
.waar het begin van deze uitweg aangeduid is en dat men hieruit eventueel zou
kunnen besluiten dat deze bedding zich
situeert op de plaats waar de partijen
Vanderweyden beweren hun recht van
overgang te mogen uitoefenen )) ;
Dat het beslist dat " deze akte Grootjans een verdelingsakte is tussen de
hiden van de familie Vanderweyden,
akte waaraan eiser Broos of zijn rechtsvoorgangers geen deel genomen hebben;
dat de leden van voormelde familie
natuurlijk geen recht hadden aan de
eigenaars van de lijdende erven (lot IO en
de huidige, eigendom van eiser Broos) het
trace van de bedding van de erfdienstbaarheid op te leggen en dat de nmnier
waarop zij de uitweg op een plan lieten
tekenen voor de eigenaar van deze lijdende erven geenszins bindend kan zijn,
zodat met deze akte geen rekening kan
gehouden worden )) ;
Overwegende dat het vonnis evenwel
de bewijswaarde van het plaatsbezoek
van de eerste rechter, waarbij vastgesteld
werd dat de uitweg die in de akte Grootjans vverd bepaald, werkelijk bestaat,
niet in twijfel trekt ;
Dat het derhalve niet zonder tegenstrijdigheid kon beslissen dat, de bedding
niet bepaald zijnde, er aanleiding bestaat het trace ervan op de meest redelijke wijze te bepalen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; 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 de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel zitting houdende in hoger
beroep.
II oktober I974. I 6 kamer. Voo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Struye.
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11 oktober 1974.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). - TucHTRECHTELIJKE VERVOLGINGEN OP GROND
VAN AANTASTING VAN DE EER EN DE
WAARDIGHEID VAN DE 0RDE WEGENS
LASTERLIJKE AANTIJGINGEN TEGEN EEN
ANDERE 'ARCHITECT DIE GEMEENTE·
BEAJYIBTE IS. - - ARTIKEL 447, LID 3,
VAN HET STRAFWETBOEK.- BEPALING
NIET VAN TOEPASSING OP DE PROCE·
DURE VOOR DE TUCHTOVERHEID.

rV anneer· een a1·chitect op g?"ond van aantasting van de ee1· en de wam·digheid van
cle Or·cle ve1·volgd wonlt omdat h~j een
ande?"e architect, clie gemeentebeambte is,
beschulcligcl heeft van omkoping in de
uitoejening van zijn ambt, valt cle p1·ocedtwe vooT de tttchtoveTheid b·uiten de toepassing van art·ikel 447, lid 3, van het
Str·ajwetboek en moet dtts niet w01·clen
gescho1·st tot de dejinitieve beslissing
van ·cle bevoegcle ove1·heid over het aangetij gcle jeit, aangezien de tuchtoverheicl
geen kennis heeft gehacl van een vorcler·ing
wegens laste1'lijke aangijte.
(lYI. .. , T, ORDE VAN ARCHITECTEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op IS september I973 gewezen
door de Raad van beroep met het Nederlands als voertaal van de Orde van
architecten ;
Gelet op het arrest van het Hof van
I5 september I972 (I) :
Over het middel afgeleid nit de schen(1) Niet verschenen in

A1'1'.

cass.
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ding van de artikelen 445, 447 van het
Strafwetboek, .2, 19, .21, § 1, en 31 van
de wet van .26 juni 1963 tot instelling
:van een Orde van architecten, en van
de rechten van de verdediging,

doordat de beslissing aan eiser een
tuchtstraf oplegt, om de reden dat hij,
in een op .20 januari 1970 aan het
college van burgemeester en schepenen
van de gemeente B ... gerichte brief, de
gemeente-architect X... ervan had beschuldigd zijn ambt corrupt uit te oefenen, dat gebleken is dat het enige geval
van corruptie erin zou hebben bestaan
dat in een geval betreffende de heer Y,
architect X ... van deze laatste steekpenningen zou hebben ontvangen, en .25 t.h.
van het ereloon van architect Z ...
zou hebben ontvangen, om de zaak
vlotter te laten verlopen, dat eiser
zich alclus schulclig heeft gemaakt aan
lasterlijke aangifte bij de overheid,
gezien hij aldus architect X ... blootstelcle
aan tuchtsancties vanwege het gemeentebestuur aan vvie de brief gericht was,
afgezien van het eventueel strafbaar
karakter van de a an architect X ...
verwetea corruptie, clat eiser, zodra hij
er kennis van kreeg dat architect X ...
en de raad van de Orcle voormelde
brief als lasterlijk aanzagen, de moge1ijkheid had om voor de strafrechtsmacht of ellm andere bevoegde overheid
door alle gewone middelen het bewijs
van het door hem aangetijgcle feit te
leveren, clat eiser, die de bewijslast
droeg, nagelaten heeft enig nuttig initiatief te nemen, dat de overheid bevoegd om de klacht van eiser te ontvangen niet de burgemeester was, gezien
cleze in voormelde gemeente geen officier
van gerechtelijk politic is, daar die
gemeente een politiecommissaris heeft,
dat de raad van de Orde niet bevoegd
was om de aan architect X... verweten
corruptie te onclerzoeken noch om het
bewijs ervan vast te stollen, zodat het
door eiser dienaangaande gedane aanbod
van bewijs onontvankelijk was, dat de
raad van beroep aileen kan constateren
dat geen bevoegde overheid beslist heeft
dat het bewijs van de door eiser aangegeven feiten werd geleverd, en dat
een uitstel van de zaak, totdat door
de strafrechtsmacht uitspraak zou worden geclaan omtrent het al clan niet
lasterlijk karakter van de aangifte,
overboclig is, aangezien eiser na meer
.clan drie j aar disciplinaire procedure
op heclen nog geen initiatief claartoe
l1eeft genomen,
tCJrtvijl, ee1'ste onde~·deel, nu nit voor-

melcle beschouwingen blijkt clat eiser
door zijn brief, een aangifte had geclaar:
bij de overheid welke bevoegcl was om
tegen architect X... een tuchtsanctie te
nomen, uit de hager ingeroepen wettelijke bepalingen volgt clat de tuchtvervolgingen ten laste van eiser wegens
lasterlijke aangifte geschorst clienclen
te worden totclat ten aanzien van architect X; .. door de bevoegcle clisciplinaire
overhmcl een clefinitieve beslissing zou
zijn genomen, en clat het louter feit
clat geen bevoegcle overheicl had beslist
dat het bewijs van de door eiser uitgebrachte beschuldigingen gelevercl was
niet volstoncl om de raacl van beroep
in de mogelijkheid te stollen tegen eiser
de telastlegging van lasterlijke aangifte
in aanmerking te nemen ;
tweede ondenleel, door, in spij t van
de afwezigheicl van een clefinitieve disciplinaire beslissing ten aanzien van architect X ... , het onclerzoek en de beslechting van do disciplinaire vervolging
tegen eiser door te zetten, cloch hern
tevens hot recht te ontzeggen het bewijs
te leveren van de beschuldigingen,
welke hij tegen architect X ... uitbracht,
de beslissing de rechten van de· vorclecliging van eiser schenclt, zoals die door
artikel 447 van het Strafwetboek worden gewaarborgd :
Overwegencle dat uit de beslissing
blijkt clat eiser door de clisciplinaire
overheid vervolgcl wercl om de eer en
de waarcligheicl van de Orcle in opspraak
te hebben gebracht door, bij brief van
20 januari 1970 aan het college van
burgemeester en schepenen van de
gemeente B ... , de gemeente-architect X ...
te hebben beticht van het corrupt uitoefenen van zijn functie ;
Overwegencle dat de procedure voor
de clisciplinaire overhoicl niet diende
geschorst te worden tot de einclbeslissing van do bevoegcle ovorheicl over het
ten laste vm1 gemeente-architect X ...
gelegcle feit, claar de raacl zich niet
hoefcle uit te spreken over een vorclering
wegens lasterlijke aangifte ;
Ovorwegencle dat de raacl van beroep
vaststelt clat eiser de mogelijld1eicl had
om voor de bevoegde overheicl door alle
gewone miclclelen het bewijs van het
door hem aangetijgcle feit te leveren en
clat een nieuw uitstel van de zaak totclat
uitspraak zal goclaan zijn omtrent het
al ·clan niet lasterlijk karakter van de
aangifte overbodig is, nu eiser na meer
clan clrie jaar procedure op heclen nog
geen initiatief claartoe heeft genomen;
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Dat de raad zodoende geenszins eiser
het recht ontzegt het bewijs van de door
hem aangeklaagde feiten te leveren,
maar in feite beslist dat eiser in gebreke
is gebleven dit bewijs te leveren ;
Dat de raad van beroep derhalve,
zonder de rechten van de verdediging
te miskennen, zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenOinen;

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.---'DEELNEJ\UNG AAN HET MISDRIJF. BESLISSING DIE VASTSTELT DAT DE
BEKLAAGDE DE IN DE TELASTLEGGING
VERMELDE FElTEN HEEFT GEPLEEGD.GEEN
OONOLUSIE.
REGELJ\'I:ATIG
GEMOTIVEERDE VEROORDELING.

6°

VOORLOPIGE HECHTENIS.
0NREGELMATIGHEDEN WAARDOOR HANDELINGEN VAN EEN BUITENLANDSE
REGERING
OVER
EEN AANHOUDING
ZOUDEN AANGETAST ZIJN. 0NREGELMATIGHEDEN ZONDER INVLOED OP DE
GELDIGHEID VAN DE VEROORDELING.

7°

SOEVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. NooDZAKELIJKHEID
OF RAADZAAMHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. SoEVEREINE BEOORDELING.

Om die redenen, vervverpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 1974. ~ 1 8 kamer.
Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. Vm·slaggeGelijkl~ticlende
ver, de H. Gerniers. conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1's, de HH. Bayart en
Ansiaux.
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14 oktober 1974.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE EEN VERWEER AFWIJST
OP GROND VAN PASSENDE REDENEN. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

3°

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESOHOUWING WAARUIT DE OONOLUSIENEMER GEEN REOHTSGEVOLG AFLEIDT.
GEEN VERPLIOHTING VOOR
DE
REOHTER EROP TE ANTWOORDEN.
BEWIJS. BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN. GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
OPLEGT. GETUIGENIS. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER. GRENZEN.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING. -MID DEL HIERUIT AFGELEID DAT DE FEITENREOHTER
GETUIGENISSEN HEEFT IN AANMERKING
GENOl\fEN, HOEWEL DE BEKLAAGDE
TEGEN DIE GETUIGEN KLAOHT HAD
INGEDIEND. MIDDEL NIET AAN DE
FEITENREOHTER OVERGELEGD.- NIETONTVANKELIJKHEID.

1° Regelmatig gemotiveerd is de beslissing
die, op groncl van passen/le 1·edenen, een
verweer ajwijst, zelfs indien het geen
antwom·d geeft op tot staving van dit
vm·wee1· aangevoe1·de a1·gumenten (1).
(Art. 97 Grondwet.)

2° De 1·echte1' is niet ve1·plicht te antwoorden op een beschouwing waaruit cle
conclttsienemer geen ?'echtsgevolg afleidt (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° T<Vannee?· de wet in strajzaken geen

bijzmide1· bewijsmiddel oplegt, beoordeelt
de ?'echter soevm·ein in jeite de bewijswaa?·de van de getuigenissen, mits hij de
bewom·dingen e1·van niet mislcent (3).
4° Niet ontvankelijk is het middel dat niet
aan cle jeitenrechte1' is ove1·gelegd en
hie1·uit is afgeleid dat de feitem-echter
getuigenissen heejt in aanme1'lcing genomen, hoewel de beklaagde tegen de
get~tigen lclacht had ingediend (4).
5° Bij geb1·elc aan een conclusie ave?' de

wijze vcm deelneming aan het miscl?·ijj,
motivee?'t de rechtm· regelmatig zijn

(1) Cass., 27 maa1·t 1972 (Arr. cass.,
blz. 710).
·
(2) Cass., 3 december 1973 (Arr. cass.,
blz. 376).
(3) Oass., 18 maart 1974 (Arr. cass.,
blz. 791).
(4) Raadpl. cass., 16 januari 1973
C(tSS., 1973, blz. 498),

1972,
1974,
1974,
(A1-r.
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beslissing als hij vaststelt dat de belclaagde de in de telastlegging volgens de termen van het Strafwetboelc (a1·t. 66, lid 2
tot 4) vermelde feiten heeft gepleegd (1).
6° Onregelmatigheden wam·door de hande-

lingen van een buitenlandse 1·ege1•ing
over de aanhouding van een belclaagde
zouden aangetast zijn, hebben geen
invloed op de geldigheid van de ve?·om·deling (2).
7° De feitmu·echtm· beoordeelt soeverein de
noodzalcelijlcheid of de raadzaamheid van
een bijlcomende ondm·zoelcsmaat1·egel (3).
(PROKOPSKI.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Over het eerste, het derde en het
vierde middel sam en,
het eerste, him·uit afgeleid dat het arrest
eiser veroordeelt wegens diefstal onder
verzwarende omstandigheden .gepleegd
ten nadele van Bolly,
eerste ondm·deel, zonder te antwoorden
op de conclusie waarin eiser ontkende
de diefstal waarvan hij werd beschuldigd
te hebben gepleegd en beweerde de
identiteitskaart waarvan Bolly werd
beroofd, alsmede een in 1971 te Manage
gestolen identiteitskaart, te Parijs te
hebben gekocht, en hierbij aanvoerde
dat hij inderdaad ertoe werd gedwongen
zich identiteitskaarten van ongeoorloofde
herkomst aan te schaffen, daar de Be1gische overheid hem bij het verlaten van
de gevangenis slechts onvolledige en met
elkaar strijdige identiteitsstukken had
bezorgd;
tweede onderdeel, zonder de ver1noedens
van eisers onschuld te weerleggen, die
zijn gebleken nit het d6or zijn raadsman
1 op de terechtzitting van het hof van
beroep neergelegd dossier, volgens hetwelk eiser zowel voor als na de hem ten
laste gelegde diefstal meermaals stappen
(1) Raadpl. cass., 8 januari 1973 (Arr. cass.,
1973, biz. 464) en 16 september 1974, sttp1'a,
blz. 55.
,
(2) Raadpl. cass., 16 januari 1967 (Arr.
.cass., 1967, biz. 595) en noot 1, get. F.D.,
en 27 november 1967 (ibid., 1968, biz. 434).
(3) Cass., 22 juli 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 1233).

heeft gedaan om het uitwijzingsbesluit
van 5 oktober 1970 te laten te niet doen
of in te trekken, om regelmatig in Belgie
te kunnen verblijven, wat hij niet zou
hebben gedaan indien hij er diefstallen
had gepleegd ;

dm·de onderdeel, zonder te antwoorden
op de conclusie, waarin wordt betreurd
dat het verslag van het onderzoek betreffende de diefstal van de iden ti tei tskaarten te Manage in 1971 niet bij het
dossier werd gevoegd en dat de genaamde
« Daniel " niet werd opgespoord, alsmede
waarbij om een bijkomend onderzoek
werd gevraagd om diens verklaringen te
horen;
vierde ondm·deel, door vast te stellen
dat eiser de dagen voor het misdrijf in
het bezit was van materiaal waarvan
een diefstal gebruik maakt, terwijl eiser
mondeling ter terechtzitting de verklaring
heeft betwist die op 17 maart 1973 hieromtrent aan de politie werd afgelegd door
Henriette Kempen en daarna tegen deze
een ldacht heeft ingediend « wegens laster
en valsheid " ; terwijl de politie op
17 maart 1973 eiser omtrent die verklaring niet heeft verhoord, al heeft hij zijn
verblijfplaats bij deze persoon. slechts
in de namiddag van diezelfde dag verlaten;
vijfde onde1·deel, zonder te vermelden
op welke wijze eiser aan het misdrijf B-2
heeft deelgenomen ;
zesde onderdeel, door te overwegen dat
eiser is verdwenen en zijn sporen heeft
uitgewist, terwijl die feiten onjuist zijn,
daar uit het door de verwerende partij
neergelegd dossier blijkt dat eiser ten
tijde van de diefstal en daarna stappen
heeft gedaan om het uitwijzingsbesluit
te cloen intrekken en om in staat te
worden gesteld in Belgiii te worden ingeschreven ;
zevende onde1·deel, zonder te antwoorden
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
dat blijkt uit de brief van de Minister van
Justitie van Nederland van 7 maart 1974
dat het proces-verbaal tot vaststelling
van eisers terbeschikkingstelling van de
Belgische rijkswacht strijclig met de
waarheid is, dat eiser onrechtmatig op
Nederlands grondgebied door deBelgische
overheid werd aangehouden zonder enige
uitleveringsformaliteit en clat die procedure dus ongeldig is ;
het de1·de, hieruit afgeleid dat de brief
van de Minister van Justitie van Nederland van 7 maart 1974 bewijst dat tijdens
eisers overbrenging van Nederland naar

-200
Belgie er geen enkele wettel!jke formaliteit werd vervuld, dat e1ser op hE(t
Nederlands grondgebied ter beschikking
van de Belgische rijkswacht werd gesteld
en dat het proces-verbaal tot vaststelling
van eisers uitzetting uit N ederlands
grondgebied en zijn. aani;t~mding in
Belgie aan de grens m stnJd met de
waarheid is ;
het vie1·de, him·ttit afgeleid dat de lasberlijke aantijgingen van Henriette Kempen,
die door de eerste rechter en het hof van
beroep in aanmerking werden genomen,
het voorwerp zijn van een klacht en
eiser zich daarbij bnrgerlijke partij heeft
gesteld:
Betreffende het eerste onderdeel van
het eerste middel :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
waarvan het arrest verklaart de redenen
tot de zijne te maken, vaststelt dat eiser,
" die geheel zonder geoorloofde bestaansmiddelen schijnt te zijn, de dagen v66r
het misdrijf in het bezit was van materiaal waarvan een dief gobruikt maakt ;
dat hij kart voor de dag van de diefstal
is verdwenen en zijn sporen heeft uitgewist ; dat de beklaagde tijdens zijn
verhoor nooit de minste bijzonderheid
van zijn doen heeft gegeven en nooit
het minste alibi heeft kunnen geven ;
dat ten slotte en vooral de identiteitskaart
waarvan de heer Joseph Bolly wei·d
beroofd, te Amsterdam werd teruggevonden, voorzien van de foto van de
beklaagde ; .. . dat de beklaagde, Vlriens
verblijf in Nederland waar hij wegens
diefstal werd veroordeeld, geen twijfel
lijdt, beweert dat hij die identiteitskaart
van Noord-Afrikanen heeft gekocht en
in Frankrijk he eft verloren ; ... dat dergelijke 11itleg niet aanvaardbaar is ; ... dat
de beldaagde immers geen eJ.lkele concrete
bijzonderheid opnoemt, waardoor zijn
stelling geloofwaardig kan worden " ;
Overwegende dat, na, om de omstandige
redenen die hij opgeeft, eisers betoog, dat
hij de identiteitskaart, waarvan de
diefstal een van de voorwerpen van de
telastlegging oplevert, te Parijs zou hebben gekocht, als ongeloofwaardig te
hebben verworpen, de rechter niet gehonden was een nitvoeriger antwoord op het
in dit onderdeel vermelde verweer te
geven;
Dat dit onderdeel van het middelniet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel van
het eerste middel :

Overwegende dat dit onderdeel van
het middel erop neerkomt de feitelijke
beoordeling van de rechter te bekritiseren ; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
Betreffende het derde onderdeel van
het eerste middel :
Overwegende dat nit eisers conclusie
niet blijkt dat deze een bijkomend onderzoek zon hebben gevorderd om een genaamde « Daniel >> te doen horen ; dat
de rechter geen antwoord moest geven
op een conclnsie die zich ertoe beperkte
zogenaamd.e tekortkomingen in het vooronderzoek te betreuren, zonder er enig
rechtsgevolg nit af te leiden ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenmnen ;
Betreffend.e het vierde ond.erdeel van
het eerste middel en het vim·de middel
samen :
Overwegende dat, in strafzaken, buiten
de gevallen die vreemd zijn aan de zaak,
waarin de wet een bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de feitenrechter
soeverein de gegevens beoordeelt, op
grand waarvan hij tot zijn overtuiging
komt;
·
Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, niet blijkt dat voor
het hof van beroep het bestaan van de
in de middelen vermelde klacht werd
aangevoerd ;
Dat noch dit onderdeel van het eerste
middel, noch het vierde mid.del kunnen
worden aangenonl8n ;
Betreffende het vijfde onderdeel van
het eerste middel :
Overwegende dat bij ontstentenis van
enige conclnsie omtrent de wijze waarop
aan het misdrijf werd deelgenomen, de
rechter zijn beslissing regelmatig rechtvaardigt, door vast te stellen -dat de
beklaagde de in de telastlegging vermelde
feiten heeft gepleegd ;
Dat clit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het zesde onderdeel van
het eerste middel :
Overwegende dat het Hof niet vermag
nate gaan of de rechter de feiten die hem
werden voorgedragen, goed of slecht
heeft beoordeeld ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
ontvankelijk is;
Over het zevende onderdeel van het
eerste middel en het derde middel samen :
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overneemt, vaststelt dat eiser voor de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Hoei de onwettelijkheid van
zijn aanhouding heeft aangevoerd en,
onder verwijzing naar de redenen van
de beschikking van dit rechtscollege,
die dit verweer verwerpt, vaststelt dat
eiser tegen die beslissing geen hoger
beroep heeft ingesteld; dat die beschikking van de raadkamer erop wijst dat
eiser « ambtshalve en op bevel van de
Nederlandse overheid uit het Nederlands
grondgebied werd gezet ,, « dat hij
op Belgisch grondgebied werd aangehouden ... ,, en dientengevolge beslist
« dat er geen grond is het middel in aanmerking te nemen, dat is afgeleid uit de
niet-inachtneming van de procedure
voorgeschreven bij de wet betreffende de
uitleveringsprocedure, welke procedure
op de zaak niet van toepassing is " ;
Overwegende dat die overwegingen
een passend antwoord opleveren op de
conclusie die in dit onderdeel van het
eerste middel is vermeld ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat eisers aanhouding in Nederland onregelmatig zou zijn geweest, zonder
invloed blijft op de geldigheid van de
veroordelende beslissing ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
het onvolledig karakter van het onderzoek betreffende de diefstallen die ten
nadele van de genaamden Bolly werden
gepleegd, met name doordat een genaamde Daniel niet werd opgespoord en evenmin geconfronteerd werd en doordat
zowel de eerste rechter als het hof van
beroep op de wel bepaalde feiten die
eiser in zijn conclusie tot bewijs van
zijn onschuld heeft aangevoerd, slechts
hebben geantwoord door vermoedens,
waarbij in het onzekere wordt gelaten of
de feiten al dan niet bewezen zijn, dan
wel of, indien zij bewezen zijn, zij een
misdrijf opleveren :
Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze oordeelt over de noodzakelijkheid of de raadzaamheid van
onderzoeksmaatregelen die hij ambtshalve of op verzoek van een partij beveelt ;
Overwegende voor het overige dat het
middel de feiten niet vermeldt die eiser
heeft aangevoerd in zijn conclusie, waarop, naar wat eiser beweert, de rechter
geen regelmatig antwoord zou hebben
gegeven ; dat het middel derhalve in die

mate niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van nauwkeurigheid ;
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 ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

14 oktober 1974. ~ 2e kamer. ~
Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waamemend voorzitter. ~ VM·slaggever,
Baron Vin<,~otte. ~ Gelijlcluidende conchtsie, de H. Charles, advooaat-generaal.
~ Pleite1·, de H. Wynant (van de balie
te Brussel).

2e

KAMER.~

14 oktober 1974.

1 o VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZICR IN CASBATIE TE VOORZIEN. ~ STR-0\FZAKEN.
~ STRAFVORDERING. ~ VOORZIENING
VAN DE VOOR EEN BEKLAAGDE BURGERREORTELIJIC AANSPRAICELIJICE PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING OP DE DOOR RET
OPENBAAR MINISTERIE INGESTELDE
STRAFVORDERING TEGEN EEN 1\'I:EDEBEKLAAGDE. ~ NrET-ONTVANKELIJKREID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.

~

PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP ICAN WORDEN INGESTELD. ~
STRAFZAICEN. ~ BURGERLIJICE REOHTSVORDERING. ~ GEEN GEDING VOOR DE
FEITENREORTER TUSSEN DE ElSER EN
DE VERWEERDER. ~ GEEN VEROORDELING VAN DE EISER TEN GUNSTE VAN
DE VERWEERDER. ~ NIET-ONTVANICELIJKHEID.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~ AANSPRAICELIJICREID VAN DE WERICGEVER OP
GROND VAN ARTIKEL 1384, LID 3, VAN
RET BURGERLIJIC WETBOEIC. ~ VOORWAARDEN.
4° CASSATIE. ~ 0MVANG. ~ STRAFZAICEN. ~ BURGERLIJICE REORTSVORDERINGEN. ~ VEROORDELINGEN DOOR
DEZELFDE ONWETTELIJICREID AANGETAST. ~ EINDBESLISSING OP EEN VAN
DE REORTSVORDERINGEN EN GEEN
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EINDBESLISSING OP DE ANDERE.
VoORZIENING VAN DE VOOR DE BEKLAAGDE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. AFSTAND VAN DE
VOORZIENING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING, ZONDER BERUSTING.
VERNIETIGING VAN DE EINDBESLISSING. VERNIETIGING BRENGT DE
VERNIETIGING VAN DE 'L'WEEDE BESLISSING MEE.

1° De voo1· een beklaagde bu?'ge?Techtelijk

aanspmkelijke pa?·tij is niet bevoegd om
zich in cassatie te vom·zien tegen de beslissing op de door het openbaar ministe1'ie tegen een medebeklaagde ingestelde
strajvo1·dering (I ) .

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening
tegen een partij tegen wie door de eiser
voo1· de jeitenrechte1· geen conclusie is
genomen en ten g~mste van wie de bestreden beslissing geen ve1·oordeling ten laste
van de eiser uitsp1·eekt (2).
3° De aanspmkelijkheid op grand van
artikel 1384, lid 3, van het Burgedijk
W etboek onde1·stelt dat de aangestelde,
dader van de schade, OJJ het ogenblik
van het door hem gepleegde feit zich
onder het gezag, de leiding en het toe.zicht
van de werkgeve1· bevoncl (3).
40 Wannee1• de ?'echte1·, bij wie twee

b~wger

lijke ?'echtsvo?·deringen tegen de vom· de
beklaagde b~trgerrechtelijk aansp?·akelijke pm·tij aanhangig zijn, beslissingen
heejt gewezen welke dooT dezelfde onwettelijkheid zijn aangetast, een van deze
beslissingen een eindbeslissing is en
de ande1·e niet, bTengt de inwilliging
van de voorziening van de voo1• de
beklaagde bu1·ge1'1'echtelijk aanspTakelijke paTtij tegen de eeTste beslissing
de vernietiging van de tweede met zich,
zelfs indien de b~t?'ge?Techtelijk aanspTakelij ke paTtij zoncle1· eTin te be1·usten,
afstand geclaan heeft van haaT vooTziening tegen deze laatste beslissing (4).
(NAAJ\1LOZE VENNOOTSCHAP « COJ\1SIP AUTOlVIATION BENELUX,, T. LAURENT EN

(1) Cass., 6 december 1971 (A1·r. cass.,
1972, blz. 335).
(2) Cass., 5 juni 1972 (A1•r; cass., 1972,
blz. 937); vgl. cass., 16 november 1973
(ibid., 1974, blz. 309); raadpl. cass., 26 maart
1973 (ibid., 1973, blz. 743).
(3) Raadpl. cass., 12 september 1960 en
10 maart 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 40 en

LITISCONSORTEN ; GEJ\1EENSCHAPPELIJK
l\10TORWAARBORGFONDS, T. NAAJ\1LOZE
VENNOOTSCHAP « L'ABEILLE "EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

A. Op de voorziening van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat eiser afstand heeft
gedaan van zijn voorziening ;
B. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap Comsip Automation Benelux, civielrechtelijk aansprakelijke partij :

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen Laurent en De Zeeuw, burgerlijke
partijen:
Overwegende dat eiseres afstand heeft
gedaan van haar voorziening ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen De Zeeuw, beklaagde :
Overwegende dat eiseres, civielrechtelijk aansprakelijk voor Challe, beklaagde, niet bevoegd is om cassatieberoep
in te stellen tegen de beslissing op de
strafvordering die tegen een medebeklaagde is ingesteld ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen Challe, beklaagde en burgerlijke
partij, de naamloze vennootschap A.G.
van 1830, Belgische maatschappij van
algemene verzekeringen, rechtstreeks tot
tussenkomst gedagvaard, en Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat eiseres voor de
feitenrechter geen geding heeft gevoerd
met de verweerders en dat het arrest
geen enkele veroordeling te haren laste
en ten gunste van laatstgenoemden uitspreekt;
Dat de voorziening dienaangaande geen
bestaansreden heeft ;
748), 19 februari 1962 (ibid., 1962, I, 700),
23 december 1970 (An·. C[tss., 1971, blz. 413),
20 maart 1972 (ibid., 1972, blz. 686), en
16 oktober 1972 (ibid., 1973, blz. 165), en
de noten onder deze arresten.
(4) Cass., 18 juni 1968 (Arr. cass., 1968,
blz. 1278); raadpl. cass., 12 februari 1974
(ibid., 1974, biz. 640).
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IV. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie, ,de Federale Verzekeringen, erkende gemeenschappelijke kas voor verzekering tegen
arbeidsongevallen, en de Federale V erzekeringen, vereniging van verzekeringen
van het gewaarborgd loon, burgerlijke
partijen :
Over de twee middelen samen,
het · eerste, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1384, lid 3 van het Burgerlijk Wetboek,
162 van het Wetboek van strafvordering,
zoals gewijzigd bij artikel 1, a, van de
wet van 25 oktober 1950, 8, § 1, lid 2, van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 en 1 van de wet van 10 maart 1900
betreffende de arbeidsovereenkomst,
dom·dat het arrest, op de strafvordering,
met betrekking tot de veroordeling in
tweederde van de kosten van eerste
aanleg en hoger beroep jegens de openbare partij eiseres civielrechtelijk en
hoofdelijk aansprakelijk verklaart voor
haar aangestelde, de beklaagde Challe,
en, op de civielrechtelijke vordering,
deze hoofdelijk met Georges Challe veroordeelt tot de betaling van de vergoedingen die werden toegekend aan de
burgerlijke partijen vernoemd onder 3,
4 en 5, alsmede van de interest en de
kosten van de civielrechtelijke vorderingen, op grond dat « niet wordt
betwist dat Challe op 6 september 1971
met de toestemming van zijn werkgever
de werkplaats waar hij werkte, heeft
verlaten om zich naar Brussel te begeven
om er een geneesheer-specialist te raadplegen ; dat hij te dezer gelegenheid door
de leider van de werkplaats gelast werd
zich bij een leverancier te begeven,
om er materiaal te kopen voor deze
werkplaats ; dat de beklaagde Challe
beweert dat, na de spreekkamer van zijn
dokter rond 13 u. 30 te hebben verlaten,
hij het hem bestelde materiaal kocht,
maar gelet op het late uur besliste onmiddellijk naar huis te gaan, in plaats van
naar zijn werkplaats te Feluy terug te
keren ; dat aldus zijn aanwezigheid rond
16 u. 20 op de baan Brussel-Namen
gerechtvaardigd is; dat die gedraging
de dagen die op het ongeval volgden,
geen enkele kritiek van de werkgever uitlokte; dat op 9 december71971 de administratieve dienst van de firma een getuigschrift afleverde, waarbij de naamloze
vennootschap Comsip Automation Benelux met betrekking tot het ongeval, dat
op 6 september 1971 te Corbais is overkomen, zich voor Georges Challe civiel-

rechtelijk aansprakelijk heeft verklaard;
dat bewezen is dat het ongeval zich
tijdens de dienst heeft voorgedaan ; dat
er i.e. een samenhang van tijd, plaats
of dienst bestaat tussen het feit waardoor de schade werd teweeggebracht
en de vervulling van de opdracht, waarmee beklaagde werd belast door degene
die hem heeft aangesteld; dat derhalve
de naamloze vennootschap Comsip Automation Bew3lux civielrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor zijn aangestelde
moet worden verklaard ,,
terwijl de in de voornoemde redengeving aangevoerde feiten of omstandigheden niet passend of onvoldoende zijn
en op grond hiervan niet kan worden
afgeleid dat Challe op het ogenblik van
het kwestieus ongeval zich nog tijdens
de uitvoering van. de arbeidsovereenkomst bevond en derhalve onder het
gezag, de leiding en het toezicht van
eiseres, diens werkgeefster ; inderdaad
door het feit dat Challe na de vervulling
van de opdracht waarmee hij werd
belast « heeft beslist gelet op het late uur
onmiddellijk naar huis te gaan in plaats
van naar zijn werkplaats te Feluy terug
te keren " moet worden beschouwd dat
hij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst heeft geschorst en dat hij zich
op het ogenblik van het ongeval op de
weg naar en van het werk bevond, daar
hij het normale traject volgde, dat hij
moest afleggen om zich te begeven van
de plaats waar hij werkte naar zijn
verblijfplaats ; het tegenovergestelde hiervan niet wettelijk kan worden afgeleid
uit de omstandigheid dat de gedraging
van Challe gedurende de dagen die op
het ongeva1 volgden, geen enkele kritiek
vanwege zijn werkgeefster heeft uitgelokt
en evenmin uit de omstandigheid dat de
administratieve dienst van eiseres het in
genoemde redengeving vermelde getuigschrift zou hebben afgeleverd, daar de
ondertekenaar ervan slecht ge'informeerd
kon zijn of zich heeft kmmen vergissen
omtrent het wettelijk begrip van de weg
naar en van het werk en omtrent de
gevolgen die met betrekking tot de
civielrechtelijk aansprakelijld1eid van de
werkgever verschillend zijn naargelang
het gaat om een ongeval op de weg naar
en van het werk of om een ongeval veroorzaakt tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst; het althans tegenstrijdig en dubbelzinnig is aan te nemen
dat Challe na de vervulling van de
opdracht waarmee hij werd belast,.
« heeft beslist gelet op het late uur
onmiddellijk naar huis te gaan, in plaats
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te keren " en verder zonder andere
rechtvaardiging te beweren dat het ongeval dat zich heeft voorgedaan op het
traject dat Challe heeft afgelegd om naar
huis te gaan, « zich werkelijk tijdens de
clienst heeft voorgedaan ,, wat in beginsel
onjuist is, wanneer een werkne1ner na
de beeindiging van een uitwendige opdracht beslist « gelet op het late uur
onmiddellijk naar ~1uis te gaan ,, '
terwijl een werkgever als persoon die
anderen aanstelt, niet aansprakelijk is
voor de gevolgen van een ongeval veroorzaakt door de font van zijn aangestelde op het ogenblik clat hij na zijn
arbeid naar huis terugkeert,
en terwijl, ~wanneer, 01n de genomnde
niet passende, onvolcloende of tegenstrijdige redenen, het arrest met betrekking
tot de kosten jegens de openbare partij
eiseres civielrechtelijk on hoofdelijk aansprakelijk voor haar aangestelde Georges
Challe verklaart en tegen haar hoofdelijk
met laatstgenoemde een veroordeling
ten opzichte van de bnrgerlijke partijen
uitspreekt, dat arrest de in het middel
vermelde wettelijke bepalingen schendt
en zeker niet regelmatig met redenen is
omkleed;
het tweede, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, op de strafvordering,
met betrekking tot de veroordeling in
tweederde van de kosten van eerste
aanleg en hoger beroep jegens de open bare
partij eiseres civielrechtelijk en hoofdelijk
aansprakelijk verklaart voor de beklaagde
Georges Challe en, op de civielrechtelijke
vordering, haar hoofdelijk met Georges
Challe veroordeelt tot de betaling van de
vergoeclingen die werden toegekend aan
de burgerlijke partijen vernoemd onder 3,
4 en 5 alsmede van de interest en de
kosten van de civielrechtelijke vorderingen, op grond met name dat de beslissing van de beklaagde Challe onmiddellijk
naar huis te gaan in plaats van naar zijn
werkplaats te Feluy terug te keren, geen
enkele kritiek van de werkgever (thans
eisores) gedurende de dagen die op het
ongeval volgden, uitlokte en dat op
9 december 1971 de administratieve
dienst van de firma een getuigschrift
afleverde, waarbij de naamloze vemlootschap Comsip Automation Benelux met
betrekking tot het ongeval, dat op
6 september 1971 te Corbais is overkomen, zich voor Georges Challe civielrechtelijk aansprakelijk heeft verklaard ,,
te1·wijl eiseres in haar conclusie uitdrukkelijk had verklaard dat « het getuig-

schrift dat op 9 december 1971 door
R. Thomas werd ondertekend en volgens
hetwelk de conclusienemer zich voor
Challe civielrechtelijk aansprakelijk verklaarde, geen enkele rechtswaarde oplevert, dat het inderdaad uitgaat van
een persoon die de bevoegcll1eid niet had
om de vennootschap te verbinden en die
bovendien ten deze niet kon oordelen of
de voorwaarden voor de toepassing van
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek
aanwezig waren n,
en terwijl het arrest, door eiseres met
betrekking tot genoemde veroordelingen
civielrechtelijk en hoofdelijk voor Georges Challe aansprakelijk te verklaren,
zonder op dat verweer acht te slaan en
zonder er enig antwoord op to geven,
dienaangaande niet regelmatig met redenen is omkleed :
Overwegende dat krachtens artikel 1384, lid 3, van het Burgerlijk Wethoek hij die anderen aanstelt, aileen dan
kan worden aangesproken, als de aangestelde de schade tijdens zijn bediening
heeft gepleegd, dit is op het ogenblik
dat hij zich ten opzichte van degene die
hem aanstelt in een verband van ondergeschiktheicl bevindt ;
Overwegende dat het arrest geen
antwoord geeft op de conclusie van eiseres
die in het middel is overgenomen en
waarin deze betwistte dat zij civielrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld;
Dat het arrest dienaangaande niet
regelmatig met redenen is omkleed;
Overwegende dat uit de andere vaststellingen van het arrest die in het eerste
micldel zijn overgenomen, niet blijkt
dat het ongeval ~>vaarover het ten deze
gaat, zou zijn overkomen op een ogenblik dat Challe, werknemer van eiseres
en een van degenen door toedoen van
Vlrie het ongeval zich heeft voorgedaan,
zich bevond onder het gezag, de leiding
en het toezicht van deze ;
Dat het arrest aldus afwijkt van het
wettelijk begrip van bediening in de zin
van artikel1384, lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat de middelen gegrond zijn ;
En overwegende dat, claar de beslissingen waarbij eiseres wordt veroorcleelcl
ten opzichte van Laurent en De Zeeuw,
burgerlijke partijen, door clezelfde onwettelijkheicl zijn aangetast, het aannemen van de voorziening, voor zover
zij gericht is tegen het openbaar ministerie en de twee verweersters de Federale
Verzekeringen, de vernietiging van genomncle beslissingen meebrengt, zelfs al
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Laurent en De Zeeuw, burgerlijke partijen, thans niet ontvankelijk en dat
eiseres afstand ervan heeft gedaan zonder
in deze beslissingen te berusten ;

3° CASSATIEMIDDELEN. ~ VoRM.
~ STRAFZAKEN. ~ VooRZIENING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. ~ 0PGAVE
VAN DE GESOHONDEN WETTEN. ~ 0PGAVE NIET VEREIST.

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds ; veroordeelt dit laatste i:r;t de kosten van zijn
voorziening ; en,· rechtdoende op de
voorziening van eiseres, decreteert de
afstand van de voorziening, voor zover
deze gericht is tegen Laurent en DeZeeuw,
burgerlijke partijen ; verwerpt de voorziening, voor zover zij gericht is tegen De
Zeeuw, beklaagde ; vernietigt het bestreden arrest, voor zover het eiseres civielrechtelijk aansprakelijk voor Challe verklaart en ze nit dien hoofde veroordeelt ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres en de twee verweersters, de
Federale Verzekeringen, iecler in een
z~cle van de kosten ; laat de andere helft
van die kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

4° CASSATIE. ~ BEVOEGDHEID. ,STRAFZAKEN.
GEVOLGTREKKING
DOOR DE RECH;TER AFGELEID UIT DOOR
HEM GEDANE VASTSTE.LLINGEN.
AARD EN OMVANG VAN HET TOEZICHT
vAN HET HoF.

14 oktober 1974. ~ 2e kamer. ~
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Verslag,qeve?',
de H. Legros. ~ Gelij/cluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. ~
Pleite1·s, de HH. De Bruyn, Faures en
Bayart.

2e KAJVIER.

~

14 oktober 1974.

I o DRUKPERS (PO LIT IE OVER DE).
~ RECHT TOT ANTWOORD. ~ UITOEFENING. ~ VOORWAARDEN.

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE).
~RECHT

TOT ANTWOORD. ~BEOORDE
LING VAN DE REDENEN OF VAN DE
GEPASTHEID VAN EEN ANTWOORD. ~
ALLEEN DE IN EEN PERIODIEK GESCHRIFT GENOEMDE PERSOON KAN OORDELEN OVER ZIJN BELANG OJVI EEN
ANTWOORD TE VORDEREN.

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 november 1880
(Bull. en Pas., 1880, I, 300). Zie ook de voorbereiding van de wet van 23 juni 1961,
Gedr. St. Kamer, zitt. 1952-1953, vergadel'ing
van 6 oktober HJ53, nr. 706, memorie van
toelichting op het wetsontwerp betreffende
het recht tot antwoord, blz. 1 en 2, Senaat,
zitt. 1959-1960, verg. van 26 januari 1960,

5° DRUKPERS (POLITIE OVER DE).
- RECHT VAN ANTWOORP. ~ lNLASSING GEWEIGERD.- WEIGERING HIEROP GEGROND DAT HET ANTWOORD GEEN
VERBAND ZO~ HOUDEN MET HET BETWISTE GESCHRIFT. - BEGRIP.
6° DRUKPERS (POLITIE OVER DE).
-RECHT TOT ANTWOORD. - lNLASSING GE\VEIGERD. - WEIGERING HIEROP GEGROND DAT EEN DERDE ZONDER
NOODZAKELIJKHEID IN DE ZAAK IS
BETROKKEN.- DERDE.- BEGRIP.
1° Een 1·echt tot antwo01·d lean worden

uitgeoefend door iede1·e nattttwlij lee of
?'echtspersoon, als hij hetzij bij name
hetzij omechtstreeles in een periodiele
geschrift is genoemd ; er wordt niet
vet•eist dat het betwiste geschrift een
aanval, een k?·itiele dan wel enige1·lei
telastlegging bevat tegen hem die dat
vo1·de1·t of dat dit geschrift hem nadeel
be?·o/c/cent (1). (Art. 1 wet van 23 jtmi
1961 betreffende het recht van antwoord.)

2° Alleen de pe1·soon die in een pe1·iodiek
gesch?-ift wordt genoemd kan oo1·delen
ove1· het belang dat hij lean hebben om een
antwo01·d te vo1·deren en ove1· de gepast.heid hie?'Van; het staat niet aan .de
?·echtbanken de 1·edenen te onde1·zoeken,
welke hem e1:toe gebmcht hebben om
zijn ?'echt tot antwo01·d uit te oejenen (;,l).
(Art. 1 wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord.)

3o De bu1·ge?·lijke pa1·tij die zich in cassati,e
voo1·ziet moet de wetten · niet opgeven
wellce volgens haar zouden geschonden
zijn; het volstaat dat zij duidelijk 'de
aangevoe1·de onwettelijkheid opgeeft (3).
nr 121, verslag namens de ·commissie voor
justitie, blz. 12.
(3) Cass., 27 januari 1958 (Bttll. en Pas.,
1958, I, 341); 2 maart 1964 (ibid., 1964, I,
698); raadpl. cass., 31 maart 1958 (ibid.,
1958, I, 849) en 11 april 1972 (A1'1'. cas&.,
1972, blz. 751).
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H of van cassatie nagaan of de 1'echtet·
· niet uitgegaan is van een onjuist begrip
van de wettelij ke bepaling die hij bewee1·t
toe te pass en ( 1).
5o De inlassing van een 1·echt tot antwoo1·d
kan niet geweigerd wo1·den op grand
alleen dat ~~ de meeste elementen " van
het antwo01·d geen 1·echtst1'eeks ve1·band
zouden hebben met het betwiste gesc!M'ift (2). (Art. 1 en 3, 1°, wet van
23 juni 1961 betreffende het recht tot
antwoord.)
6o Om de weigering te ve1·antwoorden een
antwoord in te lassen daa1· het zondet·
nooclzakelijkheicl een denle in cle zaak
bet1·ekt, moet clit antwoord melding
maken van een wel bepaalcle natu~wlij ke
of rechtspe1·soon clie hie1'in termen vindt
om zijn 1·echt tot antwoo1·cl pe1·soonlij k
uit te oefenen. (Art. 1, eerste lid, en 3,
3o, wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord.)
(ALGEMENE FARMAOEUTISOHE BOND,
T. OASTELAIN.)
ARREST

(vet·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, 2, 3, 4, 5
van de wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord en 97 van de
Grondwet,
cloo1·clat, om beldaagde vrij te spreken
a~s uitgever van het tijdschrift TestAankoop, die de opneming geweigerd had
van eisers antwoord op .een artikel van
dit periodiek tijdschrift, waarin hij bij
n.ame werd genoemd, om de civielrechtelijke vordering van eiser te verwerpen
en deze te veroordelen in alle kosten met
inbegrip van de kosten gemaakt door
de openbare partij, het arrest verklaart
dat de tekst van genoemd artikel ~' geen
enkele aanval of kritiek tegen de burger(1) Raadpl. cass., 22 september 1969 (A1"1·.
cass., 1970, blz. 77) en 11 september 1972 (ibid.,
1973, I, 42); vgl. cass., 18 september 1962
en noot 3 get. W.G. (Bull. en Pas., 1963, I,
80); 7 januari 1969 (A>-r. cass., 1969, blz. 444),
9 november 1972, 8 februari en 10 mei 1973
(ibid., 1973, blz. 238, 573 en 857).
12) Zie noot 1 en 2, blz. 205.

lijke partij inhoudt ,, << dat de ratio van
de wet van 23 juni 1961 zowel als het
geheel van de bepalingen ervan insluiten
dat niet volstaat dat een persoon wordt
genoemd om hem het recht tot antwoord
te verschaffen, dat bovendien een zinsverband vereist is, waarin ofwel een aanval of een kritiek tegen die persoon wordt
geleverd, ofwel hem onjuiste verklaringen
worden toegeschreven, of zelfs juiste
verklaringen, maar die vertrouwelijk
werden afgelegd ,, dat een recht tot
antwoord << niet is gerechtvaardigd, wanneer de gei"ncrimineerde tekst een naam
vermeldt, zonder er enig belang aan te
hechten, zodat de niet-vermelding ervan
geenszins de gedachte of de beschrijving
in de context zou wijzigen, wanneer er
slechts met lof over de genoemde persoon
wordt gesproken, of nog wanneer volgens
h.et zinsverband, zoals ten deze, aan de
genoemde persoon verklaringen worden
toegeschreven, waarvan de werkelijkheid
niet wordt betwist en waaruit niet blijkt
dat zij iemand zouden lnmnen schaden >>,
te1·wijl het recht tot antwoord van wie
ook in een periodiek tijdschrift bij name
is genoemd, algemeen en absoluut is en
geen onderscheid client te worden
gemaakt naar gelang clat een persoon al
dan niet werd genoemcl ter gelegenheid
van een aanval of een kritiek te zijnen
opzichte of om enige andere reden, vermits aileen het wettig belang van de
genoemcle persoon in aanmerking moet
worden genomen en dit wettig belang
ten deze nooclzakelijk hieruit blijkt clat
volgens het gei"ncrimineerd artikel eiser,
die een verbond van farmaceutische
beroepsverenigingen is, zou hebben verldaard clat de apothekers de wetgeving
ten voile in acht nemen, hetgeen de
steiler van het artikel juist betwijfelt,
waaruit volgt dat het arrest de uitoefening van het recht tot antwoord afhankelijk stelt van. voorwaarden die de
wet geenszins vereist :
Overwegende dat de bewoordingen van
artikel 1 van de wet van 23 jcmi 1961,
die in het micldel is vermeld, algemeen en
absoluut zijn ; dat zij het recht tot antwoorcl opleveren voor iedere persoon die
hetzij bij name of onrechtstreeks is
genoemd ; dat zij aan de aldus genoemde
persoon aileen het recht overlaat te oorclelen over het belang dat hij kan hebben
bij de vorclering van dit antwoorcl, alsmecle over de raadzaamheicl hiervan ;
dat het dienaangaande aan de rechtbanken niet staat de redenen na te .gaan die
vanwege de genoemde persoon aanleicling
gaven tot antwoord ;
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Dat, door te verklaren dat de ten laste
gelegde weigering tot publikatie geen
misdrijf oplevert op grond dat « het zinsverband i> van het artikel, waartegen
eiser zijn recht tot antwoord heeft laten
gelden, « geen enkele aanval of kritiek
tegen hem inhoudt >>, het arrest de uitoefening van het recht tot antwoord
afhankelijk stelt van een voorwaarde
die de wet geenszins vereist ;
Dat het middel gegrond is;
Gelet op het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1, 2, 4, 5
van de wet van 23 juni 1961 betreffende
het recht tot antwoord, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
'
do01·dat, om beklaagde vrij te spreken,
de civielrechtelijke vordering van eiser
te verwerpen en deze te veroordelen in
alle kosten, met inbegrip van de kosten
gemaakt door de openbare partij, het
arrest verklaart dat de meeste afzonderlijke punten van het antwoord niet in
onmiddellijk verband met de gei'ncrimineerde tekst staan en, daar het antwoord
in zijn geheel moet worden gepubliceerd,
de publikatie zelf ervan in haar geheel
'mag worden geweigerd,
terwijl blijkens het vergelijkend onderzoek van de tekst van het kwestieus
artikel en die van het antwoord de eerste
in onmiddellijk verband staat met de
tweede, vermits, enerzijds, de steller van
het artikel wil aantonen dat vele apothekers inbreuk op de wet plegen, door
op mondeling verzoek alleen van de
klanten een geneesmiddel te verkopen,
waarvan de afievering afhankelijk is
gesteld van de overlegging van een
doktersvoorschrift, en door eveneens de
meest uiteenlopende geneesmiddelen voor
te schrijven aan de ldanten die over rugpijn klagen en, anderzijds, eiser in zijn
antwoord essentieel gepoogd heeft zijn
door de steller van het artikel overgenomen verklaring uit te leggen en te rechtvaardigen, volgens welke de apothekers
de wetgeving meestal in acht nemen,
waaruit volgt dat het arrest, buiten de
schending van het begrip van onmiddellijk verband met de gei'ncrimineerde tekst
in de zin van artikel 3, 1°, van de wet
van 23 juni 1961, de bewijskracht miskent
van die tekst alsmede van de verklaringen waarvan eiser de opneming als
antwoord heeft gevorderd ;
Betreffende de ontvankelijkheid van
het middel :

Overwegende dat verweerder opwerpt
dat de grieven van eiser in werkelijkheid
twee van elkaar onderscheiden middelen
opleveren en dat de wettelijke bepalingen waarvan de schending in elk van
die middelen wordt aangevoerd, ni!')t
apart zijn vermeld ;
Overwegende dat de burgerlijke partij
die zich in cassatie voorziet, geen melding
moet maken van de wetten die,naar haar
mening werden geschonden ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Betreffende het middel :
Overwegende dat weliswaar artikel 3
van de wet van 23 juni 1961 de weigering
van opneming van een: antwoord toelaat
indien laatstgenoemd antwoord niet onmiddellijk in verband staat met de geincrimineerde tekst ; dat de rechtbanken
lnmnen en moeten nagaan of het geschrift
een antwoord in de gewone betekenis van
dit woord oplevert ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
het antwoord niet kan worden beschouwd
als in onmiddellijk verband met de
gei'ncrimineerde tekst te staan, het arrest
erop wijst dat «de ratio van de wet
van 23 juni 1961 zowel als het geheel
van haar bepalingen insluiten dat het
niet volstaat dat een persoon wordt
genoemd om hem het recht tot antwoord
te verlenen; dat bovendien een zinsverband vereist is, waarin ofwel een aanval of een kritiek tegen die persoon wordt
geleverd, ofwel hem onjuiste verklaringen
worden toegeschreven, of zelfs juiste
verklaringen, maar die vertrouwelijk werden afgelegd ; dat inderdaad; zoals hieraan wordt herinnerd in de parlementaire
voorbereiding, het recht tot antwobrd
hoofdzakelijk zijn verantwoording vindt
in het begrip van wettige verdediging ;
dat die verantwoording ontbreekt, wanneer de gerncrimineerde tekst een naam
noemt, zonder hieraan enig belang te
hechten, zodat het weglaten van die
naam geenszins het zinsverband zou
wijzigen, of wanneer er slechts met lof
over de genoemde persoon wordt gesproken, of nog wanneer,, zoals ten deze,
volgens het zinsverband aan de genoemde
persoon verklaringen worden toegeschreven, waarvan de vverkelijkheid niet wordt
betwist en waaruit niet blijkt dat zij
iemand zouden kunnen schaden ; dat
aldus blijkt dat in elk van die gevallen
het zinsverband geen enkel antwoord
verantwoordt, zodat kan worden beschouwd dat elk antwoord niet in on,miCJ,-
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bes1nit van IO november 1967 slechts
aan de Orde der geneesheren ze1f wordt
toegekend :

dellijk verband staat met de bestreden
tekst >> ; dat het arrest eraan toevoegt
« dat ten deze de meeste e1ementen die het
antwoord op1everen in werkelijkheid geen
derge1ijk onmidd'ellijk verband met de
gei'ncrimineerde tekst vertonen » ;
Overwegende dat, zo het de rechter
staat de feiten vast te stellen, waarop hij
zijn bes1issing steunt, het aan het Hof
staat n~ te gaan of eerstgenoemde geen
toep~ssmg heeft gemaakt van een onjnist
begnp van de wetsbepa1ing die hij
beweert toe te passen ;
Overwegende dat, zoa1s op het eerste
midde1 werd geantwoord, de wet van
23 .~nn~ 1961 alleen de persoon die in een
perwdrek geschrift werd genoemd, het
recht .<;ver1aat te oord~~en over het be1ang
dat hiJ kan hebben brJ de vordering van
elm antwoord; dat overigens nit de par1ementaire voorbereiding b1ijkt dat de
wetgever van 1961 het begrip van wettige
verde<:liging, dat in het antwerp van de
Regerrng a1s grand tot het recht van
antwoord werd aangenomen, heeft geweerd wegens de moei1ijkheid om te
bepa1el_l in we1ke g~vallen . en op welk
ogenbhk de door de JOUrnahst genoemde
P?r~oon zi~h in staat van wettige verdedigmg bevmdt ;
· Dat b1ijkt dat het arrest, dat bes1ist
enkel en aileen om voornoemde redenen
dat het antwoord niet in onmiddellijk
verband staat met de gei'ncrimineerde
tekst, een restrictieve interpretatie van
het begrip antwoord geeft, die geen
e:r;ke1e grondslag in de wet vindt, en het
dientengevo1ge niet wette1ijk zijn beslissing rechtvaardigt;
Dat het midde1 gegrond is ;

Overwegende dat het arrest een andere
rechtvaardigingsgrond voor de weigering
tot pnb1ikatie vindt in het feit dat « het
a~twoord van de burger1ijke partij (thans
mser) zonder noodzaak een derde bij de
zaak betrekt, te weten het geneesherenkorps verpersoon1ijkt door de raden van
de Orde der geneesheren » ;
Overwegende dat, door << het geneesherenkorps » te noemen zonder andere
nadere bepaling, het gei'ncrimineerde
antwoord noch bij name, noch imp1iciet
een bepaalde geneesheer en evenmin de
Orde der geneesheren bedoelt, aan wie
krachtens de artikelen I en 3 van het
in het midde1 vermelde koninklijk beslnit nr. 79 van IO november I967 de
rechtspersoonlijkheicl is toegekend ;
Overwegende dat voor de rechtvaardiging van de weigering om een antwoorcl
op te nemen op grond dat dit antwoord
zonder noodzaak een clerde bij de zaak
betrekt, vereist is dat het antwoord een
derd.~, hetzij een natm1rlijke persoon,
hetziJ een rechtspersoon, raakt die in
het feit te zijn genoem.d, een reden 'zon
1numen vinden om persoonlijk het recht
van antwoorcl nit te oefenen;
Overwegende dat volgens artike1 I van
de wet het recht van antwoord s1echts
toekmnt aan een natnnrlijke of een rechtspersoon die bij name of impliciet in een
periodiek geschrift wordt genoemd ;
Dat het middel gegrond is ;

Over het derde midde1, afgeleid nit de
schending van de artike1en 2, 3, 4, 5 van
de wet van 23 juni 1961 betreffende het
recht tot antwoord, 1, 5 en 6 van het
koninklijk bes1nit nr. 79 van 10 november
1967 betreffende de Orde der geneesheren,
. do.o1:dat, om J:>.ek1aagde vrij te spreken,
de. mvrelrechtehJ,!re vordering van eiser te
verwerpen en hem te veroorde1en in alle
kosten gemaakt door de openbare partij,
het arrest verklaart dat eisers antwoord
zonder noodzaak een derde bij de zaak
betrekt, te weten het geneesherenkorps
verpersoonlijkt door de raden van de
Or.de der geneesheren, we1ke omstandigh.eid een andere rechtvaardigingsgrond
voor de weigering tot opneming van een
antwoord op1evert,
terwijl de provincia1e raden van de
Orde der geneesheren geen pnbliekrech-

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover, rechtdoende
omtrent de kosten gemaakt door de
openbare partij, het deze ten 1aste van
eiser legt en voor zover, rechtdoende op
de civie1rechte1ijke vordering, het verklaart dat de ten 1aste ge1egde weigering
het antwoord op te nemen geen misdrrJf op1evert en dat bij ontstentenis van
e~n bewezen . misdrijf het strafgerecht
nret bevoegd rs om kennis te nemen van
de civielrechte1ijke vordering en ·de
k?sten van eisers rechtstreekse dagvaarc
dmg en de andere kosten van zijn rechtsvordering in beide instanties te zijnen
1aste laat ; bevee1t dat van dit arrest melding za1 worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk ver:nietigde bes1issing · veroordee1t verweerder in de kosten ·' verwijst de a1dus beperkte zaak na~r het
Hof van beroep te Lnik.

on:.
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2e kamer. Richard,
raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggever,
de H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de, H. Fally.
oktober

1974. -

TER TEN GRONDSLAG LAG, DOCH ANDERS IS OMSCHREVEN. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE, ElSER IN
HOGER BEROEP, IN DE KOSTEN VAN
BEIDE INSTANTIES. WETTELIJKHEID.

VoorzittM', · Baron

2e

KAMER.-

14 oktober 1974.

10 RECHTBANKEN.

- STRAFZAKEN.BEVOEGDHEID VAN HET VONNISGERECHT. VERANDERING VAN Ol\1SCHRIJVING. V ASTSTELLING DAT HET
BEWEZEN
VERKLAARDE
FElT
TEN
GRONDSLAG LIGT AAN DE VERVOLGING.
SOEVEREINE VASTSTELLING.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. SCHULDIGVERKLARING
WAARIN
HET
MISDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET IS OMSCHREVEN. GEEN
CONCLUSIE. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

3o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BEKLAAGDE DIE IN ZIJN CONCLUSIE
EEN LOUTER VOORBEHOUD MAAKT. RECHTER NIET VERPLICHT REKENING
ERMEE TE HOUDEN.

4o

5°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VERANDERING VAN DE OMSCHRIJVING DOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. BEKLAAGDE DIE HIERVAN WERD VERWITTIGD EN DIE ZICH OP DE NIEUWE OMSCHRIJVING
HEEFT VERDEDIGD.
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN
DE VERDEDIGING.
GERECHTSKOSTEN. STRAFZA-.
KEN. - BESLISSING VAN DE RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE
HEEFT VEROORDEELD WEGENS HETZELFDE FElT ALS DATGENE DAT AAN DE
VEROORDELING DOOR DE EERSTE RECH-

(1) Cass., 22 februari en 4 mei 1971 (Arr.
cass., 1971, biz. 602 en 862) ; 19 december 1972
(ibid., 1973, biz. 404); raadpl. cass., 17 december 1973 (ibid., 1974, biz. 440).
(2) Cass., 1 oktober 1974 (An·. cass., 1974,
biz. 152).
(3) Raadpl. cass., 8 september 1969 (Arr.

6°

JEUGDBESCHERMING.
LATING VAN KINDEREN. DUREND MISDRIJF.

7°

VERJARING. STRAFZAKEN. VooRTDUREND MISDRIJF. VERJARING VAN DE STRAFVORDERING BEGINT
PASTE LOPEN WANNEER DE STRAFBARE
TOESTAND IS GEEINDIGD.

-

VERVoORT-

go BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. RECHTSVORDERING TOT VERGOEDING VAN DE DOOR EEN MISDRIJF
VEROORZAAKTE SCHADE. 0NTVANKELIJKHEID. VooRWAARDE.

1° De rechte1· beo01·deelt in feite en de1·halve
soeve1·ein of het ande1·s omsch1·even feit
waarvoor hij de beklaagde ve1·oordeelt
hetzelfde is als datgene dat ten g?'ondslag ligt aan de vervolging (1).

2° Bij ontstentenis van een desbetreffende
conclttsie motiveM·t de feitem·echter regelmatig de schuldigve1·klaring van de
beklaagde doo1· het in de bewo01·dingen
van de wet omsch?'even' misd1·ijf bewezen te ve1·kla1·en (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° De ?'echter is niet ve?·plicht ?'ekening te
houden met het doo1· de beklaagde bij
conclttsie gemaakte vo01·behoud, dat geen
eis, weer of exceptie opleve1·t (3).

4o De rechten van de verdediging worden
niet geschonden doo?' de rechte1· in hoger
be1·oep die, na de beklaagde te hebben
uitgenodigd om zich te vm·dedigen op
de anders omschreven feiten, hem vm·oordeelt op grond van de nieuw omsch?'even telastlegging (4).
5o De ?'echte?· in hoge1· beroep die, zonder
de beslissing van de em·ste rechter
we gens vormgebrek nietig te. vM·ldaren,
de belclaagde wegens hetzeljde feit ver
oo1·deelt als datgene dat aan de ve?"Oor-

cass., 1970, blz. 18) en 3 december 1973 (ibid.,
1974, biz. 376).
(4) Raadpi. cass., 3 mei 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 376), 14 februari 1972 (ibid., 1972,
biz. 548) en 17 december 1973 (ibid., 1974,
biz. 435).
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deling in eet•ste aanleg ten grondslag
lag, doch anders omschreven is, veroordeelt deze beklaagde wettelijk in de
kosten van beide instanties (1). (Artt. 16.2
en .211 Sv. ; art. 3 wet van 1 juni 1849).
6° en 7° Verlating van behoejtige kinderen
levert een misd1·ijj op (.2) ; verja1·ing van

de stmjvm·dering voor dit misdrijj
begint pas te lopen wannee1· de strajbare
toestand is geeindigd (3).
8° Vom· de ontvankelijkheid van de btt?'ger-

lij ke ?'echtsvo?·de?'ing vom·tvloeiencl uit de
doo1· een misdrijj vet·oorzaakte schade is
vereist en volstaat dat deze ontstaan is ttit
het jeit wam·voor de beklaagcle is ve?'oordeeld; het is niet nodig dat de schade
· waarvan vergoeding wo1·dt gevordenl
door ieder bestanddeel van het misd>·ijj
is verom·zaakt of dat het bestaan van
de schade een van de bestanddelen van
het miscl1·ijj is (4). (Artt. 3 en 4 wet
van 17 april 1878; artt. 63, 65 en
18.2 Sv.)
(DELAIN, T. VAN DORPE.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1973 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 18.2 van het Wethoek van strafvordering,
dom·dat het arrest eiser veroordee1t
wegens kinderverlating, welk feit is omschreven en wordt gestraft bij artike1 360bis van het Strafwetboek, om als
wettige vader zijn kind Patrick Delain,
geboren op 5 juni 1956, in behoeftige
toestand te hebben achtergelaten, al werd
het kind niet aileen gelaten,

(1) Raadpl. cass., 4 september 1972 (A>·r.
cass., 1973, blz. 5) en 2 april1974 (ibid., 1974,
blz. 849).
(2) Raadpl. cass., 13 mei 1929 (B1tll. en
Pas., 1929, I, 185) en 6 december 1965 (ibid.,
1966, I, 460 ).
(3) Raadpl. cass., 7 januari 1867 (Bttll. en
Pas., 1867, I, 113), 27 juli 1868, reclenen
(.ibid., 1869, I, 162), 18 januari 1875 (ibid.,
1875, I, 88), 2 juni 1902 (ibid. 1902, I, 257)
en 19 april 1963 (ibid., 1963, I, 878),

te1·wijl, ee1·ste ondet·deel, eiser vervolgd
werd wegens verlating van familia,
welk feit omschreven en gestraft is bij artikel 391 bis van het Strafwetboek, om,
na bij vonnis van 17 mei 1967 van de
rechtbank van eerste aanleg waartegen
geen verzet of hoger beroep meer openstaat, te zijn veroordeeld tot de betaling
aan zijn gewezen echtgenote Van Dorpe
van een maandelijkse uitkering tot onderhoud van 6.000 frank voor haar eigen
onderhoud en het onderhoud van Patrick,
gemeenschappelijk kind, geboren op
5 juni 1956, vrijwillig meer dan twee
maanden in gebreke te zijn gebleven de
termijnen ervan te kwijten ; het arrest
aldus het feit heeft veranderd, dat aanleiding tot de vervolging heeft gegeven ;
inderdaad de telastlegging van verlating
van familie de niet-nakoming van zijn
verplichting tot een uitkering tot onderhoud zowel ten opzichte van zijn gewezen
echtgenote als van het kind bedoelde,
terwijl de telastlegging van kinderverlating slechts betrekking heeft op de
niet-nakoming van de verplichtingen van
de wettige vader ten opzichte van zijn
kind;
en, tweede ondenleel, het arrest geen
uitspraak doet op de oorspronkelijke
telastleggi:ng met betrekking tot de
echtgenote :
Betreffende het eerste onclercleel :
Overwegende clat het arrest erop wijst
« clat moet worden aangestipt dat het

misdrijf, zoals het blijkt uit de subsicliaire omschrijving » (achterlating in
behoeftige toestancl van het wettig kind,
ook al werd het niet alleen gelaten),
« virtueel is begrepen in het misdrijf clat
in de dagvaarcling is becloeld (vrijwillige
niet-nakoming door beklaagde van zijn
verplichting tot een onderhoudsuitkering
voor zijn kind) ; dat clerhalve de nieuwe
omschrijving met zekerheid het feit niet
uitbreiclt, dat in de oorspronkelijke omschrijving wercl becloeld » ;
Overwegende dat de feiten vermeld
onder de omschrijving van verlating van

Over het geval waarin verscheiclene misclrijven cle uitvoering van een en hetzelfde
strafbaar opzet vormen, raadp1ege men cass.,
29 oktober 1973 (.A?T. cass., 1974, blz. 245).
(4) Cass., 4 november 1963 (Bttll. en Pas.,
1964, I, 240); raaclpl. cass., 21 december 1964
en 15 maart 1965 (ibid., 1965, I, 406 en 733),
11 januari 1972 (.Arr. cass., 1972, blz. 460)
en 10 september 1974, sttpra, blz. 31.

-'- 211 familie niet noodzakelijk andere feiten
zijn dan die welke het voorwerp kUllllen
opleveren van een misdrijf van achterlating van een kind in behoeftige toestand, ook al werd dat kind niet alleen
gelaten;
Dat de rechter dientengevolge door een
soevereine beoordeling, zonder de draagwijdte van de vervolgingsakten te veranderen, kon beslissen dat de feiten, die bij
hem onder de omschrijving van verlating
van familie aanhangig werden gemaakt,
achterlating van een kind in behoeftige
toestand opleverden ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat, in strijd met wat het
middel aanvoert, het arrest de oorspronkelijke telastlegging niet bewezen verklaart, op grond dat tegen het vonnis van
17 mei 1967, waarbij eiser tot de betaling
van een uitkering tot onderhoud werd
veroordeeld en waarop de vervolgingen
wegens inbreuk op artikel 39lbis van het
Strafwetboek steunden, nog verzet kon
worden gedaan ; ·
Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 360bis van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens achterlating van zijn kind in
behoeftige toestand,
zonder de aanwezigheid van de verschillende bestanddelen van het nieuw
omschreven misdrijf vast te stellen, onder
meer het bedrog, en op grond van dubbelzinnige redenen, vermits het steunt op
de redengeving van de eerste rechter,
wiens beslissing het teniet doet :
Overwegende dat het arrest enerzijds
de telastlegging van inbreul~ op artikel 360bis van het Strafwetboek, hetwelk
het overneemt, bewezen verklaart en anderzijds erop wijst « dat uit het onderzoek voor het hof en uit het geheel van
de processtukken blijkt dat beklaagde
(thans eiser) geweigerd heeft zijn verplichting van onderhoud na te komen
ten opzichte van zijn kind Patrick, dat
aan zijn moeder was toevertrouwd, die
ziek was en geen andere bestaansmiddelen dan haar arbeid had » ;
Dat het hof van beroep door deze
eigen en ondubbelzinnige redenen de
aanwezigheid vaststelt van de wettelijke

bestanddelen van het in artikel 360bis
bedoelde wanbedrijf;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de rechten van de
verdediging,
cloorclat, eerste onde1·deel, het hof van
beroep geen acht heeft geslagen op de
conclusie, waarin eiser vorderde dat hem
ervan alde zou worden verleend dat hij
zich voorbehield verder conclusie te
zullen nemen ;
tweede onde1·deel, het hof van beroep
heeft gesteund op een dossier dat slechts
betrekking had op familieverlating en
dat slechts een vonnis inhield waartegen,
naar wat het hof van beroep overwoog,
nog verzet openstond ;
cle1·cle onde1·cleel, eiser nooit verweer
heeft gevoerd tegen de telastlegging van
achterlating van een kind in behoeftige
toestand :
·
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiser weliswaar heeft
geconcludeerd « met het voorbehoud
dat hij verder conclusie zou nemen en
dat akte hiervan zou worden verleend
aan appellant », maar dat dit voorbehoud
geen vordering, verweer of exceptie oplevert;
Dat het hofvan beroep derh&lve er niet
toe gehouden >vas acht hierop te slaan ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het hof van beroep
niet heeft gestecmd op het vonnis van
17 mei 1967, waartegen nog verzet openstand en hetwelk het juist om die reden
afwijst, maar wel « op het onderzoek dat
voor het hof werd verricht en op het
geb eel van de processtukken » ;
Betreffende het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat « na verzocht te zijn geweest om
verweer te voeren tegen het nieuw omschreven misdrijf, beklaagde (thans eiser)
door de verdaging van de zaak op 10 oktober 1973 in staat werd gesteld zijn
verweer voor te bereiden; dat hij zich
in werkelijld1eid heeft verdedigd met
name door het neerleggen van een conclusie voor het hof » ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van het algemeen rechts-
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beginsel in strafzaken betreffende de
onverdeelbaarheid van de bewijslast,
doo1·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens achterlating van een kind in
behoeftige toestand, op grond dat eiser
niet bewijst dat het voor hem tijdens de
in de telastlegging bedoelde periode
onmogelijk was te voorzien in de behoeften van zijn kind,
te1·wijl de last om te bewijzen dat aile
bestancldelen van het misclrijf aanwezig
zijn en dat er geen rechtvaardigingsgrond bestaat, rust op de vervolgende
partij :

do01·clat het arrest de toepassing v~tn
die wetsbepaling van openbare orde
weert op grond dat het misdrijf van
achterlating van een kind in behoeftige
toestand een voortdurend wanbedrijf is,
tenvijl, wanneer het misdrijf wordt
opgeleverd door niet-betaling van een
uitkering tot onderhoud, dit noodzakelijk
verjaard is krachtens de in het midclel
vermelcle wetsbepaling, wanneer de
schuldeiser tijdens vijf jaar zijn rechten
niet heeft doen gelden, wat laat veronderstellen dat hij hiervan afstand doet en
niet behoeftig is :

Overwegende dat het arrest zich niet
beperkt tot de overweging die in het
middel is aangevoerd, maar vaststelt
« dat 1-1it het onderzoek dat voor het lwf
werd verricht, en uit het geheel van de
processtukken blijkt,. dat eiser tijdens
de vermelde periode geweigerd heeft zijn
verplichting van onderhoucl na te komen
ten opzichte van zijn kind Patrick wiens
bewaring ·was toevertrouwd aan de
moeder die ziek was n;
Dat blijkens die redengeving, alsmede
de bekritiseerde reden, het hofvan beroep
heeft beschouwd clat het verweer dat
eiser heeft \roorgedragen niet gegrond
was;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Overwegencle dat artikel 2277 van
het Burgerlijk W etboek vreemd is aan
de verjaring van de strafvorclering ontstaan uit de inbreul~ op artikel 360bis
van het VVetboek van strafvordering ;
Overwegende dat het hof van beroep
wettelijk beslist dat het misdrijf dat
wordt gepleegd door een van de ouders
die zijn kind in behoeftige toestand
achterlaat en strafbaar wordt gesteld bij
artikel 360bis van het Strafwetboek, een
voortdurend misclrijf is ; dat de « verjaring van de strafvordering niet kan
beginnen te lopen zolang de toestancl
van misdadigheid voortduurt n ; dat het
hof vaststelt dat zulks ten deze het geval
is;
Dat het middel niet kan worden aangenOinen;

Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 162, 211 van
het W etboek van strafvordering en
3 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van het tarief in strafzaken,
cloordat het arrest eiser veroordeelt in
de kosten van beide instanties,
terwijl het bet beroepen vonnis teniet
doet en eiser van het door de eerste
rechter bewezen geachte misdrijf vrijspreekt:
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt wegens hetzelfde feit als datgene
dat ten grondslag lag van de veroordelende beslissing van de eerste rechter, al
omschrijft het dit feit anders ; dat « de
vrijspraak n slechts betrekking heeft op
de eerste omschrijving ;
Dat, in strijd met wat het middel
beweert, de bepalingen die dit middel
"\Termeldt eisers veroordeling in de kosten
van beide instax1ties wettelijk rechtvaardigen;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het zesde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 2277 van het
Burgerlijk W etboek,

Over het zevende middel, afgeleid uit
de schending van artikel 215 van het
Wetboek van strafvordering,
cloorclat het hof van beroep tot zijn
overtuiging komt op grond van het geheel
van de processtnkken en dns van de akten
van de rechtspleging in eerste aanleg,
te1·wijl er misschien grond was voor het
hof va:n beroep om de zaak aan zich te
trekken, vermits het in het deel van het
arrest dat eisers vrijspraak van verlating
van familie rechtvaardigt, vaststelt dat
tegen het vonnis, waarop de vervolgingen uit dien hoofde steunen, nog verzet
openstond en het rechtscollege van hoger
beroep tot zijn overtuiging niet kon
komen op grond van alden van de rechtspleging die het wegens vormgebrek heeft
vernietigd :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis niet heeft vernietigt wegens
vormgebrek;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre-

-

213

ven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

2e
Io

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 66 van het W etboek van
strafvordering,
do01·dat het arrest bevestigend beschikt op de beslissing van de eerste
rechter, voor zover hij de civielrechtelijke
vordering ontvankelijk heeft verklaard
en een frank heeft toegekend als vergoeding voor de door de burgerlijke
partij geleden morele schade,
te1·wijl deze partij zich geen burgerlijke
partij heeft gesteld en noch schriftelijk,
noch mondeling een conclusie heeft
genomen omtrent de omschrijving die
door het hof van beroep in aanmerking
werd genomen en dm·halve in haar
rechtsvordering niet ontvankelijk moest
worden verklaard :
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat verweerster zich in de zaak
burgerlijke partij heeft gesteld;
Dat voor de ontvankelijld1eid van de
civielrechtelijke vordering vereist is
en tevens volstaat dat de schade, waarvan
vergoeding wordt gevraagd, ontstaan is
uit het feit uit hoofde waarvan bekHtagde wordt veroordeeld; dat niet vereist is
dat de schade waarvan vergoeding wordt
gevraagd veroorzaakt werd door elk
van de elementen van het misdrijf waarop de strafvordering gegrond is, en evenmin zelfs dat het bestaan van die schade
een van de bestanddelen van dit misdrijf
oplevert;
Overwegende dat, door te overwegen
dat « de eerste rechter de civielrechtelijke
vordering terecht ontvankelijk heeft
verklaard », het arrest wettelijk beslist
dat de schade, waarvoor verweerster
vergoeding vorderde, haar oorzaak vindt
in het bewezen verklaarde misd.rijf;
Dat het middelnaar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroord.eelt eiser in de kosten.
I4 oktober I974. 2 8 kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waamemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Chaudron (van de balie
te Brussel).

2°

KAMER.-

14 oktober 1974.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL WAARDOOR AAN DE WEGEN
VAN DE STAAT SCHADE WERD BEROKKEND.- HERSTELLING VAN DE SCHADE
DOOR EEN AANNEMER VOOR REKENING
VAN DE STAAT. WERKEN DIE AANLEIDING HEBBEN GEGEVEN TOT BETALING VAN DE BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.- RECHT VAN DE
STAAT OP TERUGBETALING VAN HET
BEDRAG VAN DEZE BELASTING DOOR
DE DADER VAN HET ONGEVAL.
STAAT. EEN ENKEL PATRil\WNIUJVL
p ATRilliONIUM NIETTEMIN DOOR DE
WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT ONDERWORPEN AAN BIJZONDERE REGELS.

-

I 0 lVannee1· de schade aan de wegen van

de Staat voo?' diens 'relcening doo1· een
aanneme?· van we1·ken he1·steld is en deze
werken aanleiding hebben gegeven tot
de betaling, do01· het departement van
openbm·e werken, van de belasting ove1·
de toegevoegde waa1·de, kan de Staat van
de dadm· van het ongeval de te?'ttgbetaling
v01·dm·en van het bed1·ag van deze belasting, hoewel het bedmg ten voordele is
gelcomen van de Staat, nl. van het
depa1·tement vanfinanciiin (I). (Art. I382
en I383 B.W.; artt. 2, 6, 45 en 75
W.B.T.W.)

2° Hoewel de Staat slechts een enkel
'patrimonittm bezit, is dit niettemin doo1·
de wetgeving op de Rijkscomptabiliteit
onde1·worpen aan bijzonde1·e 1·egels waardoo?' iedere dubbele boeking en compensatie tussen de diverse ministeTiiile
departementen ttitgesloten ztjn (2).
(Artt. I5 tot I7 wet van I5 mei I846
op de Rijkscomptabiliteit ; artt. 2, 3 en
II wet van 28 juni I963 tot wijziging
en aanvulling van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.)
(BELGISCHE STAAT,
l\HNISTER VAN OPENBARE WERKEN,
T. SCHREDER.)
ARREST

HET HOF ; -

(ve1·taling).

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Cass. 29 mei 1973 (Arr. cass.,
1973, blz. 949); 17 december 1973, twee
arresten (ibid., 1974 blz. 438 en 440).

-214vonnis, op 4 december 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
enkel en aileen nitspraak doet over de
bnrgerlijke belangen en dat de door
eiser gevordercle belasting over de toegevoegde waarde aileen het voorwerp
van het geschil was ;
Over het midclel afgeleid nit de schending van de artikelen 97, 111, 112, 115
van de Grondwet, 1382, 1383 van het
Bnrgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 hondende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, 2, 3, 11 van de wet van 28 jnni
1963 tot wijziging en aanvnlling van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit, 2, 1°,
4, 6, 45 en 98 van de wet van 3 jnli 1969,
tot invoering van het W etboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
gewijzigd bij de wet van 19 december
1969, artikel 1, B,
clootdat het vonnis, rechtdoende op
eisers civielrechtelijke vordering, geweigerd heeft dit in te willigen, voor zover
die rechtsvordering betrekking had op
het bedrag van de belasting over de
toegevoegde waarde (1.599 frank) op de
kosten van de herstellingswerken aan de
wegen die door verweerders font werden
beschadigd, op grond dat ten deze verweerders font noodzakelijk de hersteiling
van de beschadigde werken, de inning
van de belasting over de toegevoegde
waarde door de Staat (minister van
financien) en de betaling van diezelfde
belasting over de toegevoegde waarde
door de Staat (ministerie van openbare
werken) ten gevolge had ... dat al die
gevolgen van het misdrijf in dezelfde
opzichten in middellijk maar rechtstreeks
verband ermee staan ; dat door de
betaling aileen van het door de eerste
rechter toegekende bedrag als vergoeding
(11.420 frank) bet vermogen van de
Staat zich aldns jnist in dezelfde toestand als v66r het ongeval bevindt ... ;
dat het bestaan van de fiscale wetten of
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit
geen afbrenk kan doen aan de toepassing
op de Staat van de regels betreffende de
aansprakelijkheid inzake oneigenlijk misdrijf; ... dat de Staat aileen de rechtspersoonlijkheid geniet, dat hij slechts een
enkel vermogen heeft en dat om te
weten in welke mate dit vermogen door
de schuld van verweerder in waarde heeft
afgenomen, rekening moet worden gehouden ... met alle in cijfers uitgedrnkte
gevolgen, zowel aftrekbare als toevoeg-

bare, in noodzakelijk oorzakelijk verband met de schuld ; dat op grond van
geen enkel element van de aard van
een fiscale wet aan de Staat een bevoorrechte toestand wordt verleend, waardoor hij zich kan beroepen op een uitbetaling verricht krachtens een fiscale
wet, ten deze de wet van 3 juli 1969, en
kan weigeren dat verweerder de inning
aanvoert van hetzelfde bedrag voor hetzelfde feit en krachtens dezelfde fiscale
wet ; ... dat moet worden beschouwd dat
ten opzichte van het vermogen van de
Staat, de voornoemde inning een compensatie is voor voornoemcle uitbetaling,
dat in feite voor deze geen nadeel kan
volgen, met betrekking tot de belasting
over de toegevoegde waarde, welk nadeel
verweerder zou moeten vergoeden .. . en
dat het onjuist is te beweren dat laatstgenoemde door die toestand financieel zou
gebaat zijn, vermits hij verplicht is enkel
en aileen de schacle in specie te vergoeden,
die de Staat als benadeelde tengevolge
van de fout lijdt,
tet·wijl de vergoedi:ng van de schade
veroorzaakt door een misdrijf alle gevolgen, zelfs de onrechtstreekse, van het misdrijf moet dekken ; niet kan worden betwist dat eisers betalil'lg van de belasting
over de toegevoegde waarde, waarover
het geschil gaat, het gevolg is van verweerders misdrijf en dien:tengevolge het
vo:nnis, door van de vergoedingen aan
eiser verschuldigd het bedrag :van de
belasting over de toegevoegde waarde
door deze betaald op de factuur van de
herstellingswerken aan. zijn beschadigde
wagen af te trekken, de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4
van de wet van 17 april 1878 en 97 van
de Grondwet heeft geschonclen;
tet·wijl de herstelling van genoemde
schade een economische bedrijvigheid is
geweest, die krachtens met name artikel2,
1°, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde ten gtmste
van de Staat een recht op een fiscale ontvangst heeft doen ontstaan, en krachtens
de artikelen 2, 3, l l van de wet van 28 juni
1963 tot wijziging en aanvnlling van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit er noch
compensatie, noch dubbel gebruik tussen
de ontvangsten en de uitgaven van de
verschillende ministeriele departementen
mag zijn en terwijl dientengevolge, door
de uitgave van de belasting over de
toegevoegde waarde die eiser heeft
betaald op de factuur van de bedoelde
herstellingswerken in vergelijking te
brengen met de daarmee overeenstem-
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financien heeft ge'ind, het vonnis de
Staat een ontvangst, waarop hij recht
had, heeft ontzegd, met schending van
de artikelen Ill, ll2, ll5 van de Grandwet, 2, 3, ll van de wet van 28 juni 1963,
2, 3, ll van de wet van 28 juni 1963,
2, l 0 , 4, 6, 45, 75 van de wet van 3 juli
1969 en 98 van dezelfde wet, zoals het
is gewijzigd bij artikel l, B, van de wet
van 19 december 1969,
en terwijl in elk geval bij de bepaling
van de schade veroorzaakt door een
misdrijf geen rekening kan worden gehouden met gebeurtenissen die vreemd
zijn aan het misdrijf of aan de schade
zelf; de inning door het departement van
financien van een ontvangst uit de
belasting over de toegevoegde waarde,
qvereenstemmend met de uitgave die
eiser heeft gedaan, haar oorzaak vindt
niet in het misdrijf of de door verweerder
veroorzaakte schade, maar in de jaarlijkse
financiewetten en de wetgeving betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde ; dat de grond Pn het voorwerp van
die inning verschillend zijn van de grond
en het voorwerp van de verplichting tot
vergoeding van hem die door zijn
schuld aan een ander schacle heeft berokkend, en derhalve het vonnis, door
ter vaststelling van de omvang van de
door eiser geleden schade de belasting
over de toegevoegde waarde, die door
het miriisterie van financien werd ge'ind,
in aanmerking te nomen, de regels
betreffende de vergoeding van de schade
veroorzaakt door een misdrijf heeft
gaschonden (sche:"lding van alle voormelde wettelijke bepalinge::l) :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat op de facturen van de door de aannemers uitgevoerde herstellingen aan de
Staatswegenis, die tengevolge van een
door verweerder veroorzaakt ongeval
werd beschadigd, eiser de belasting over
de toegevoegde waarde schuldig was en
heeft gekweten ;
Overwegende dat, nu krachtens de
artikelen 6, 45 en 7 5 van de wet van
3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde
waarde aileen de belastingplichtige de
belasting over de' toegevoegde waarde
die zijn leveranciers hem hebben gefactureerd kan aftrekken of de teruggave
ervan vorderen en nude Staat in beginsel
geen belastingplichtige is, eiser die belasting die hem voor de aankoop van
goederen en voor de geleverde diensten
werd gefactureerd niet kan aftrekken of

terugvorderen en zich derhalve in de
fiscale toestand van een verbruiker
bevindt;
Overwegende dat de Staat die tengevolge van een misdrijf of een oneigenlijk
misdrijf schade lijdt, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek recht heeft op de volledige
vergoeding van de geleden schade ; dat,
daar de herstelling van een aan de Staat
toebehorend goed een uitgave is waarop
de belasting over de toegevoegde waarde
wordt geheven, de Staat gerechtigd is
om ook die belasting als bestanddeel van
de schade terug te bekomen van degene
die de schade veroorzaakte ;
Overwegende dat de omstandigheid
dat genoemde belasting uiteindelijk aan
de Staat, minister van financien, ten
goede komt van geen belang is, daar zij
haar oorzaak vindt in de belastingswet
en dat de werken uitgevoerd tot herstel
van de schade, door verweerder veroorzaakt, een economische bedrijvigheid is,
die onder toepassing valt van de belasting
over de toegevoegde waarde, zodat de
grond en het voorwerp van dit voordeel
en die van de gevorderde schadevergoeding verschillen ;
Dat overigens krachtens de artikelen 2,
3 en ll van de wet van 29 juni 1963 tot
wijziging van aanvulling van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, tussen de
ontvangsten en de uitgaven van de verschillende departementen geen compensatie en geen dubbel geboekte posten
1nogen voorkomen,
Overwegende dat, indien de Staat niet
gerechtigd ~was om de belasting over de
toegevoegde ~waarde, die hij op het
bedrag heeft betaald, terug te vorderen
van verweerder, hem die belasting zou
worden ontzegd in strijd met wat het
bestreden vonnis stelt en met schending
van artikel 2, 1°, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet
over de door eiser teruggevorderde
belasting over de toegevoegde waarde
en over de kosten van hoger beroep ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de .
Correctionele Rechtbank te Charleroi,
zitting houdende in hoger beroep.
14 oktober 1974. ;,;;e kamer.
Baron Richard, raadsheer

Voorzitter,
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waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. DeBruyn.

2°
1°

2°

3°

4°

KAMER. -

14 oktober 1974.

GERECHTSKOSTEN.
STRAF·
ZAKEN. SAlVIENVOEGING VAN ZAKEN
IN HOGER BEROEP, WEGENS SAlVIEN·
HANG. ZAKEN BLIJVEN ONDER·
SOHEIDEN. - , DESBETREFFENDE KOS·
TEN KUNNEN NIET VERl\'IENGD WORDEN.
GERECHTSKOSTEN. STRAFZA·
KEN. HoGER BEROEP. SAlVIEN·
VOEGING, IN HOGER BEROEP, VAN
ZAKEN DIE IN EERSTE AANLEG AFZON •
DERLIJK ZIJN BESLEOHT. ARREST
TOT VEROORDELING VAN BEIDE BE·
KLAAGDEN ALS DADER OF MEDEDADER
VAN FElTEN DIE. AANLEIDING GAVEN
TOT ONDERSOHEIDEN VONNISSEN. HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN BEl·
DE BEKLAAGDEN IN DE KOSTEN VAN
BEIDE INSTANTIES. ONWETTELIJK·
REID.
LIJFSDWANG. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING
IN DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN DE
VEROORDELING TOT LIJFSDWANG DIE
DAARVAN RET GEVOLG IS.
CASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN. VERNIETIGING VAN DE
VEROORDELING IN DE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING LEIDT TOT VERNIE·
TIGING VAN DE VEROORDELING TOT
LIJFSDWANG DIE DAARVAN RET GEVOLG
IS.

so

GERECHTSKOSTEN.
ZAKEN. VEREFFENING.
SING. REOHTSMIDDELEN.

6°

VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. STRAFZAKEN. -BURGER·
LIJKE REOHTSVORDERING. ARREST
DAT GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN
BEVOEGDHEIDSGESOHIL, DAT ZIOH ER·
TOE BEPERKT EEN VOORLOPIGE VER·
GOEDING TOE TE KENNEN VOOR DE

STRAF·
VERGIS·

(1) en (2) Cass., 7 september 1959 (Bull.
en Pas., 1960, I, 18).
(3) Raadpl. cass., 17 januari 1972 (Arr.
cass., 1972, biz. 481) en 5 september 1972
(ibid., 1973, biz. 11).

SCHADE WAARVAN RET BEDRAG HOGER
IS GERAAMD, DE UITSPRAAK UIT TE
STELLEN EN TE ZEGGEN DAT RET HOF
VAN BEROEP VERDER OVER DE ZAAK
ZAL BESLISSEN. GEEN EINDBESLIS·
SING. VoORZIENING TEGEN DEZE
BESLISSING. NIET·ONTVANKELIJK·
REID.

1° De door de 1·echter in hoge1• beroep
we gens samenhang bevolen samenvoeging
van zalcen heeft niet tot gevolg dat de
kosten m.b.t. elk van die zaken gemeen
wonlen ( 1 ) .

2° Onwetteliik is de hoofclelijke vem01·deling
van twee belclaagden in de kosten van
cle BtTajv01'dM·ing van twee instanties,
wanneer het hof van beroep, na samenvoeging van de zaken wegens hun
samenhang, beide beklaagden verooTdeelt wegens feiten waaman zij als
dadm· of mededader hebben deelgenomen,
doch die in ee1·ste aanleg aanleiding
gaven tot- ondeTscheiden vonnissen (2).
(Art. 50, lid 2, S.W.)
3°

en 4° Ve1·nietiging van de verooTdeling
in de kosten van de stmfvordeTing leidt
tot ve1·nietiging van de VM'oo1·deling tot
liifsdwang, die dam·van het gevolg
is (3). (Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van

27

juli

1871.)

5° Tegen de veTgissing in de ve1·ef!ening

van gerechtskosten waaTin een pa1·tij
in stmjzaken is ve1·ooTdeeld, staat verzet
open tegen de begToting van de gerechtslcosten, doch geen cassatievoo1·ziening (4).
(Artt. 162,
artt. 96 en

194, 211, 408 en 413 Sv.;
97 k.b. van 28 december

1950.)

6° Niet ontvanlceliik in stmjzaken is de
voo1·ziening welke v66r de eindbeslissing
is ingesteld tegen een a?'Test dat, op de
btt1'ge1'lijke rechtsvonlering, geen uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil,
zich e1·toe beperkt aan de bU1·ge1·lijke
pm·tij een voorlopige ve1·goeding toe te
kennen voor de schade waa1·van het
bedrag hogM' is ge1·aamd en, voo1· het
ove1·ige, de ttitspTaak ttitstelt en verklaart dat het hof van bm·oep verde1·
oveT de zaak zal beslissen (5).
(4) Oass., 9 november 1964 (Bttll. en Pas.,
1965, I, 248).
(5) Raadpl. cass., 8 juni 1959 (Bull. en Pas.,
1959, I, 1027), 30 november 1959 (ibid., 1960,
I, 379) en 24 juni lfl74 (Arr. cass., 1974,
biz. 1183).
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(GOEBEERT, T. BOSSUT EN VERZEKERINGS·
MAATSCHAPPIJ << THE LONDON AND LANCASIDRE INSURANCE COMPANY LTD».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
I. Op de voorziening van Goebeert,
beklaagde :
a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50
van het Strafwetboek, 2, 3, 4 en 5 van
de wet van 27 juli 1871 op de lijfsdwang :
Overwegende dat het arrest, dat werd
gewezen na een arrest, waarbij de samenvoeging werd bevolen van de vervolgingen ingesteld enerzijds tegen eiser en
anderzijds tegen andere beklaagden, die
in eerste aanleg het voorwerp waren
geweest van onderscheiden vonnissen,
eiser en sommige andere beklaagden
hoofdelijk veroordeelt in drievierde van
de kosten van beide instanties, met uitzondering van de kosten van twee foto's ;
Overwegende dat krachtens voornoemd
artikel 50 alle door een zelfde vonnis
of arrest veroordeelde personen slechts
hoofdelijk tot de kosten zijn gehouden,
wanneer zij wegens een zelfde misdrijf
worden veroordeeld ;
Overwegende dat de in hager beroep
bevolen samenvoeging van de zaken
niet ten gevolge heeft dat alle kosten
met betrekking tot elk van die zaken
gemeen worden ;
Dat dientengevolge de hoofdelijke
veroordeling van eiser met andere veroordeelden in drievierde van de kosten
van beide instanties, met uitzondering
van de kosten van de twee foto's, wettelijke grondslag mist en dat die onwettelijkheid de vernietiging meebrengt
van de beslissing waarbij te zijnen laste
lijf.sdwang wordt uitgesproken ;
En overwegende dat voor het overige
dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
worden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld tegen eiser door verweerder :

Overwegende dat hot arrest, dat geen
uitspraak doet over een geschil betreffende de bevoegdheid, zich ertoe beperkt
eiser in solidnm met andere beklaagden
te veroordelen tot de bet.aling « bij voorraad aan verweerder van 75.00{) frank
welk bedrag in mindering moot worden
gebracht van de vordering geraamd op
250.000 frank, met vermeerdering of
vermindering van dat bedrag tijdens
de instantie », « zijn uitspraak over
de overige punten verdaagt » en « zegt
dat het staat aan het hof van beroep de
zaak verder te behandelen » ;
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van Huion,
beklaagde :
a) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :

Over hot vierde middel, afgeleid uit de
tegenstrijdigheid betreffende de kosten,
doordat hot arrest eiser hoofdelijk met
de andere beldaagden in de kosten van
de beide instanties veroordeelt, met uitzondering van de kosten van de foto's
6 en 7, die ten laste van de Staat blijven,
en liet bedrag dat ten laste van de
beklaagden wordt gelegd op 7. 905 frank
vaststelt,
tenoijl dit bedrag hot geheel van de
kosten met inbegrip van die van de
foto's 6 en 7 vertegenwoordigt :
Overwegende dat, zelfs indien, zoals
eiser beweert, niet te zijnen laste gelegde
kosten zouden zijn begrepen in de
vereffe~1.ing van de kosten, waarin hot
arrest hen1. veroordeelt, het zou gaan
om een vergissing bij de vereffening van
de kosten, die eiser gerechtigd zou zijn
te doen verbeteren door zich te verzetten tegen de begrote kosten ; dat
derhalve geen cassatieberoep wegens die
vergissing openstaat ;
Dat hot middel niet ontvankelijk is ;
Over hot middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50
van het Strafwetboek, 2, 3, 4 en 5 van
de wet van 27 juli 1871 op de lijfsdwang:
Overwegende dat, om de redenen die
dienaangaande op de voorziening van
Goebeert, beklaagde, werden opgegeven,
de hoofdelijke veroordeling van deze
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eiser met andere veroordeelden in drievierde van de kosten van beide instanties,
met uitzondering van de kosten van de
twee foto's, wettelijke grondslag mist
en dat die onwettelijkheid de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij
te zijnen laste lijfsdwang wordt uitgesproken;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. Gelijkluidende conchtsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Van Rossum (van de
balie te Brussel).

b) In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen die tegen eiser zijn
ingesteld:

1°

1 ° door verweerder
Overwegende dat het arrest, dat geen
uitspraak doet over een geschil betreffende de bevoegdheid, zich ertoe beperkt
verweerder hoofdelijk met andere beklaagden te veroordelen tot de betaling
« bij voorraad van 75.000 frank, welk
bedrag in mindering moet worden gebracht van de vorclering geraamcl op
250.000 frank, met voorbehoud van vermeerdering of vermindering van clat
beclrag tijdens de instantie "• << zijn uitspraak over de overige punten verdaagt"
en '' zegt dat het staat aan het hof van
beroep de zaak verder te behandelen " ;
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
2° door verweerster :
Overwegende dat
middel aanvoert;

eiser geen

enkel

Om die redenen, vernietigt het bestreclen . arrest, vo'or zover het de eisers
hoofdelijk veroordeelt in drievierde van
. de kosten van de beide instanties, met
uitzondering van de kosten van de
foto's 6 en 7 alsmede tot de lijfsdwang;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroorcleelt de eisers in drievierde
van de kosten; laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
14 oktober 1974. .2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
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KAMER.-

14 oktober 1974.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. MIDDEL GEGROND OP DE VER·
JARING VAN DE STRAFVORDERING. VRIJSPRAAK. NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

,2° VERJARING. -

STRAFZAKEN. 0VERTREDING VAN DE WET BETREFFEN •
DE DE POLITTE OVER HET WEGVERKEER
OF VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
TERMIJN.

1° Niet ontvankelijk, wegens gemis aan
belang, is het middel wam·bij het openbaar ministe1·ie tegen de best1·eden
beslissing als grief aanvoe1·t dat zij
de beklaagde heeft vrijgesproken omdat
het misd1•ijf niet bewezen was, terwijl
de stmfvordering verjaa1·d was (1).

.2° De stmfvordering volgend ttit een
ove1't1·eding van de wet bet1·ef[ende de
politie ove1· het wegverkee1· of van het
wegverkeersreglement verjaart, bij ontstentenis van een oo1·zaak van scho1·sing
van de verja1·ing, door verloop van een
jaar sinds de laatste daad van onderzoek of van vervolging, vet-richt gedu1'ende het jaar te 1·ekenen van de dag
waarop het misdrijj is gepleegd (2).
(Art. 68 wet betreffende de politie
over het wegverkeer; artt . .2.2, 23 en
25 wet van 17 april 1878.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T. BORDENGA EN SIBILLE.)
ARREST

RET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op het bestreden

(1) Cass., 24 april 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 797).
(2) Cass., 4 februari 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 605).

-219vonnis, op 7 januari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dinant;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 21, 22 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering en 68 van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer,
dom·dat liet vonnis bevestigend beschikt op het vonnis van de politierechtbank dat de verweerder Bordenga
veroordeelt wegens overtreding van de
politie over het wegverkeer en de verweerder Sibille vrijspreekt van de overtreding van artikel 556, 2°, van het
Strafwetboek wegens de feiten die op
30 januari 1972 werden gepleegd,
tm·wijl op 7 januari 1974, toen het
vonnis werd uitgesproken, de strafvordering door verjaring was vervallen,
daar deze voor de laatste maal op
13 december 1972 werd gestuit door een
vonnis van de politierechtbank, waarbij
de verdaging van de zaak werd uitgesproken:

I. In zoverre het rniddel gericht is
tegen de verweerder Sibille :
Overwegende dat onder bevestiging
van het beroepen vonnis het vonnis verweercler heeft vrijgesproken, op grond
dat het te zijnen laste 'gelegde misdrijf
niet bewezen is ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
II. In zoverre het, middel gericht is
tegen de verweerder Bordenga :
Overwegende dat het vonnis verweerder vero'ordeelt wegens overtreding' va~
de politic over het wegverkeer en vaststelt dat het feit op 30 januari 1972 werd
gepleegd;
Overwegencle dat blijkens de processtukken de laatste daad waarbij de verjaring van de strafvordering met betrekking tot dit misdrijf bi1men de termijn
van een jaar te rekenen van de dag
der feiten is gestuit, het vonnis van
13 december 1972 is, waarbij de zag,k
werd verdaagcl ;
Overwegende dat bij het ontbreken
van enige reden tot schorsing van de
verjaring de nieuwe termijn van een jaar
ingaande op 13 december 1972, verstreken was en de verjaring van de strafvordering derhalve op de datum van het
vonnis ingetreclen was ;
Overwegencle dat de kosten van de
strafvordering die tegen de verweerder
<

Bordenga is ingesteld, ten laste van de
Staat moeten blijven ;
Om die reclenen, vernietigt het bestreclen vonnis, voor zoverre het uitspraak
doet op de strafvordering ingesteld tegen
de verweercler Bordenga ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat ; zegt dat er geen groncl
is tot verwijzing.
14 oktober 1974. 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Trousse. Gelijklttidende conclusie, de H. Colarcl, advocaat-generaal.
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14 oktober 1974.

1 o VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD Oll'I ZICR IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. BESLISSING DIE
DE STRAFVORDERING VERJAARD VERKLAART.
VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKREID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICR IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. VRIJSPRAAK.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. N IET-ONTVANKELIJKREID.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET RECRTSCOLLEGE. STRAFZAKEN. SAMENSTELLING IN RET PROCES-VERBAAL VAN
DE TERECRTZITTING ANDERS DAN IN
RET DOOR DE GRIFFIER EENSLUIDEND
VERKLAARD AFSCRRIFT VAN RET ARREST. NIETIG ARREST.

1° Niet ontvankelijk, we gens hei ontbreken
van belang, is de vooTziening van de
beklaagde teg13n een beslissing die de
strafvoTdering doo1' ve1jaTing vervallen
ve1oJclaart (1).

(1) Oass., 4 mam·t 1974 (An·. cass., 1974,
biz. 729).
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2° Niet ontvankelijk, wegeris het ontbreken van belang, is de vom·ziening
vein de beklaagde tegen een beslissing
die hem vrijsp1·eekt (1).

strijdige verrneldingen niet vermag na
te gaan of het arrest werd gewezen door
de rechters die alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond;

3° TVanneet· volgens de vermeldingen van

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de eisers
veroorcleelt ; verwerpt de voorzieningen
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk' vernietigde
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

het p1'oces-ve1·baal van de te1·echtzitting,
enerzijds, en die van het door de g1·ijfie1'
eensl~tidend ve1·klaanl afschrijt van het
a1'1'est, ande1·zijds, de J'echters die het
a1·rest hebben gewezen, niet dezelfde zijn,
moet dit wonlen vemietigd (2). (Art. 779
G.W.)
(LEBLANC EN FRANQOIS.)
• ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 197 4 gewezon door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegende dat hot arrest de strafvordering die tegen eiseres en eiser
wegens de telastlegging B werd ingesteld,
door verjaring vervallen verklaart, voor
zover die telastlegging betrekking heeft
op feiten die van 13 januari 1968 tot
l juli 1968 worden gepleegd; dat het
eiser vrijspreekt van de onder A ten
laste gelegde feiten alsrnede van de
onder B ten laste gelegde feiten die v66r
de rnaand december 1970 werden gepleegd ; dat voor zover de voorzie:ningen
tegen die beslissingen zijn gericht, zij niet
ontvankelijk zijn wegens het ontbreken
van belang;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 779, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het werd gewezen door de HH. Lejeune, de Cou;ne en Kleinermann de
Lance, raadsheren in het hof van beroep,
die volgens de venneldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting van
28 februari 1974 het onderzoek van de
zaak en de de batten voor dat hof hebben
bijgevvoond ;
Overwegende dat volgens het procesverbaal van de terechtzitting van 4 april
1974 hot arrest werd uitgesproken door
hetzelfde hof, sarne:ngesteld door de
raadsheren Lejeune, Brasseur en KleinerTnann de Lance ;
Overwegende dat het Hof wegens die
(1) Oass., 6 mei 1974 (Airy'. cass., 1974,
blz. 1000).
(2) Cass., 23 november 1971 (A1·r. cass.,
1972, blz. 301).

14 oktober 1974. ~ 2e kaTner.
Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1•slaggever,
Baron Vin9otte. ~ Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

V oo1·zitte1·,
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14 oktobe:r; 1974.

CASSATIE. ~ VooRZIENING oP BEVEL
VAN DE JIHNISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VONNIS DAT EEN
VEROORDELING UITSPREEKT WEGENS
EEN VERJAARD MISDRIJF. -- VERNIETIGING.

Op de voo1·ziening van de pt·oc~t?'eur
generaal, ingesteld op bevel van de
ministe1· van justitie, vet·nietigt het Hoj
zonde1· venuijzing het vonnis dat een
vet·ooTdeling ttitsrn·eekt wegens een misclrijj dat ve1·jam·d was (3). (Art. 441 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE COPIENNE EN LEJEUNE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; ~ Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureurgeneraal in het Hof van cassatie :
(( Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
(3) Cass. 16 januari 1973 (A1'!'. cass., 1973,
blz. 503).
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schrijven van 20 mei 1974, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/311/AP Pres.
LVfAV, bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van strafvordering aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis van 26 november 1973, van de
Politierechtbank te La Louviere, voor
zover dat vonnis de genoemden Copienne
Gilberte, Fernande, Nicole, handarbeidster, geboren op-27 maart 1939 te HaineSt-Paul, aldaar woonachtig rue Ferrer, 9,
en Lejeune Marie Josee, cafehoudster,
geboren op 28 april 1939 te Bray, woonachtig te Haine-St-Paul, place de l'Eglise, 35, veroordeelt ieder tot 20 frank
geldboete wegens mondelinge beledigingen, welke feiten op 13 november 1972
werden gepleegd.
» Daar de verjaring van de strafvordering niet werd geschorst, zijn deze veroordelingen die meer dan een jaar na de
overtreding zijn uitgesproken, in strijd
met de wet, inzonderheid met de artikelen 21 tot 25 van de wet van 17 april
1878, zoals zij gewijzigd zijn bij die van
30 mei 1961, krachtens welke artikelen
de strafvordering op de clag van het
vonnis verj aarcl was ;
» Om die reclenen, vorclert cle onclergetekencle procureur-generaal dat het
het Hof gelieve het aangegeven vonnis,
voor zover het genoemden veroordeelt
wegens belecligingen, te vernietigen, te
bevelen dat van zijn arrest melding zal
worden gemaakt op cle kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing en te
beschikken dat er geen grond is tot verwijzing.
» Brussel, 28 mei 1974.
>> V oor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.) Colard >>;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis van 26 november
1973, binnen de grenzen die in de vordering zijn vermelcl ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing; beschikt dat er geen grond is
tot verwijzing.

14 oktober 1974. 2° kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende concl~tsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
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1° WEGVERKEER. VERKEERSTEKENS. WEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIKEL ll2bis, 2, LID l. - Qp DE
RIJBAAN AANGEBRACHTE WITTE PIJLEN
DIE DE RIJSTROOK AANWIJZEN WELKE
DE BESTUURDERS MOETEN VOLGEN OM
DE DOOR DIE PIJLEN AANGEDUIDE
RIOHTING IN TE SLAAN.- DRAAGWIJDTE VAN DIE VERKEERSTEKENS.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - 0ASSATIEBEROEP VAN EEN
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING OP
DE TEGEN HEM INGESTELDE STRAFVORDERING EN TEGEN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING OP DE DOOR HEM TEGEN DE
JI1EDEBEKLAAGDE EN DE VOOR DEZE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKE
PARTIJ INGESTELDE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE TEGEN DE
BEKLAAGDE INGESTELDE STRAFVORDERING. BRENGT DE VERNIETIGING
JI1EDE, BEHALVE WAT EEN BEVOLEN
ONDERZOEKSJiiAATREGEL BETREFT, VAN
DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
DIE OP DEZELFDE ONWETTELIJKHEID IS
GEGROND. HOEWEL DE VOORZIENING TEGEN DEZE LAATSTE BESLISSING
NIET ONTVANKELIJK IS.

1° De op de 1·ijbaan aangebmchte witte
pijlen, vooTzien bij a1·tikel 112bis, 2,
§ 1, van het wegverkem·s1·eglement, zijn
gebodstekens die de 1'ijst1·ook aanwijzen
wellce de besttm1·dm·s moeten volgen om
de door die pijlen aanged~tide l'ichting
in te slaan, doch zijn geenszins ve1·bodstekens, zodat, bij ontstentenis van witte
pijlen wijzende naa1· de richting die
men wil inslam~, het niet veTboden is een
1·ijstTook te volgen waamp witte pijlen
1-ijn aangebmcht die een ande1·e l'ichting
aanwijzen ( l).
ve~·nietiging, op de vom·ziening van
een beklaagde, van de beslissing op de
tegen hem ingestelde stmjvm·de1·ing b1·engt
de veTnietiging mede, behalve wat betTejt
een bevolen onde?·zoeksmaat?·egel (2),
van de niet definitieve beslissing op de
door die beklaagde tegen een medebeklaagde en de voo1· deze bu?·geTTechtelijke aanspmkelijke pa1·tij ingestelde

2° De

Voo1·zittm·,

(1) Raadpl. cass., 5 maart 1974 (A1·r. cass.,
19U, biz. 735).
(2) Cass., 29 april 1974 (Arr. cas8., 1974,
blz. 946).
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burge1'lijke rechtsvordering die op dezeljde onwettelijkheid is gegrond, hoewel
de voorziening tegen deze tweede beslissing voomlsnog niet ontvankelijk is (1).
(VERBRUGGEN, GEENRITS EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « DE VADERLANDSE ll,
T. VAN VELDHOVEN EN BAKKER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 januari 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
Overwegende dat het vonnis verweerder Van Veldhoven en eiseres Verbruggen
op de strafvordering veroordeelt, verweerder Bakker en eiser Geenrits respectievelijk voor voornoemde beklaagden
civielrf)chtelijk aansprakelijk stelt wat
de lastens deze personen uitgesproken
geldboeten en kosten betreft, en, bij
bevestiging van het beroepen vonnis, de
aansprakelijkheid voor het ongeval tussen
beide beklaagden bij helften verdeelt, en,
dienvolgens, aan de reeds vernoemde
eisers alsmede aan eiseres naarnloze vennootschap « De Vaderlandsche ,, die zich
tegen de verweerders burgerlijke partij
hadden gesteld, slechts de helft toekent
van het bedrag van de schade die hun
werd toegebracht ; dat het vonnis, met
betrekking tot de vordering van eiseres
Verbruggen, daarenboven een onderzoeksmaatregel beveelt ;
I. Over de voorziening van eiseres
Verbruggen, beklaagde en burgerlijke
partij :
I 0 In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen haar ingesteld :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel l12bis, 2, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
doa~·dat het vonnis Verbruggen op de
strafvordering tot een geldboete en de
helft van de kosten veroordeelt, en tevens
beslist dat ze voor de helft voor het

(1) Raadpl. cass., 22 september 1969 (Arr.

cass., 1970, biz. 72), 8 januari en 28 mei 1973
(ibid., 1973, biz. 4.67 en 939), 24 Reptember
en 14 oktober 1974, supra, biz. 98 en 201.

verkeersongeval aansprakelijk is, op
grond van de telastlegging « op de openbare weg, weggebruiker zijnde, verzuimd
te hebben de richting aangeduid door
op de rijbaan aangebrachte witte pijlen
te volgen ,, zijnde een inbreuk op voormelde wetsbepaling, dit om de redenen
dat « Verbruggen haar auto bestuurde
over de Jan Van Rijsvvijcklaan in de
richting van het Bouwcentrum, op het
kruispunt met de Vogelzanglaan in aanrijding kwan1 met de trekker met oplegger bestuurd door Van V eldhoven,
toen zij, zelf het re.chter baanvak volgende met een richtingspijl naar rechts,
rechtdoor reed, en Van V eldhoven, het
middenvak volgende, wa:;:tr de richtingspijlen waren weggesleten, v66r haar
rechts afsloeg mn de V ogelzanglaan op
te rijden, ... richtingspijlen geldend als
gebodstekens ,,
te1·wijl de in opschrift vermelde verordeningsbepaling enkel een gebodsbepaling
inhoudt, met name de verplichting die
strook te volgen waarop een pijl voo.rkomt die de richting aanwijst die de
bestuurder wil inslaan, en geenszins verbiedt, wanneer zoals ten deze op de
andere rijstroken geen pijlen zijn aangebracht met de richting « rechtdoor ,,
op de uiterste rechterstrook waarop
pijlen naar rechts zijn aangebracht,
rechtdoor te rijden
Overwegende dat het vonnis de in het
middel weergegeven redengeving inhoudt
en verder beschouwt : « dat wanneer
richtingspijlen op het wegdek zijn getrokken, de bestuurders deze moeten
volgen ; dat, indien beklaagde Verbruggen rechtdoor wilde rijden, zij het middenvak had moeten volgen; dat door
van uit het rechterbaanvak rechtdoor
te rijden, zij vrijwillig een risico op zich
nam ; dat de overtreding die zij daardoor
beging, mede bijdroeg tot het ongeval " ;
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde wetsbepaling enkel een gebod inhoudt voor de bestuurclers die de
door de witte pijlen, welke op de rijbaan
zijn aangebracht, aangeduide richting
willen volgen; dat het vonnis, dat tevens
vaststelt dat de witte pijlen op het
1nidclenvak waren weggesleten, geenszins, zoals het minstens impliciet doet,
cut voormelde bepaling mocht afleiden
dat het eiseres verboden was de op het
wegdek aangebrachte pijlen niet te volgen;
Dat het middel gegroncl is ;
2° In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
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Overwegende dat het vonnis, bij bevestiging van het beroepen vonnis, eiseres
voor de helft voor het ongeval aansprakelijk stelt, haar een provisionele schadevergoeding toekent en, voor het overige,
.een onderzoeksmaatregel beveelt ;
Overwegende dat zodanige beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering, en geen uitspraak doet over
een bevoegdheidsgeschil ;
Overwegende echter dat de vernietiging van de beslissing op de tegen eiseres
ingestelde strafvordering, de vernietiging
met zich brengt van de beslissing op
haar civielrechtelijke vordering, welke
1aatste beslissing, behalve waar een
onderzoeksmaatregel wordt bevolen, op
dezelfde onwettelijkheid is gegrond, en
dit ook al is ze geen eindbeslissing ;
II. Over de voorziening van eiser
Geenrits, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, gericht tegen de beslissing op de
vordering van het openbaar ministerie,
en over de voorziening van dezelfde eiser
en van eiseres de naamloze vennootschap
"De Vaderlandsche », burgerlijke partijen, tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen door hen tegen
de verweerders ingesteld :
Overwegende dat voornoemde eisers
tegen voormelde beslissingen hetzelfde
middel inroepen als eiseres Lucienne
Verbruggen; dat, om de hierboven aangehimlde redenen, dit middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiseres V erbruggen op de strafvordering veroordeelt,
in zoverre het eiser Geenrits civielrechtelijk aansprakelijk stelt voor de geldboete
en de kosten lastens voornoemde eiseres
uitgesproken, en iri zoverre het, uitspraak
doende op de civielrechtelijke vorderingen van de drie eisers, de helft van de
aansprakelijkheid voor het ongeval op
eiseres Verbruggen legt, en dienvolgens
a.an de burgerlijke partijen slechts de
helft toekent van het bedrag van de door
hen opgelopen schade ; beveelt dat van
di t arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders in
de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de correctionele rechtbank te
Mechelen, zitting houdend in hoger beroep.
15 oktober 1974. -

2e kamer.

Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Diercxsens (van de balie
te Antwerpen).
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CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, wegens vemwnging van
jeiten en 1·echt, is het middel dat het Hoj
zou ve1·plichten feitelijke gegevens na
te gaan (1). (Art. 95 Grondwet.)
(PROOUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE,
T, ALGEMEEN BELGISOH VAKVERBOND.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 16 april 1973 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 67 van het koninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie van de wetten betreffende de politie
over het wegverkeer,
dom·dat het vonnis het Algemeen Belgisch Vakverbond civielrechtelijk aansprakelijk verklaart voor de betaling van
de geldboete en de kosten van de strafvordering, waartoe ?:ijn aangestelde De
Scheemaecker Roger vvordt veroordeeld,
tm·wijl uit geen enkel stuk van het
dossier blijkt dat dit verbond rechtspersoonlijkheid bezit :
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof ertoe zou nopen
feitelijke gegevens na te gaan ;
Dat het middel derhalve feiten met
recht vermengt en mitsdien niet ontvankelijk is ;

(1) Cass., 30 september 1974, s1tpra, blz. 141.

224Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
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15 oktober 1975. .kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet•,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

.2°

VERZET. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. BESLISSING DIE DE
BEKLAAGDE BIJ VERSTEK REEFT VEROORDEELD. VERZET. ElSER IN
VERZET VERSORIJNT NIET TIJDENS DE
VOOR DE BERANDELING VAN RET VER.ZET GESTELDE TEREORTZITTING.
VERZET ONGEDAAN VERKLAARD ZONDER
DAT RET OPENBAAR J\UNISTERIE DIT
REEFT GEVORDERD. WETTELIJKREID.

VORJVI.- STRAFZAKEN.- lNDIENING
VAN MEMORIES.- MEMORIE VAN ElSER
INGEDIEND TER GRIFFIE VAN RET HoF
VAN OASSATIE NA RET VERSTRIJKEN
VAN DE IN ARTIKEL 4,20bis, LID .2, VAN
RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING
BEPAALDE TERMIJN. NIET-ONTVANKELIJKREID.

1° Niet ontvankelijk is de memorie die tot
staving van een cassatieberoep in strafzaken ter g1·ijfie van het Hoj is ingediend na de termijn bepaald in a1·tikel 420bis, lid 2, van het Wetboek van
stmjvo1·dering (1) .
.2° Wanneer de beklaagde, die op de stra]vo1·de1·ing bij verstek is ve1·oo1·deeld,
ve1·zet heejt aangetekencl doch niet verschijnt tijclens de voor de behandeling
van het ve1·zet gestelcle tM'echtzitting,
mag cle straj1·echter het verzet ongeclaan
verklm·en, oak al heejt het openbaar
ministe1·ie ditniet gevorde1·cl (2). (Artt.188
en 208 Sv.) (Impliciete oplossing.)

(1) Cass., 19 febrnari 1974 (Au. cass., 1974,
blz. 688).
(2) Eiser werd door het hof van beroep bij
verstek veroordeeld op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvordering. Hij tekendc tijdig en op regelmatige
wijze verzet aan tegen het verstekarrest, doch
enkel wat betreft cle beslissing op de strafvordering, met dagvaarding voor de terechtzitting van 4 februari 1974. Tijdens deze
terechtzitting verscheen eiser niet en, na
vordering van het openbaar ministerie, stelde
het hof van beroep de zaak voor uitspraak op
13 februari 1974. Op Iaatstvermeide datum
verklaarde dit hofhet verzet ongedaan wegens
het niet verschijncn van eiser om de gegrondheid van het verzet te bewijzen. Tegen dit
arrest was de voorziening gericht.
Het bestreden arrest verkiaart het verzet
ongedaan, doch stelt niet vast dat dit gevorderd was door het openbaar ministerie. De
vraag was aldus of de strafrechte1· van ambtswege het ve1•zet ongedaan mocht verklaren.
Uit het zittingsbiad en het arrest bieek wei
dat het openbaar ministerie gevordercl had
tijdens de terechtzitting van 4 februari 1975,
cloch niet dat het gevorclerd had het verzet
ongedaan te verklaren.
De rechtsieer neemt nagenoeg unaniem aan
dat, 'vanneer eiser in verzet niet verschijnt
tijdens de terechtzitting gesteld voor de
behandeling van het verzet, dit niet van
r~chtswege bet vervai van het verzet mee-

brengt en dat het vervai 1iwet gevorderd
'vorclen door een van de beianghebbende partijen en moet uitgesproken worden door de
rechter (BELTJENS, Le Code d'instr1wtion
m·irninelle belge, druk 1903, biz. 450, art. 188,
nrs. 5 en 13 ; R. HAYOIT DE TERMICOURT,
" Etude sur !'opposition aux decisions rendues
par Ies juridictions correctionnelles et Ies
tribunaux de police "• Rev. dr. penal, 1932,
biz. 862, nr. 53; SmruiND, Tmite pratique de
droit m··irninel, cleei II, druk 1942, biz. 325,
nr. 7; Les Novelles, Proc, penaie, deel I-2,
druk 1946, trefwoorcl Les trib1maux cm·rectionnels, biz. 649-650, nr. 197; SnmN, Stmfvm·dering, deel IT, druk 1949, nr. 917; BRAAS,
Precis de procedu1·e penale, druk 1951, m·. 743,
biz. 649-650 ; A. VANDENPLAS, « Over verzet
in strafzaken ,, R.W., 1972-1973, kol. 18061807).
Die rechtsieer steunt in hoofdzaak op een
arrest van het Hof van cassatie van 4 ·maart
1907 (B1tll. en Pas., 1907, I, 152).
Dit arrest beslist echter niet dat het verzet
enkei ongedaan kan verklaard worden wanneer dit gevorderd wordt door een van de
beiangbebbende partijen, maar vernietigt een
arrest van een hof van beroep omdat ter zake
de rechten van de verdediging werden geschonclen. Het is namelijk zo dat, wanneer
eiser in verzet niet verschijnt tijdens de
terechtzitting gesteid voor de behandeling
van het verzet en de strafrechter het verzet
niet ongedaan verklaart, maar, in afwezigheid
van eiser in ·verzet, de zaak verschuift naar·
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1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
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ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 februari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorrnen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op eisers rnernorie die buiten de
terrnijn bepaald bij artikel 420bis, lid 2,
van het W etboek van strafvordering werd
neergelegd en deswege niet ontvankelijk
is, verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.

2e KAMER.- 15 oktober 1974.
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN DE REDENEN EN RET BESCHIKKEND GEDEELTE.
- SCHENDING VAN ARTIKEL 97 VAN DE
GRONDWET.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VEROORDELING. - VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GEBLEVEN. - NrET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

15 oktober 1974. 2e kamer. Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve~·,
de H. Chatel. - Gelijlcluidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Risopoulos (van de balie
te Brussel).

1° Aangetast door tegenstrijdigheid is het
ar1·est dat, bij het bepalen van de ve?·goedingen die aan de bu?·ge1·lijlce pa1·tij
toelcomen wegens schade tijdens de
blijvende a?'beidsongeschilctheid, ene1·,
zijds, oo?'deelt dat e1· geen 1·eden is tot
toe kenning van ajzondeTlij lee bedmgen
voor mateTiiile en morele schade en,
ande~·zijds, ajzonde1·lijlce ve1·goedingen
aan die burge~·lijlce partij toelcent wegens
materiiile en mo1·ele schade (1). (Art. 97
Grondwet.)

een Iatere datum, hij, enkei steunende op
de niet-verschijning van eiser in verzet tijdens
de eerste terechtzitting, het verzet niet meer
ongedaan kan verklaren zonder dat eiser in
verzet opnieuw gedagvaard werd om voor
hem te verschijnen (HAYOIT DE TERJIUCOURT,
op. cit., biz. 862-864, nrs. 54-55).
De andere door de rechtsieer aangehaaide
arresten van het Hof van cassatie zijn anaioog
aan dit van 4 maart 1907 (cass., 1 december
1930, B1tll. en Pas., 1931, I, 3; 1 december
1947, ibid., 1947, I, 506) en betreffen steeds
de aangehaaide schending van de rechten
van de verdediging.
Het verzet maakt de zaak aanhangig bij
de strafrechter die in de eerste piaats over
de ontvankelijkheid van het verzet moet
beslissen. W anneer hij oordeeit dat het verzet
niet ontvankelijk is, moet hij dit verkiaren
(HAYOIT DE TERJIUCOUR'J', op. cit., biz. 864-866,
nr. 56, en biz. 998-999, nr. 66; SIMON, op. cit.,
nr. 917). vVanneer het verzet hem ontvankelijk
voorkomt maar verdachte niet verschijnt,
moet hij het verzet ongedaan verkiaren, onder
meer als dit gevorderd wordt door een beianghebbende partij (cass., 24 april 1911, Bull. en
Pas., 1911, I, 215), tenware het bewijs voorligt
dat eiser in verzet door overmacht beiet werd
te verschijnen (HAYOIT DE TERMICOURT,
op. cit., biz. 862, nr. 53; SnmN, op. cit.,
nr. 917). W anneer cle strafrechter het verzet

ongedaan verkiaart, irnpliceert die beslissing
dat het· verzet ontvankelijk is (HAYOIT DE
TERMICOURT, op. cit., biz. 864-866, nr. 56,
en biz. 998-999, nr. 66; SIMON, op. cit., nr. 917).
Wanneer het verzet ontvankelijk is doch eiser
in verzet niet verschijnt, mag cle strafrechter
de gegrondheid van het verzet niet onderzoeken (cass., 30 december 1922, Bull. en
Pas., 1923, I, 33).
De artikeien 188 en 208 van het Wetboek
van strafvordering stellen vast dat het verzet
als ongedaan wordt beschouwd indien de eiser
in verzet niet verschijnt ; zij bepaien niet clat
de strafrechter enkei het verzet van de niet verschijnende eiser in verzet ongedaan kan verkiaren wanneer hij daartoe aangezocht is door het
openbaar ministerie of de burgerlijke partij.
De strafrechter bij wie de zaak aanhangig
is gemaakt door het verzet, moet over dit
verzet beslissen. De ontstentenis van vordering
van het openbaar ministerie of van verzoek
van de burgerlijke partij, om het verzet
ongedaan te verkiaren wanneer eiser in verzet
niet verschijnt, kan derhalve 'de strafrechter
niet beletten het verzet ongedaan te verklaren.
De bestreden beslissing was derhalve, zoals
het aangetekend arrest verklaart, overeenkomstig de wet.
A. T.
(1) Cass., 6 maart 1967 (Arr. cass., 1967,
blz. 840); 23 januari 1973 (ibid., 1973,
blz. 530).
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2° Niet gemotiveerd is het a1·1·est dat de
beklaagde vm·oordeelt om de burgerlijke
partij schadeloos te stellen, zonde1· een
antwoonl te ve1·strekken op een dam· hem
bij concl~tsie regelmatig vom·gedragen
venoeer (1). (Art. 97 Grondwet.)
(ESQUENET, T. KNOCKAERT.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat het bestreden arrest
enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke belangen;
Over het eerste middel en het tweede
middel samen,
het ee1•ste, afgeleid uit de schending van
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest eiser, reeds definitief
veroordeeld op de strafvordering, veroordeelt tot betaling aan verweerder van
een bedrag van 693.166 frank, omvattende onder meer een bedrag van 500.000
frank uit hoofde van de wegens blijvende
arbeidsongeschiktheid opgelopen materiele schade en ee:n bedrag van 60.000
frank uit hoofde van morele schade
wegens pijnen tijdens de blijvende
arbeidsongeschiktheid en wegens onesthetische littekens,
te1·wijl het arrest in zijn motieven stelt
dat er geen reden is « om voor de periode
van bestendige arbeidsongeschiktheid afzonderlijke bedragen toe te kmmen voor
materiele en morele schade ,, en aldus
de beslissing die aan verweerder, tot
vergoeding van de schade voortspruitende
uit de blijvende arbeidsongeschiktheid,
een afzonderlijk bedrag toekent van
500.000 frank uit hoofde van materiele
schade -en een afzonderlijk bedrag van
60.000 frank uit hoofde van morele
schade wegens pijnen tijdens de duur
van de blijvende arbeidsongeschiktheid
en wegens onesthetische littekens, strijdig is met die motivering, zodat het
arrest niet wettelijk met redenen omkleed is;
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,

(1) Cass., 17 september 1974, supra, biz. 74.

doordat het arrest eiser veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een
bedrag van 693.166 frank, omvattende
onder meer een bedrag van 60.000 frank
uit hoofde van morele schade wegens
pijnen tijdens de duur van de blijvende
arbeidsongeschiktheid en wegens het
bestaan van onesthetische littekens,
terwijl het arrest geen antwoord verstrekt op het verweermicldel dat eiser
bij conclusie heeft doen gelclen, namelijk
dat verweerder voor de eerste rechter
geen vordering tot vergoeding wegens
esthetische schade had ingesteld en dat
het hof van beroep zich dan ook niet
uit te spreken had over deze voor het
eerst in hoger beroep gestelde eis ; waaruit volgt dat het arrest niet wettelijk
met redenen omldeed is :
Overwegende enerzijds dat, waar het
arrest bij de beoordeling van het inkomstenverlies tijdens de periode van blijvende invaliditeit stelt dat er geen reden
is tot toekenning van afzonderlijke
bedragen voor materiele en morele
schade, het, zonder die stelling tegen te
spreken, geen afzonderlijke vergoedingen
kon toeken:nen respectievelijk uit hoofde
van materiele en morele schade voortspruitend uit de blijvende i:nvaliditeit
van verweerder ;
Overwegende anderzijds dat eiser bij
conclusie heeft doen gelden dat verweerder voor de em·ste rechter geen vordering
tot vergoeding uit hoofde van esthetische
schade had ingesteld en derhalve het hof
van beroep zich niet uit te spreken had
over die voor het eerst in hoger beroep
gestelde eis ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dit verweermicldel van eiser te beantwoorde:n, aan verweerder een bedrag
van 60.000 frank toekent uit hoofde van
morele schade wegens pijnen tijdens de
blijve:nde arbeidsongeschiktheid en wegens onesthetische littekens ;
Dat de middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, beslissend over
de vergoeding die aan verweerder toekomt uit hoofde van schacle wegens blijvende arbeidsongeschiktheid en uit hoofde van morele schade wegens onesthetische letsels, eiser veroordeelt om aan
verweerder te betalen een bedrag van
500.000 frank als vergoedi:ng voor materiele schade tijde:ns de blijvende arbeidsongeschiktheid en een bedrag van 60.000
frank als vergoeding voor morele schade
wegens pijnen tijdens de blijvende
arbeidsongeschiktheid en wegens onesthe-
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tische letsels, verlneerderd met de vergoedende en de gerechtelijke intresten
en met de kosten ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijke
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van berpep
te Brussel.

2e KAMER.- 15 oktober 1974.

1o

15 oktober 1974. 2e learner. VooTzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Delva. - Geli}kluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. De Bruyn.
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15 oktober 1974.

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

Niet ontvankeli}k, in stmjzaken, is de
voo1·ziening v661· de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissirig die, op de
buTgm·lijke 1·echtsvo1·deTing, geen uit.spTaak doet ove1· een geschil inzake
bevoegdheid, een provisionele vergoeding
toekent en VOOT het OVM'ige een onde1'zoeksmaatTegel beveelt (1). (Art. 416 Sv.)
(STEVENS EN LEIJSSEN,
T. LOENDERS EN SCHEPERS.)

Met de notitie overeenstemmend arrest.
15 oktober 1974. 2e kamer. Voo1·zitteT, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

(1) Cass. 24 juni 1974 (A1·r., cass., 1974,
biz. 1183); raadpl. cass., 14 oktober 1974,
supra, biz. 216.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. -BuRGERLIJKE RECHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE IN TUSSENKOMST OPGEROEPEN VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE. -ARREST DAT, ZONDER UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN GESCHIL
INZAKE
BEVOEGDHEID,
HET HOGER
BEROEP VAN DEZE VERZEKERAAR TEGEN
EEN VONNIS DAT, ZONDER UITSPRAAK
TE DOEN OVER EEN GESCHIL INZAKE
BEVOEGDHEID, HEM ((IN SOLIDUM ll MET
DE BEKLAAGDE EN DE VOOR DE BEKLAAGDE
BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ VEROORDEELT TOT
BETALING VAN EEN PROVISIONELE SOHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ EN VOOR HET OVERIGE EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL BEVEELT, NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART, DE VERZEKERAAR VEROORDEELT IN DE AAN
ZIJN ZIJDE IN HOGER BEROEP GEREZEN
KOSTEN EN DE ZAAK VOOR VERDERE
BEHANDELING NAAR DE EERSTE RECHTER TERUGWIJST.- VOORZIENING INGESTELD VOOR DE EINDBESLISSING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE v·ooRZIEN OF TEGEN WIE EEN
VOORZIENING KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.
BuRGERLIJKE
REOHTSVORDERING. VOORZIENING
VAN DE IN TUSSENKOMST OPGEROEPEN
VERZEKERAAR. VAN DE BEKLAAGDE
TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MoTORWAARBORGFONDS DAT VRIJWILLIG IS
TUSSENGEKOMEN.
GEEN GEDING
TUSSEN HEN EN GEEN VEROORDELING
VAN DE VERZEKERAAR TEN GUNSTE VAN
HET FONDS. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

ro Niet ontvankelijk V001' de

eindbeslissing
is de vom;ziening van de in tussenkomst
opgeroepen veTzelcema1' van de beklaagde
' tegen het a1'rest dat, zondeT uitsp1·aak
te doen ove1· een geschil inzake bevoegdheid, het hager be1·oep van deze ve1·zekeTaa1· tegen een vonnis dat, zondm· ~dt
spmak te doen ove1· een geschil inzake
bevoegdheid, hem in solidum met de
beklaagde en de voo1• de ·beklaagde burge1'1'echtelijk aanspmkelijke paTtij Ve1'oordeelt tot betaling van een p1•ovisionele
schadeve1:goeding aan de buTgM·lijke
paTtij en vooT het ove1·ige een onde?•zoeksmaatTegel beveelt, niet ontvankelijk:

-228ve1·klaart, de ve1·zekeram· ve1·oordeelt in
de aan zijn zijde in hager be1'oep gerezen
kosten en de zaak voo1· ve1·de1·e behandeling tentgw~fst naar de ee1·ste rechte1· (1).
(Art. 416 Sv.)
2° De in tttssenkomst opgeTOepen ve1'zeke1'aa1' van de btwgerrechtelijlce aansp1'akelijkheid van de beklaagde is niet
ontvankelijk om zich in cassatie te
voor·zien tegen het Gemeenschappelijk
Moto1·waa1·bo1'gfonds, vrijwillig tttssengekornen in de bu1·gerlijke rechtsvo1'de1·ing, wannee1· tussen deze pa1·tijen
geen geding bestond en ten gunste van
het Ji'onds geen Ve1'001'deling van de
verzekeraar is uitgesp1'0ken (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ R.V.S. ,, T. WOLTERS EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. In zoverre de voorziening is gericht
tegen verweerder Walters, burgerlijke
partij en dagende partij in tussenkomst :
Over de grond van niet-ontvankel~jk
heid door verweerder opgeworpen en
hieruit afgeleid dat de bestreden beslissing
geen eindarrest is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het arrest, zonder
uitspraak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, niet ontvankelijk
verklaart het hoger beroep door eiseres,
verzekeraar van beklaagde en verweerster
in gedwongen tussenkomst, ingesteld
tegen een vonnis dat, zonder uitspraak
te do en over een geschil inzake bevoegdheid, lmar in solidum met beklaagde
en met de voor hem civielrechtelijk
aansprakelijke partij veroordeelt tot
betaling van een provisionele vergoeding
aan eerste verweerder, burgerlijke partij

(1) Cass., 24 oktober 1966 (A?'?'. cass.,
1967, biz. 250), raadpl. cass. 14 april 1970
(Arr. cass., 1970, biz. 742), zie oak het vorig
arrest.
(2) Cass., 29 februari 1972 (Ar1•. cass., 1972,
biz. 600), 26 februari en 18 juni 1974 (ibid.,
1974, biz. 711 en 1145).

en eiser in gedwongen tussenkomst, en
alvorens over de eis van laatstgenoemde
uitspraak te doen, een deskundigenonderzoek beveelt ; dat het arrest eiseres veroordeelt tot de aan haar zijde
in hoger beroep gerezen kosten en
de zaak voor verdere behandeling over
de burgerlijke belangen naar de eerste
rechter terugwijst;
Dat dergelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;
II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de onderlinge verzekeringsmaatschappij " Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds " :
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en
hieruit afgeleid dat v66r de feitenrechter
tussen eiseres en verweerster geen geding
werd gevoerd en dat het bestreden arrest
geen veroordeling van eiseres ten gtmste
van voornoernde verweerster inhoudt :
Overwegende dat, nu v66r de feitenrechter tussen eiseres en verweerster
geen geding aanhangig werd gemaakt en
het bestreden arrest geen veroordeling
van eiseres ten gunste van verweerster
inhoudt, de tegen laatstgenoemde ingestelde voorziening niet ontvankelijk. is ;
Om deze redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 oktober 1974. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. De Schrijver (van de
balie te Dendermonde) en DeBruyn.

3e KAMER.- 16 oktober 1974.
l ° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLUKE ZAKEN.- MIDDEL VREEMD AAN
DE BESLISSING BETREKKELIJK DE
ElSER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° HUUR VAN GOEDEREN.- PAcHT.
- ARTIKEL 1345 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK. - BEPALING DIE DE
ONTVANKELIJR;HEID VAN DE RECHTSVORDERINGEN INZAKE PACHT DOET

-229AFHANGEN VAN EEN VOORAFGAANDE
OPROEPING VAN DE VERWEERDER TOT
MINNELIJKE SOHIKKING. BEPALING
DIE DE OPENBARE ORDE NIET RAAKT.

3° HUUR vAN GOEDEREN.- PAOHT.
EISER DIE DE VERWEERDER VOOR
DE REOHTSVORDERING NIET TOT MINNELIJKE SOHIKKING HEEFT OPGEROEPEN. VERWEERDER DIE ZIJN VERWEER VOOR DE FEITENREOHTER HEEFT
VOORGEDRAGEN ZONDER « IN LIMINE
LITIS » DE EXOEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP TE WERPEN. EXOEPTIE DIE NIET MEER VOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP KAN WORDEN OPGEWORPEN.

1° Niet ontvankelijk, in bnrge1·lijke zaken,
is het middel dat vreemd is aan cle beslissing bet1·ekkelijk cle eise1· (1).
2° De bepaling van artikel 1345 van het
Ge1·echtelijk Wetboek volgens welke geen
1'echtsvorde1·ing inzake pacht ontvankelijk is indien de ve1··wee1·der niet tot
minnelijke schikking is opgeToepen,
is geen bepaling die de openba1·e 01·cle
makt (2).
3° Inzake pacht kan de ve1·wee1·de1', die niet
in limine litis de exceptie heejt ingM·oepen welke hiM'ttit is afgeleicl clat hij niet
v661· de 1'echtsvorcle1·ing tot minnelijke
schikking is opge1'0epen en die zich ove1'
de zaak ten grande heeft ve1·dedigcl, deze
exceptie niet voo1· cle 1'echte1· in ho ge1·
be1•oep opwerpen (3). (Art. 1345 G.W.).
(CHARTIER J. EN M.,
T. LAlliBERT EN LITISOONSORTEN.)
ARREST

(t>e1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Hoei ;
I. Wat de voorziening van Julien
Chartier betreft :

Over het middel afgeleid nit de scherr(1) Vgl. cass., 6 september 1972 en 22 maart
1973 (Arr. cass., 1973, blz. 16 en 730).
(2) en (3) Artikel 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek neemt artikel 59 over dat in het
Wetboek van burgerlijke rechtsvordering is
ingevoegd bij artikel 19, § 2, van de wet van
7 juli 1951 tot wijziging van de wetgeving inzake pacht. Over dit artikel 59 raadplege

ding van de artikelen 861, 862, 863, 864,
865 en 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, welk artikel1345 gewijzigd
is bij artikel 8 van de wet van 28 december 1967, en 97 van de Grondwet,
clo01·dat het vonnis de rechtsvordermg
van eiseres Micheline Chartier « niet
ontvankelijk verklaart mndat eiseres
niet te voren ter minnelijke schikking heeft opgeroepen » en de eisers
hoofdelijk m de kosten van beide instanties heeft veroordeeld, op grond dat eiseres, hoewel zij de enige pachteres was
geworden en bijgevolg aileen het geeiste
recht van voorkoop bezat, de verweerders
niet ter minnelijke schikkmg heeft opgeroepen alvorens haar eis in te leiden
om in de plaats gesteld te worden van
de kopers van het verpachte en met
miskenning van haar rechten verkochte
goed, en dat haar vordering, zoals zij
werd ingesteld, niet kan worden toegelaten (Gerechtelijk Wetboek, artikel
1345),
te1·wijl de nietigheid ten gevolge van
het verzuim of de onregelmatigheid van
de voorafgaande poging tot minnelijke
schikking, zoals de poging op straffe van
ontoelaatbaarheid van de vordering is
voorgeschreven bij artikel 1345 van het
Gerechtelijk W etboek, noodzakelijk gedekt was en voor de rechter in hoger
beroep niet kon worden aangevoerd,
omdat zij niet v66r enig ander middel
was opgeworpen tijdens het gedmg voor
de eerste rechter, en deze bovenclien de
rechtsvordering van eiseres heeft toegelaten bij een vonnis op tegenspraak,
zonder dat enige betrokken partij of de
rechter, ambtshalve, deze nietigheid had
opgeworpen (schendmg .van de artikelen
862, 863, 864, 865 en 1345 van het
Gerechtelijk Wetboek);
te1'wijl, zelfs in de onderstellmg dat de
nietigheid ten gevolge van het verzuim of
de onregelmatigheid van de voorafgaande
poging tot mmnelijke schikking, zoals
de poging op straffe van ontoelaatbaarheid van de rechtsvordermg is voorgeschreven, niet gedekt werd spijt zij door
de verweerders voor de eerste rechter
niet regelmatig was opgeworpen of door
deze niet ambtshalve was uitgesproken,
men cass., 16 maart 1967 (A1·1·. cass., 1967,
blz. 877) en de noot get. R.H. ; over artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek
raadplege men EECKLOO, Pacht en voo1·koop,
1970, nr. 8:.)4, blz. 521, en n'UDEKEM n'Acoz
en SNICK, Het pacht?·echt, 1970, nr. 653,
blz. 367.

-230dan nog bedoelde rechtsvordering door
de rechter alleen dan nietig kon verklaard
worden indien het aangeklaagde verzuim
of de aangeklaagde onregelmatigheid de
belangen schaadde van de partij die zich
op de exceptie heeft beroepen; aangezien
het vonnis niet heeft vastgesteld dat
deze schade bestond hoewel de verweerders op verzoek van de eerste eiser voor
de vrederechter ter minnelijke schikking
werden opgeroepen, de beslissing die de
rechtsvordering van de eiseres « niet ontvankelijk verklaart omdat eiseres niet
te voren ter minnelijke schikking heeft
opgeroepen " in elk geval niet wettelijk
is gerechtvaardigd (schending van de
artikelen 861, 86,2, 863 en 1345, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het vonnis aan eiser
zijn rechtsvordering ontzegt, op grond
dat hij door de overdracht van de pacht
aan eiseres « elk recht op de pacht
verloren heeft . .. en niet meer de voorwaarden vervult om te zijnen voordele
of ten voordele van een ander het recht
van voorkoop te vorderen >> ;
Dat het middel, dat op deze beslissing
\Seen betrekking heeft, niet ontvankelijk

beroep aan te voeren en dat het eerste
onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van de eiser Julien Chartier; vernietigt het bestreden vol1!1is, in zoverre
het de rechtsvordering van de eiseres
Micheline Chartier niet ontvankelijk verklaart en haar in de kosten van beide
instanties veroordeelt ; beveelt dat van
clit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eiser Julien
Chartier in de helft van de kosten ;
houdt het overige van de kosten aan
opdat hierover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de in boger beroep zitting
houdende Rechtbank van eerste aanleg
te Luik.
16 oktober 1974. 3 6 kamer. V om·zitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·Blaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijkl1ddende conchtBie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. PleiterB, de HH. De Bruyne en Bayart.

IS;

II. W at de voorziening van Micheline
Chartier betreft :
Over het bovenvermeld middel:
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Ten aanzien van het eerste onderdeel :

VONNISSEN EN ARRESTEN.- BDR-

<?verwegende dat de bepaling van
art1kel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek die voorschrijft dat de in dit artikel
opgegeven vorderingen moeten voorafgegaan zijn van de oproeping tot minnelijke schikking, enkel de bescherming
van de privebelangen beoogt en de
openbare orde niet raakt ;
Dat de partij die er belang bij heeft
zich daarop te beroepen dus afstand kan
doen van het middel van niet-ontvankelijkheid wegens niet-inachtneming van
het voorschrift en dat zulks onder meer
hieruit voortvloeit dat zij tegen de rechtsvordering verweer heeft gevoerd zonder
in limine litiB de niet-ontvankelijkheid
van deze rechtsvordering op te werpen ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de verweerders voor de ~erste
rechter de niet-ontvankelijkheid van de
vordering ~ebben aangevoerd; dat zij
derhalve met meer ontvankelijk waren
om deze niet-ontvankelijkheid in hager

GERLIJKE ZAKEN.- AFWIJZING VAN DE
VORDERING GEGROND OP EEN EXCEPTIE
WELKE DE PARTIJEN NIET HADDEN
INGEROEPEN, ZONDER HEROPENING VAN
DE DEBATTEN. GERECHTELIJK WETBOER, ARTIKEL 774, TWEEDE LID. BEPALING VAN TOEPASSING OP DE
RECHTER IN HOGER BEROEP.

De bepaling van artikel 774, tweede lid,
van het Ge1·echtelij k W etboek naar luid
waarvan de 1·echtm· de heropening van
de debatten moet bevelen alvor·enB de
vo?:dm·ing geheel of gedeeltelijk af te
W~Jzen op gmnd van een exceptie · welke
door de partijen voor hem niet we1·d
ingeroepen, iB van toepaBBing op de
1·echtm· in hager beToep (1). (Art. 104,2
G.W.)

(1) Cass., 21 september 1973 (A1·r. cass.,
1974, biz. 70); raadpl. cass., 4 april 1974
(ibid., 1974, biz. 863).

231{LABOUREUR, T. BROZE.)

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll oktober 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Gelet op de alde, die op 4 maart 1974
ter griffie is neergelegd en regelmatig ter
kennis werd gebracht van verweerder,
waarbij Mr. Bayart verklaart voor eiser
op te treden ter vervanging van
Mr. Struye, die overleden is, en het
geding te hervatten;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, ll34, 1319,
1320, 1322, 1648 van het Burgerlijk
vVetboek, 774 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest afwijzend beschikt
op eisers rechtsvordering tot ontbinding,
wegens verborgen gebrek, van de verkoap
door verweerder van een speelgoedauto,
op grand van het feit dat de rechtsvardering meer dan drie jaar na de koap
was ingesteld en dus, naar luid van artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek,
tardief was, zulks zonder dat verweerder
had aangevaerd dat de rechtsvordering
te laat was ingesteld of dat daarvan
sprake was geweest in het rapport van
de gerechtelijke deskundige of in de
vonnissen die de eerste rechter ap
26 oktober 1970 en 2 oktober 1972 had
gewezen, en zander een heropening van
de debatten te bevelen,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, het bestreden
arrest, door aldus a1nbtshalve de vraag
van de tardiviteit op te werpen, die
tussen partijen niet was opgeworpen en
die de openbare orde niet raakte, de
artikelen 6 en 1648 van het Burgerlijk
W etboek verkeerd heeft toegepast ;
tweede onde1·deel, hieruit bovendien
volgt dat het arrest de bewijskracht heeft
miskend die krachtens de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbaek
is gehecht aan de conclusies die de partijen zowel vaar de eerste rechter als
in hager beroep hebben genomen, aan
voormelde vonnissen van de eerste
rechter en aan voornoemd deskundigenrappart;
derde onderdeel, het hof van beroep,
naar luid van de artikelen 774 en 1042
van het Gerechtelijk W etboek, de heropening van de debatten moest bevelen
alvorens de vardering af te wijzen op

gro.nd van een exceptie die de partijen
voor het hof niet hadden ingeroepen
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, onder
beschouwing dat de rechtsvordering van
eiser tegen verweerder strekt tot antbinding, wegens verborgen gebrek, van
de verkoop door de tweede aan de eerste
van een met een benzine-motor uitgeruste speelgaedauto, erap wijst dat eiser
zich beroept op een gebrek « waarvan hij
zich kort na de koop rekenschap kon en
moest geven ,, dat de rechtsvordering
meer dan drie jaar na deze koop werd ingesteld en dat ze overeenkamstig artikel 1648 van het Burgerlijk W etboek
binnen een « korte tijd " had moeten
ingesteld worden, en, dientengevolge,
eiser afwijst;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat in hager beraep de partijen de
tardiviteit van de rechtsvordering hebben
aangevoerd of dat de rechter in hager
beroep hen, bij een beslissing alvorens
recht te daen, heeft verzocht ze te bespreken;
Overwegende dat, overeenkamstig artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek dat
krachtens artikel1042 van hetzelfde wetboek van toepassing is op de rechtsmiddelen, behoudens afwijking waarin de
wet in het onderhavige geval niet voorziet, de rechter de heropening van de
debatten moet bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen
op grand van een exceptie die voor hem
niet werd ingeraepen ;
Dat hieruit volgt dat het hof van
beroep, door ambtshalve de exceptie van
verval op te werpen waarvan sprake in
artikel 1648 van het Burgerlijk W etboek,
dat de openbare orde niet raakt, voormelde bepalingen van het Gerechtelijk
W: etboek heeft miskend die in het derde
onderdeel van het middel worden aangevoerd;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat eraver door de feitenrechter wardt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
16 oktober 1974. 3e kamer. Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voarzitter. - Verslaggever,
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.f.-

de H. Capelle.- Gelijklttidencle concl-usie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Bayart.

KEL 104bis, e EN
GROENE PIJL DIE
ZONDER ANDERE LIOHTEN BRANDT OP
EEN KRUISPUNT. BETEKENIS.

2°

3e

KAMER.-

16 oktober 1974.

1°

CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

CASSATIEMIDDELEN. DIREOTE
BELASTINGEN. MIDDEL AFGELEID
UIT DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.- GEEN NADERE BEPALING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

! 0 Zonde1· belang en dm·halve niet ontvan-

kelij k is het miclclel clat k1·itiek oefent op
een ten ove1·vloede gegeven 1·eclen van de
bestreclen beslissing (1).
2° Niet ontvanlcelijk, wegens gebrek aan
nadere bepaling, is het midclel ajgeleicl
uit de miskenning van de bewijskmcht
van de akten, clat niet aandttidt van welke
akten de bewijslcmcht zmt miskend
zijn (2).
(THYS, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)

Met de notities overeenstemmend arrest.
16 oktober 1974. 3e kamer. Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Ligot. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. Dewonck (van de balie
te Luik) en Fally.

1e
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WEGVERKEER.- LIOHTSIGNALEN.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI-

(1) Cass., 11 januari 1974 CArr. cass., 1974,
biz. 527).
(2) Cass., 2 februari 1972 (A1·r. cuss., 1972,
biz. 526).

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN. VoRDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING VAN DE STRAFWET. VERWEERDER DIE BETWIST DAT DE OVERTREDING AAN HEM TE WIJTEN IS OF
EEN REOHTVAARDIGINGSGROND
AANVOERT. VERWEERDER STEUNT DAARTOE OP GEGEVENS WAARDOOR AAN ZIJN
BEWERING GELOOF KAN WORDEN GEHEOHT. BEvVIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN RUST OP DE EISER.

1° Een groene pijl die zondm· ande1·e
lichten b1·andt op een kruisJnmt waa1·
het ve1·kee1· ge1·egeld wordt do01· verkee1'Slichten beteken,t dat de doo1· de pijl aangewezen 1·ichting besche1·md is doo1·
1·ode lichten, tenvijl aan de voetgangers
evenwel do01·gang moet verleend wo1·den.
(Art. 104bis, e en j, wegverkeersreglement.)
2° Wanneer een 1'echtsvo1·de1·ing geg1'0nd is
op een ovm·t1·eding van de strajwet, moet
de eise1· bewijzen dat de venveerdm·
schuld heejt aan deze overt1·eding of
dat de do01· de verwee1·de1• aangevoe1·de
1'echtvaa1·digingsg1·ond niet bestaat, als
ve1·weenlers bewe1·ing gesteund is op
gegevens waa1·doo1· e1' gelooj kan wo1'den
aan gehecht (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « UNION EUROPEENNE
I.A.R.D. ll,
T.
NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D'ASSURANOES LE FOYER»
EN MAI,AISE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 7-2, 16-1, 17, 18,
25-3, 104bis, a,, b, d, e en j, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende het algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1315, 1382,
1383 van het Burgerlijk vVetboek en
97 van de Grondwet,
doo1'dat het bestreden vonnis, dat het
(3) Cass., 7 februari 1974 (A1·r. caBs., 1974,
biz. 614).

-233vonnis van de eerste rechter bevestigt,
eiseres op vordering van de verweerders
veroordeelt, op grond dat, op het kruispunt van de Paepsemlaan en de Eiland
Sint-Helena-straat te Anderlecht, de
verzekerde van eiseres, de bestuurder H ... ,
die op de Paepsemlaan reed, « naar links
afgeslagen is onder bescherming van de
groene pijl om de Eiland Sint-Helenastraat in te slaan " en in botsing gekomen
is met de wagen van de verweerder M ...
" die hem van rechts tegemoetkwam en
naar het servicestation reed dat de hoek
tussen de twee verkeerswegen vormt ,,
dat het ongeval te wijten is aan de
bestuurder H ... , « omdat hij door naar
links af te slaan de weg van de bestuurder
M ... afgesneden heeft ,, dat op grond van
de tijdens de debatten overgelegde elementen ten laste van deze laatste geen
enkele fout vastgesteld werd die met het
ongeval in oorzakelijk verband staat en
" dat derhalve toepassing client gemaakt
te worden van de algemene regel dat
rechts voorrang heeft ,,

terwijl eiseres in haar voor de rechtbank genomen aanvullende conclusie
regelmatig aangevoerd had dat het verkeer op dat kruispunt door verkeerslichten geregeld werd, dat de lichten die
verweerder M ... moest in acht nemen,
slechts naar een kant gericht waren ((en
dus niet zichtbaar waren voor de tegemoetkomende weggebruikers
zoals
H ... ,, dat de lichten die H ... moest in
acht nemen «de lichten waren waarvan
sprake in artikel 104bis, J, van het
verkeersreglement ,, luidens hetwelk een
groene pijl die brandt betekent « dat de
door de pijl aangewezen richting beschermd is door rode lichten ,, dat de
huidige verweerders, de oorspronkelijke
eisers, het bewijs moesten leveren en
dat in het onderhavige geval niet is
gebleken van enige font bij de bestuurder
H ... «die voor zijn richting door een
groen licht en voor de andere richtingen
door een rood licht beschermd was " ;
dat, wanneer op een kruispcmt het
verkeer geregeld wordt door verkeerslichten overeenkomstig artikel 104bis, j,
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer van 14 maart 1968,
de bestnurder die deze verkeerstekens
in acht neemt en regelmatig naar links
afslaat onder bescherming van een
brandende en naar links gerichte pijl,
zonder dat andere lichten op het kruispunt branden, er met reden kan op
rekenen dat de door de brandende groene
pijl aangewezen richting beschermd is
door rode lichten die het oprijden van

het kruispunt verbieden aan de weggebruikers die uit andere richtingen komen
dan de zijne, en derhalve geen schuld
kan hebben wanneer hij, bij het nemen
van zijn bocht op het kruispunt, de weg
afsnijdt van een bestuurder die onverwachts van rechts uit de tegenovergestelde richting · komt, tenzij bewezen is
dat hij, wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak, de komst van die
tweeds bestuurder rechts van hem had
kunnen. en moeten voorzien, ongeacht
de verkeerstekens aangebracht om het
verkeer op het kruispunt te regelen, en
terwijl het bestreden vonnis, waarin geen
dergelijke vaststelling voorkomt en dat,
zonder betwisting van genoemde aanvoeringen in de aanvullende conclusie
van eiseres, beslist dat, bij ontstentenis
van een bij de bestuurder M ... vastgestelde font die met het ongeval in oorzakelijk
verband staat, de algemene regel dat
rechts voorrang heeft zonder meer moest
toegepast worden en de bestuurder H ...
derhalve voor bet ongeval aansprakelijk
moet gesteld worden, aldus de aansprakelijkheid voor bet litigieuze ongeval aan
deze laatste toegeschreven heeft, zonder
behoorlijk vast te stellen dat hij een
fout begaan heeft, en daardoor de hiervoor vermelde wettelijke en reglementaire
bepalingen geschonden heeft :
Overwegende dat verw~erster en verweerder, de oorspronkelijke eisers, hun
rechtsvorderingen tot schadevergoeding
tegen eiseres hierop gegrond hadden dat
haar verzekerde, die uit de tegenovergestelde richting van die van verweerder
kwam en op een kruispcmt p.aar links
afsloeg, de weg van verweerder, die in
rechte lijn reed, afgesneden had;
Overwegende dat eiseres, in de in het
middel overgenomen conclusie zoals ze
door haar context wordt verduidelijkt,
onder meer betoogde dat het verkeer op
het kruispcmt, dat haar verzekerde was
opgereden onder bescherming van een
naar links gerichte groene pijl, zonder
andere lichten, door verkeerslichten, geregeld werd ; dat zij daaruit afleidde dat
verweerder het kruispunt opgereden was
zonder de verkeerslichten in acht te
nemen en dat, dientengevolge, geen enkele font ten laste van haar verzekerde
bewezen was ; dat zij zich aldus voor haar
verdediging beriep op een feit dat, vo~
gens haar, de door bet beroepen vonn1s
tegen deze laatste bewezen verklaarde
inbreuken op de strafwet uitsloot ;
Overwegende dat, door te zeggen dat
de eerste rechter terecht verklaard heeft
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dat, op grond van de tijdens de debatten
overgelegde elementen, ten laste van
verweerder niet gebleken is van enige
fout die met het ongeval in oorzakelijk
verband staat, de rechtbank enkel beslist
dat het aan eiser verweten feit niet voldoende naar recht bewezen is;
Dat ze echter, verre vap_ te overwegen
dat de aanvoering van eiseres helemaal
niet geloofwaardig is, aanneemt dat haar
verzekerde naar links afgeslagen is onder
bescherming van een groene pijl, hetgeen
noodzakelijkerwijs impliceert dat het aan
verweerder verweten feit niet onwaarschijnlijk was;
Dat immers, naar luid van artikel 104bis, e en j, van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, een groene pijl die zonder
andere lichten brandt op een kruispunt
waar het verkeer geregeld wordt door
verkeerslichten, betekent dat de door
de pijl aangewezen richting beschermd is
door rode lichten; aan de voetgangers
client evenwel doorgang verleend;
Overwegende dat de rechtsvordering
van de verweerders steunde op een inbreuk op de strafwet, zodat zij het bewijs
moesten leveren dat het door eiseres tot
haar verdediging aangevoerde feit niet
met de werkelijkheid strookte ;
Dat derhalve het vonnis, door die
verdediging te verwerpen enkel omdat
het aangevoerde feit niet voldoende
naar recht bewezen is, de regels inzake
de bewijslast schendt en zijn beschikkende gedeelte niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het
l1oger beroep ontvangt ; beveelt dat van
dit arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep.
17 oktober 1974. 1e kamer. VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
Baron Vingotte.- Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH. DeBruyn en Faun:,s.
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VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. DRIE.JARIGE VER.JA·
RING VASTGESTELD BI.J ARTIKEL 32 VAN
DE WET VAN 11 .JUNI 1874. RECHTS·
VORDERING
VAN
DE
VERZEKERAAR
TEGEN DE VERZEKERDE TOT TERUG·
BETALING VAN DE AAN RET SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL BETAALDE
BEDRAGEN. AANVANG VAN DE VER.JARING.

2° OVEREENKOMST.- VERBINDENDE
KRACHT. ARREST DAT AAN EEN
OVEREENKOMST NIET RET GEVOLG TOE·
KENT DAT ZIJ vVETTELI.JK TUSSEN DE
PARTI.JEN REEFT. - - SCHENDING VAN
ARTIKEL 1134 VAN RET BURGERLI.JK
WETBOEK.- BEGRIP.

1° De gebew·tenis naa1· aanleiding waa1'van. de vm·zeke1·aa1· op grand van een
in de ve?·zeke1·ingspolis bepaalde oo1·zaak
van vm·val tegen de veTzeke1·de een
?'echtsvonlm·ing mag instellen tot terugbetal?;ng van de aan het slachtojje?' van
een ongeval betaalde bedmgen en te
1·ekenen waa?·van de d?'iejm·ige ve?jaring
van a1·tikel 32 van de wet van 11 juni
1874 begint te lopen, is de betaling door
de ve?·zeke1·aar, nadat is komen vast te
staan dat deze wettelij k ertoe gehouden is
de benadeelde te vergoeden (1).

2° De ve1·bindende k1·acht van een verzeke?'ingsovereenkomst w01·dt miskend en
a1·tikel1134 van het Burgedijk Wetboek
woTdt dus geschonden doo?' het a?'?'est dat
op g?"Ond van een ande?·e voorwam·de
dan die welke deze overeenkomst bevat,
hieman niet het gevolg toekent dat tttssen
de pa?·tijen was overeengekomen (2).
(STERCKX, T. NAAl\iLOZE VENNOOTSCRAP
«.JULIEN PRAET EN C 0 • »
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
(1) Oass., 9 november 1973 (A1·r. cass.,
1974, biz. 289).
(2) Raadpl. cass., 25 september 1974,
supra, biz. 104, en noot 2, biz. 105.

-235schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 3.2 van de wet van 11 juni
1874 houdende de titels X« Verzekering
in het algemeen » en XI, boek 1, van het
W etboek van koophandel,
doo1·dat het arrest verklaard heeft dat
de rechtsvordering van verweerster, ingesteld bij exploot van 11 december 1970,
niet verjaard is, en eiser veroordeeld heeft
om verweerster provisioneel het bedrag
van .226.063 frank te betalen als hoofdsom
op grond dat « de gebeurtenis die de
aanleiding is tot de rechtsvordering van
appellante (hier verweerster) tegen haar
verzekerde ... tot terugvordering van de
bedragen die zij aan de consoorten
Trappeniers betaald heeft, geenszins het
ongeval is dat de schade veroorzaakt
heeft maar de betaling door appellante,
die wettelijk de benadeelde derden moet
vergoeden »,
zonder te antwoorden op het middel
waarin eiser in zijn eerste conclusie voor
het hof van beroep betoogde dat, zelfs in
de hypothese dat de verjaring op de dag
van het ongeval niet began te lopen, de
rechtsvordering van verweerster niettemin zou verjaard zijn, aangezien verweerster immers ten gevolge van het
ongeval « het slachtoffer Beukenhoudt ...
op 11 februari 1965 betaald en vergoed
had terwijl het exploot van dagvaarding
slechts 18 december 1970 (lees 11 december 1970) gedateerd is, dit is meer dan
drie jaar zowel vanaf de dag van het
ongeval als vanaf deze van de uitbetaling)) :
Overwegende dat uit de va~tstellingen
van het arrest blijkt dat de aan het hof
van beroep voorgelegde rechtsvorderin.g
ertoe strekte dat verweerster van eiser
de terugbetaling zou bekomen van de
bedragen die zij, als verzekeraar van de
burgerlijke aansprakelijkheid van deze
inzake autovoertuigen, als schadevergoeding had moeten betalen aan de consoorten Trappeniers, met uitsluiting van
de schadeloosstellingen betaald aan Beukenhoudt, die in hetzelfde ongeval schade
leed;
Overwegende dat de rechter in de
betwiste motivering overweegt dat de
?etaling aan de consoorten Trappeniers
~n het onderhavige geval de aanleiding
IS tot genoemde rechtsvordering ; dat hij
er aan toevoegt dat deze rechtsvordering,
ingesteld bij het exploot van 11 december
1970, niet verjaard is aangezien die betaling op 18 december 1967 gescbied is;
Dat het arrest aldus bet artikel 32
van de wet van 11 juni 1874 juist toepast
en een passend antwoord geeft op eisers

conclusie waarin hij betoogde dat de
verjaringstermijn was beginnen te lopen
vanaf de voorafgaande schadeloosstelling
van bet slacbtoffer Beukenboudt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over bet tweede middel, afgeleid nit
de scbending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1107, 1134, 1135, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 8,
1068, 1138, 2°, van het Gerechtelijk
W etboek en van bet algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt dat over niet gevraagde zaken uitspraak gedaan wordt,
doordat bet arrest het middel verworpen
beeft in betwelk eiser betoogde dat bij
door overmacht verhinderd werd « de
dekkingskaart waarvan hij drager was
te laten ondertekenen » en eiser dientengevolge veroordeeld heeft om verweerster
provisioneel het bedrag van 226.063 frank
te betalen als hoofdsom op grond << dat
niet vaststaat dat hij op het ogenblik van
bet ongeval drager was van een dekkingslmart uitgereikt op zijn naam ; dat, indien
het anders geweest was, hij ze zeker zou
vertoond hebben ; dat hij zich noch op
het verlies noch op de diefstal van dat
document beroept ; dat er moet geacht
worden dat hij nooit in het bezit geweest
is van een persoonlijke dekkingskaart
aangezien hij later slechts de aan zijn
oom Henri Sterckx afgeleverde lmart
heeft kunnen overleggen ; dat er derhalve
van de overmacht waarop hij zich beroept
geen sprake kan zijn ; dat uit artikel 4
van de bijzondere bepalingen en artikel24
van de algemene voorwaarden van de
verzekeringspolis volgt dat, zodra een
ongeval plaatsgrijpt, de dekkingskaart
moet ondertekend worden door een overheidspersoon of door twee getuigen ; dat
die overeengekomen bewijsvorm de enige
geldige is om, bebalve ingeval van overmacht, vast te stellen dat het beperkte
aantal voertuigen niet gelijktijdig in
omloop was ,,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest door
die gronden de verzekeringsovereenkomst
en de bewijskracht van het artikel 4 van
de bijzondere bepalingen van de litigieuze
verzekeringspolis miskent, dat bepaalt
dat de bestuurder van het verzekerde
voertuig in het bezit moet zijn van de
door de verzekeraars afgeleverde dekkingskaart welke het nummer heeft dat
in de polis vermeld wordt, maar dat
geenszins bepaalt dat die kaart op naam
is (schending van de artikelen 1107,
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
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gronden niet toereikend zijn om de verwerping van de door eiser aangevoerde
exceptie van overmacht te rechtvaardigen aangezien ze niet vaststellen dat deze
laatste in het onderhavige geval de door
de verzekeringspolis bedoelde dekkingslmart kon laten ondertekenen (schending
van artikel 97 van de Grondwet);
deTde oncle1·cleel, aangezien verweerster
zelf nooit beweerd had dat eiser drager
moest zijn van een dekkingskaart op zijn
naam, het de rechter in burgerlijke zaken
:riiet kon behoren een geschil op te werpen
dat niet van belang was voor de open bare
orde en dat bij hem niet aanhangig gemaakt werd door de oorspronkelijke
dagvaarding of door de conclusies van
de partijen (schending van de artikelen ll07, ll34 van het Burgerlijk Wethoek, 8, 1068 en ll38, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet gevraagde
zaken);
Wat het eerste onderdeel betreft :
·overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt
dat de overeenkomst, die aanvankelijk
tussen verweerster en Henri Sterckx afgesloten werd en aan eiser overgedragen
werd bij poliswijziging overeengekomen
op 7 januari 1973 tussen hemzelf en verweerster, tot doel had de burgerlijke
aansprakelijkheid wegens het gebruik
van twee motorvoertuigen te dekken ;
dat naar luid van artikel 4 van de bijzondere voorwaarden van de polis, de
verzekeringsnemer verklaarde dat beide
voertuigen niet gelijktijdig in omloop
zouden gebracht worden, terwijl de
bestuurder, voor het toezicht op de
eerbiediging van die clausule, in het
bezit moest zijn van de dekkingskaart
met nummer 1729 afgeleverd door verweerster en, in geval van ongeval, de
vervulling van die verplichting moest
bewijzen door het ondertekenen van die
kaart door een overheidspersoon, zoniet
door twee getuigen die geen bloedverwa.nt
of ondergeschikte zijn van de verzekerde
of van de bestuurder ;
Dat geen enkele bepaling van de
overeenkomst de identifi.catie van de
dekkingskaart anders dan door het aangeduide nummer regelde, dat elke bestuurder van een der aangeduide voertuigen deze kaart in zijn bezit moest
hebben, en dat de doeleinden waartoe zij
bestemd was niet vereisten, zelfs impliciet, dat zij de naam vermelde hetzij

van de verzekeringsnemer, hetzij van de
bestuurder, hetzij van een andere persoon;
Overwegende dat eiser, in zijn voor
het hof van beroep genomen conclusie,
betoogde dat hij, bij het ongeval dat hij
veroorzaakt heeft tijdens het besturen
van een der verzekerde voertuigen,
drager was van genoemde dekkingskaart
m.aar dat het hem mn reden van een
hersenschudding en van de totale ontreddering waarin hij zich bevond, absoluut onmogelijk was ze te laten ondertekenen;
Dat het arrest, door die exceptie
wegens de door het middel bekritiseerde
grond te verwerpen, oordeelt dat de
bepalingen van de verzekeringspolis eiser
verplichtten, op straffe van verlies van
de waarborg van de overeenkomst, drager
te zijn van een op zijn naam opgestelde
dekkingskaart; dat het aldus de bindende
kracht van artikel 4 van de bijzondere
voorwaarden van de overeenkomst miskent;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe is het tweede en het derde
onderdeel van het tweede middel te
onderzoeken, die geen ruimere cassatie
kunnen meebrengen, vemietigt het bestreden arr13st, behalve voor zover het
verklaart dat de rechtsvordering, ingesteld bij het verzoekschrift van verweerster, niet verjaard is; beveelt dat van
dit arrest melding zal gemaakt worden
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
17 oktober · 1974. 1e kamer.
Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
Baron Vint;~otte. Gelijkluidencle concl~tsie, de H; Velu, advocaat-generaal.Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Struye.

1e KAl\'l:ER.- 18 oktober 1974.
OVEREENKOMST.- AANSPRAKELIJKHEID UIT OVEREENKOl\'l:ST. - SCHADE
TEN GEVOLGE VAN FOUTEN WELKE
DOOR BEIDE PARTIJEN IN DE OVEREENKOl\'l:ST ZIJN BEGAAN. - RECHTER DIE
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GEHOUDEN IS TOT VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE DOOR DE ANDERE PARTIJ
GELEDEN SCHADE, ZONDER DAT WORDT
VASTGESTELD, HETZIJ DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEID UIT EEN BEDING VAN
DE OVEREENKOMST VOORTVLOEIT, HETZIJ DAT ER GEEN OORZAKELIJK VERBAND BESTAAT TUSSEN DE FOUT WELKE
DE TWEEDE PARTIJ HEEFT BEGAAN EN
DE DOOR HAAR GELEDEN SCHADE. 0NWETTELIJKHEID.

Wan nee?' de schade haar oorzaak vindt in
de fouten welke door beide pa1·tijen in
een overeenkornst zijn begaan, kan de
?'echte?' een van deze partijen niet vemo?·delen tot volledige ve1·goeding van de door
de andere pa1•tij geleden schade, zonde?'
dat wo1·dt vastgesteld hetzij dat de aanspmkelijkheid kmchtens een beding van
de ove1·eenkornst volledig op de ee?·ste
pMtij ntstte, hetzij date?' geen oorzakelijk
ver band bestaat tttssen de fottt welke de
tweede pm·tij heeft begaan en de door
haar geleden schade (I). (Artt. ll47,
ll50 en ll5l B.W.)
(PIRON, T. WILMS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op II januari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het arrest geen tegenstrijdigheid
bevat en het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel ll34 van het
Burgerlijk W etboek,
Dat het middel, h~twelk op een verkeerde lezing van het arrest stecmt,
feitelijke grondslag mist ;
Over.het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383;
(1) Raadpl. cass., 3 mei 1957 (B1tll. en Pas.,
1957, I, 1050), 17 oktober 1968, twee arresten
(A1'1', cass., 1969, biz. 188 en 198), en 15 februari 1974 (ibid., 1974, biz. 661), aismede de
conciusie van de Eerste advocaat-generaai
Duman, toen advocaat generaai, v66r dit
Iaatste arrest.

ll47, ll50 en ll5l van het Burgerlijk
Wetboek, 4 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 24 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest, om eiser op grond
van een niet-naleving van zijn contrac1tuele verplichtingen als architect te veroordelen tot de integrale vergoeding van
de schade voortvloeiend uit het feit dat
de litigieuze gebouwen sinds oktober 1966
in een niet afgewerkte staat zijn gebleven,
oordeelt dat in dit opzicht onverschillig
is « het feit dat gei'ntimeerde, thans verweerster, samen met haar architect
strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld
werd om gebouwd te hebben zonder vergunning, evenmin als het feit dat zij wist
dat er zonder vergunning door de architect en andere vaklui werd voortgewerkt "•
terwijl, ee1·ste onderdeel, de in hoger
beroep regelmatig in naam van eiser
neergelegde conclusie als volgt luidt :
« dat het niet gaat om twee verschillende
fouten maar om een enkele fout, namelijk
het bouwen zonder toelating, in weerwil
van een verbod ; dat het niet opgaat dat
iemand die een wanbedrijf begaat zijn
medeplichtige aansprakelijk stelt voor
de schade die hijzelf geleden heeft door
het plegen van dit wanbedrijf " ; en terwijl door de redenen van het arrest niet of
minstens inadequaat op dit middel van
de conclusie wordt geantwoord (schending
van artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onderdeel, de strafrechtelijke
veroordeling van verweerster wegens
bouwen zonder toelating noodzakelijk
inhoudt dat de veroordeelde partij een
persoonlijke fout heeft begaan die haar
toerekenbaar is ; een schuldenaar niet
tot schadevergoeding kan veroordeeld
worden indien hij aantoont of in de mate
waarin hij aantoont dat de schade niet
in haar totaliteit een onmiddellijk en
rechtstreeks gevolg van de niet-uitvoering
van de overeenkomst uitmaakt ; de aangevoerde schade, de onafgewerkte staat
van de werken, het gevolg is van een
misdrijf, het bouwen zonder toelating,
dat bedreven is door verweerster en door
eiser tegelijk, en deze laatste derhalve
niet kan gehouden zijn de volledige vergoeding ervan op zich te nemen ; het arrest, door eiser daar niettemin toe te veroordelen, het gezag van gewijsde miskent
van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Turnhout dat door eiser
werd ingeroepen en de regels van de
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contractuele aansprakelijkheid schendt
(schending van de artikelen 1147, 1150
en 1151 van het Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de in het
onderdeel aangehaalde conclusie beantwoordt door erop te wijzen dat « de gepleegde overtreding van de strafwet de
contractuele verhoudingen tussen partijen onaangeroerd laat en niet wegneemt
dat eiser te kort kwam aan zijn taak als
architect door, in plaats van zich in te
spannen om alle onregelmatigheid te
beletten, verweerster er toe te brengen
bepaalde inbreuken te begaan " ;
Overwegende dat het aldus voldoet aan
het vormvoorschrift van artikel 97 van
de Grondwet ;
Dat het eerste onderdeel feitelijke
grondslag mist ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bouwen zonder toelating aanleiding gaf tot de strafrechtelijke veroordeling van beide partij en ;
Dat het dienvolgens eiser niet tot de
volleclige vergoeding van de door verweerster geleden schade kon veroordelen
zonder ten deze vast te stellen ofwel dat
bedoelde aanspral~elijkheid ingevolge een
contractueel heeling uitsluitend op eiser
rustte ofwel dat er geen oorzakelijk
verband bestaat tussen het door verweerster begane wanbedrijf en de door
haar geleden schade ;
Dat het tweede onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch slechts in zoverre het
eiser tot herstel van de schadelijke gevolgen in hun geheel en in de kosten veroordeelt; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Gent.
18 oktober 1974. 1e kamer. Voorzittm·, de H. Louveaux, eerste voorvoorzitter. Vm·slaggever, de H. Gerniers. Gelijlcluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. VanRyn en Biitzler.

1e

KAMER.-

18 oktober 1974.

10 BEWIJS. BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN ERVAN.
GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT ERVAN.

2°

BEWIJS. VERMOEDENS. BURGERLIJKE ZAKEN.- BESLISSING DIE DE
DOOR EEN PARTIJ AANGEVOERDE VERMOEDENS VER\VERPT OP GROND VAN
VAN EEN DOOR HAAR VERMELDE FElT.
WETTELIJKHEID.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING WAARBIJ EEN
VORDERING WORDT AFGEWEZEN ZONDER
DAT WORDT GEANTWOORD OP EEN MIDDEL WAAROP DEZE IS GEGROND.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° De bewijslcmcht van een deslcundigenve?·slag wm·dt niet miskend door de
1·echte1' die hieman een ttitlegging geeft
wellce vm·enigbaar is met de bewoo?·dingen m·van (1). (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)

2° A1·tikel1353 van het Burge1·lijlc Wetboelc
wordt niet mislcend door de beslissing
die de door een pa1·tij aangevoerde ve?·moedens venve1-pt op gmnd van een
door haa1· vermelde feit (2).
3° Niet gemotivee1·d is de beslissing wam·bij
een vm·dering wordt afgewezen zonder
dat wo1·dt geantwoord op een middel
waarop deze is geg1·ond (3). (Art. 97
Grondwet.)
(CHARLIER EN LITISCONSORTEN,
T. PROVINCIE ANT\VERPEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 19 december 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
(1) Cass., 3 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
blz. 130).
(2) Raadpl. cass., 13 november 1965 (Bull.
en Pas., 1966, I, 346) en 4 april 1974 (Arr.
cass., 1974, blz. 861).
{3) Cass., 21 juni 1974 (An·. cass., 1974,
blz. 1169).
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schending van de artikelen II van de
Grondwet, 13I9, 1320 en I322 van het
Bnrgerlijk W etboek,
doo1·dat, bij het bepalen van de ver~oe
ding aan de eisers Charlier-Van Den
Elsacker verschnldigd wegens de venale
en de gelegenheidswaarde van het onteigende eigendom, en dienvolgens van
de wederbeleggingsvergoeding en de
wachtvergoeding, het arrest het. m1dd.el
verwerpt waardoor gezegde msers Ul.
conclnsie lieten gelden dat, bmten de
vergoeding van de venale waarde van
de grond, zij gerechtigd waren een vergoeding te ontvangen voo~ de waar~e
van de gebouwen welke, gezmn de daar.':n
verrichte verbonwingswerken, een blJzondere
geschiktheidswaarde hadden,
znlks op grond van de beschonwing,
enerzijds, dat de verkoopwaarde van
een in een stad centraal gelegen panel
gewoonlijk globaal geschat wordt zoD;<;ter
rekening te honden met de wezenhJke
waarde van het gebonw, daar de voorkenr gegeven wordt aan de waarde van
de grond, dat er ten deze geen reden
bestaat om van die degelijke zienswijze
af te wijken, dat de onteigende tr?~wens
geen recht heeft op een bedrag gehJk aan
de waarde van de wederopbouw van het
onteigende panel maar aan de verkoopwaarde ervan, en anderzijds, voor wat
betreft de gelegenheidswaarde, dat deze
bestaat in het bijzonder belang dat de
eigenaar heeft een onroerend goed te
behonden dat hij gekozen heeft en met
het oog op zijn eigen bedrijvigheid opgericht en ingericht heeft, dat d~ aangestelde deskundige oordeelkund1g de
gelegenheidswaarde op 25 t.h. van. de
verkoopwaarde bepaald heeft, rekemng
hondende met dit belang maar ook met
het feit dat het ging om goederen deel
nitmakend van een complex dat toebehoort aan een groep waarin al de eisers
gell1teresseerd waren,
tm·wijl in het schattingsverslag del.
2 mei I968 van notaris Istas, voor het
bepale:2 van voormelde gelegenheidswaarde weliswaar rekening wordt gehonden' met de commerciele verhondingen
van de eisers doch geenszins, en in strijd
met wat het arrest verklaart, met de
gelegenheidswaarde vo?rtsprnitende uit
de nitgevoerde verbonwmgswerken, zodat
het arrest de bewijskracht schendt
welke door de artikelen 13I9, 1320 en
1322 van het Bnrgerlijk Wetboek aan
gezegd schattingsverslag wordt gehecht,
en terwijl het arrest zodoende de vergoeding, waarop de eisers krachtens

artikel l l van de Grondwet recht hadden
wegens de gelegenheidswaarde voortspruitende nit de in het onteigende gebouw uitgevoerde verbonwingswerken,
ten onrechte weigert :
Overwegende dat de deskundige in de
aan bedoelde eisers toe te kennen hoofdvergoeding onderscheidenlijk de normale
venale waarde en de gelegenheidswaarde
berekent ; dat hij in een afzonderlijk deel
van zijn verslag verklaart dat « er geen
sprake kan zijn van een bepaalde geschiktheidswaarde in hoofde van de
eigenaars zelf"; dat hij de gelegeD;heidswaarde toekent omdat het ontmgende
goed dergelijke waa:rde vertoont om:Mlle
van de verknochthmd tussen de ontmgenden, de naamloze vennootschap « Internationaal Brabo " en de eiseressen ; dat hij
geen gelegenheids,vaarde vermeldt die
zon voortvloeien nit de nitgevoerde
verbonwingswerken ;
Overwege:p.de dat, nn het een hoofdvergoeding toekent berekend zoals in het
deslnmdigenverslag, zijnde een bedrag
voor de venale waarde van de onteigende
panden en bovendien een bedrag voor .de
gelegenheidswaarde zoals de deskund1ge
ze omschrijft, het arrest de bewijskracht
van het verslag van deze deskundige
geenszins miskent ;
Overwegende dat de eisers staande
hielden dat tot bepaling van de hoofdvergoeding in aanmerking moest worden
genomen zowel de waarde van d~ onteigende gronden als elm van de onte1gende
gebonwen, meer bepaald met de door hen
nitgevoerde verbonwingswerken ; ~at het
arrest beschonwt dat «de ontmgende
geen recht heeft op een bedrag gelijk aan
de waarde van de wederopbouw van het
onteigende panel, maar aan de verkoopwaarde ervan " en verder vaststelt dat
de deskundige die verkoopwaarde geschat heeft " op basis van alle elementen
verbonden aan het onteigende goed ";
dat het arrest aldns zijn beslissing wette ..
lijk rechtvaardigt zonder artikel I1
van de Grondwet te schenden ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen II van de
Grondwet, 13I5 en 1353 van het Burgerlijk W etboek,
doordat het arrest aan tweede eiseres,
de naamloze vennootschap « Etablissementen Charlier "' elke vergoeding wegens
bedrijfsstoornis weigert, en h~t mid~el
verwerpt waardoor gezegde e1seres h~t
gelden dat, indien in de enkele jaren d1e
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onteigende goed geexploiteerde kreeftenpark verlies had opgeleverd, dit kwam
doordat een delicaat en gespecialiseerd
bedrijf noodzakelijk verscheidene leerjaren moet doonnaken waarin aanvankelijk verliezen worden geleden, die
stelselmatig kleiner worden tot zij in
steeds meer stijgende winsten omgezet
worden, en dat door de onteigening de
te verwachten vv:inst aan gezegde eiseres
ontnomen werd, zulks op grond van de
beschouwing dat er slechts client reke-,
nin.g gehouden te worden met de toestand
binnen de twee jaar v66r 27 juli 1967,
datum van het vonnis waardoor de
voorlopige vergoeding werd togekend,
en dat die toestand niet deed uitkomen
dat de exploitatie renderend begon te
worden,
tm·wijl krachtens artikel II van de
Grondwet gezegde eiseres recht had op
een vergoecling wegens de winst welke
zij in de toekomst mocht verwachten,
en waarvan zij door de onteigening werd
beroofd, en gezegde eiseres, overeenkomstig artikel II van de Grondwet en
de artikelen I3I5 en I353 van het
Burgerlijk W etboek, om te bewijzen
dat die winst zich in de toekomst zou
verwezenlijken, een beroep mocht doen op
nog andere feitelijke vermoedens dan
die welke afgeleid konden worden uit de
toestand binnen de twee jaar v66r
27 juli I967 :
Overwegende dat het arrest niet enkel
op de in het middel aangehaalde considerans steunt maar bovendien constateert dat na de onteigening het kreeftenpark niet naar andere gebouwen overgeplaatst werd, dat er integendeel een
einde aan die tak van de bedrijvigheid
van de fu·ma gesteld werd, dat niet
bewezen is dat het verdwijnen van de
afdeling kreeftenpark een ongunstige
financiele terugslag zou gehad hebben op
de overblijvende afdeling die blijkbaar
door de onteigening niet getroffen werd;
dat het arrest aldus zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt zonder de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen te schenden;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest aan tweede eiseres,
de naamloze vennootschap " Etablissementen Charlier ,, elke vergoeding wegens
verlies van publiciteit weigert op grond
van de beschouwing dat gezegde eiseres

niet bewijst dat ze ten gevolge van de
onteigening buitengewone uitgaven had
moeten doen aan publiciteit en " public
relations ,,
te1·wijl het arrest zodoende niet passend antwoordt op het middel waardoor
gezegde eiseres, liet gelden dat zij
I50.000 frank vroeg voor reeds gedane
publiciteit en dat zij reeds in eerste aanleg
had afgezien van haar eis tot betaling
van een vergoeding van IOO.OOO frank
voor nieuwe publiciteit, welk gebrek aan
passend antwoord gelijkstaat met een
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat tweede eiseres in
conclusie de toekenning vorderde van
I50.000 frank voor publiciteitskosten die
zij v66r de onteigening had uitgegeven en
dat zij reeds in eerste aanleg afgezien had
van haar eis tot vergoeding van IOO.OOO
frank voor nieuwe publiciteit ;
Dat het arrest, door enkel te steunen
op de in het middel aangehaalde considerans, die conclusie niet beantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doonlat het arrest, na beslist te hebben
dat voor vergoeding in aanmerking
kwamen de installaties welke zonder
schade of ten gevolge van inlijving niet
verwijderd konden worden, niettemin aan
derde eiseres, de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid " Globetrotter ,, met verwijzing naar het verslag
van deskundige Ade slechts een vergoeding van 558.540 frank voor overplaatsing van de technische uitrusting en van
3.000 frank voor verhuizing toekent, en,
zonder zich uit te spreken over de vraag
of een gedeelte van de installaties zonder
schade of ten gevolge van inlijving niet
verwijderd kon worden, de vordering
van gezegde eiseres strekkende tot het
bekomen van een vergoeding voor de
intrinsieke waarde van de installatie
verwerpt,
terwijl deze beslissing zodoende niet op
een passende motivering steunt :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat het toegekende bedrag van 558.540
frank rekening houdt met de overplaatsing van de technische uitrusting naar
een andere plaats om aldaar terug :in
bedrijf gesteld te worden op dezelfde
wijze en in dezelfde voorwaarden als v66r
de onteigening ; dat het aldus impliciet
doch zeker vaststelt dat de gause uit-
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rusting kan overgeplaatst worden zonder
verlies wegens schade of inlijving van
een gedeelte ervan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, ten aanzien
van de vordering in herziening van de
naamloze vennootschap « Etablissementen Charlier ,, uitspraak doet over de
publiciteitskosten en over de gerechtskosten: ·ten laste ,van deze partij gelegd ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eerste en derde eiser, elk tot een
derde van de kosten ; houdt het overige
derde van de kosten aan opdat erover
door de feitenrechter zou worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
18 oktober 1974. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, de H. Van Leckwijck. Gelijklttidende conclttsie, de
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
-de HH. Bayart en De Bruyn.

DERING VERVAT IN HET EXPLOOT VAN
DAGVAARDING.- BEGRIP.

3° BEvVIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.
- BDRGERLIJKE ZAKEN. - DAGVAARDING. UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE DAGVAARDING. - GEEN J\USKENNING VAN
DE BEWIJSKRAOHT ERVAN.
1° Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een pm·tij met wie de eiser voo1· de jeiten1'echte1' geen geding heejt aangegaan en
ten gttnste van wie de bestreden beslissing
geen veToo1·deling ten laste van de eise1·
heejt uitgesproken (1).

2o en 3° Hoewel in btt1'ge1·lijke zaken het
exploot van dagvam·ding, op st1·ajfe van
nietigheid, onde1· mee1· het voorwe1·p van
de vorde1·ing moet bevatten, is het evenwel niet vereist dat de ?'eden van de
dagvam·ding in het dispositief van de
akte wo1·dt ove1·genomen (2) ; de bewijskmcht van een dagvaa1·ding wo1·dt dtts
niet miskend door de 1'echte1· die aan
een pa1·tij een vo1·dm·ing toewijst welke
ttitdntkkelijk in het exploot zelf is uiteengezet (3). (Art. 702, 2°, G.W. ;
artt. 1319 en 1320 B.W.).
(EOHTGENOTEN LECOMPTE,
T. OLEUTJENS EN GYSELEN.)
ARREST.

1° KAMER.- 18 oktober 1974.
1 o VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN TEGEN WIE EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BuRGERLIJKE ZAKEN.- GEEN GEDING
VOOR DE FEITENREOHTER TUSSEN DE
ElSER EN DE VERWEERDER. - GEEN
VEROORDELING VAN DE ENE TEN
GUNSTE VAN DE ANDERE.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° DAGVAARDING. - . BURGERLIJKE
ZAKEN. -

0NDERWERP VAN DE VOR-

(1) Cass., 10 januari 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 520).
Het middei van niet-ontvankelijkheid van
de voorziening werd opgeworpen ·door de
tweede verweerder, die door de eerste verweerdel' in vrijwaring was opgeroepen.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening tegen
tweede verweerder is gericht :
Overwegende dat, nu de eisers voor de
feitenrechter geen geding met tweede
verweerder hebben gevoerd en nu de
bestreden beslissing tegen de eisers geen
veroordeling ten voordele van tweede
verweerder uitspreekt noch de eisers
enige vordering tegen tweede verweerder
ontzegt en nu het geschil niet ondeelbaar
is, de voorziening niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening tegen
eerste verweerder is gericht :
Over het middel afgeleid nit de schen·(2) Raadpl. cass., 22 februari 1973 (Arr.

cass., 1973, biz. 618).
(3) Raadpl. cass., 19 november 1970 (Arr.

cass., 1971, biz. 253).
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het Burgerlijk W etboek,

do01·dat het arrest het beslag onder
derden, door de eerste verweerder op
20 september I966 ten laste van de
eisers in handen van zes diverse partijen
gelegd, van waarde verklaart, en het
middel verwerpt waardoor de eisers
lieten golden dat, overeenkomstig de
bepalingen van de artikelen 563 en 565
van het Wetbook van burgerlijke rechtspleging, gezegd beslag onder derden
nietig was om de redon dat niet binnen
acht dagen tot geldigverklaring van het
beslag word overgegaan, en dat 1neer
bepaald in de inleidende dagvaarding
van 24 september I966 die geldigverklaring niet gevraagd word, zulks op grond
van de beschouwing dat uit de vermeldingen van gezegde dagvaarding bleek
dat te zelfder tijd en geldigverklaring
van het derdenbeslag en veroordeling
tot betaling werd gevorderd,
te1·wijl gezegd exploot van 24 september
I966 geen vordering tot geldigverldaring
van het derdenbeslag inhoudt, waaruit
blijkt dat het arrest de bewijskracht
miskent, welke door de artikelen I3I9
en I320 van het Burgerlijk Wetboek
aan gezegd exploot wordt gehecht :
Overwegende dat het dagvaardingsexploot van 24 september 1966, na de
schuldvordering van 79.567 frank die
eerste verweerder tegen de eisers aanvoerde te hebben verantwoord, vermeldt
dat krachtens doze schuldvordering, met
toelating van de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op
20 september 1966 beslag word gelegd
in handen van derden en dat « thans in
geldigverklaring van dit beslag wordt
gedagvaard ,, en vervolgens aanstipt dat
de huidige eis er « ook " toe strekt bij
verknochtheid en « samen " de veroordeling van de eisers ten gronde te bekomen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat uit doze vermeldingen blijkt dat door
voormeld exploot, benevens de veroordeling van de eisers tot betaling van
bovenvermelde som van 79.567 frank,
tevens de geldigverklaring van het
beslag wordt gevorderd ;
Overwegende dat, ook indien de bovenaangehaalde vermelding op het einde
van de akte, waar de doelstellingen van
het exploot nog eons worden opgenomen,
niet werd herhaald, hot arrest, door te
oordelen dat bij voormeld, exploot tot
geldigverklaring van hot beslag werd

gedagvaard, van dit exploot eon uitlegging geeft die met de termon ervan geenszins onverenigbaar is;
Dat hot middel feitelijke grondslag
mist;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
18 oktober I974. -

I 6 kamer. -

Voo1·zitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1•, de H. de Vreese.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleiters,
de
HH. Bayart, Fally en van Heeke.

2e KAMER.- 21 oktober 1974.
I ° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING
VAN DE RECHTER. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VoNNIS
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN.
STRAFRECHTER WIENS
RECHTSMACHT IS UITGEPUT, ZELFS IN·
DIEN HIJ DE VEROORDELING ALS EEN
VOORLOPIGE BESLISSING KWALIFICEERT.
- VOORZIENING ONMIDDELLIJK ONT·
VANKELIJK.
I 0 N iet ontvankelij k is het middel dat

lm·itiek oefent op de jeitelij ke beoo1·deling
do01· de 1'echte1' van de bestanddelen van
de zaak (I). (Art. 95 Grondwet.).

2° De ?'echtsmacht van de st1·aj1·echte1' is
~titgeput doo1· een vonnis op tegenspmak
dat, na de eindbeslissing op de stmfvoTdet·ing, de beklaagde ve1·oo1'deelt om
aan de but·geTlijke pa1·tij het doo1· haar
gevorderde bedmg te betalen. Tegen dit
vonnis kan dus onmiddellij k cassatiebet·oep worden ingesteld, zeljs indien de
1'echte1· de vero01·deling als een voorlopige
beslissing kwalijiceet·t (2). (Art. 416 Sv.}
(1) Cass., 20 mei 1974 CArr. cass., 1974,
biz. 1049); 30 september 1974, s•tpra, biz. 140.
(2) Cass., 2 april 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 853).
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(MANNE.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

21 oktober 1974.-2 6 kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. A. Duval (van de balie te
Brussel).

2e

KAMER.-

21 oktober 1974.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESCHIKKENDE GEDEELTE GEGROND
OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - NIET
.REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° CASSATIE. -

OMVANG. - STRAFZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIE.NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING
OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELD. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING OP DE
STRAFVORDERING AMBTSHALVE WORDT
UITGESPROKEN.

3o WEGVERKEER.- VooRRANG.AANKOMST VAN EEN VOORRANGHEBBEND VOERTUIG WAARDOOR DE REDELIJKE VERWACHTINGEN WERDEN VERIJDELD VAN DE BESTUURDER DIE DE
DOORGANG MOEST VRIJLATEN. - OVERMACHT. - V ASTSTELLING.

beslissing op de stmjvordeTing brengt
de veTnietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde bu1·ge1'lijke
1'echtsvoTde~·ing, welke het gevolg is van
de ee1·ste beslissing, zelfs indien de vernietiging van de beslissing op de stmfvordeTing ove1· een ambtshalve opgewo1'pen middel is uitgesp1·oken (2).
3° Doo1· emp te wijzen dat de voorranghebbende bestu~trde~· gTotendeels op het
jietspad uitm·st links van de 1·ijbaan 1·eed
en dat hij zonder inachtneming van elke
voo1·zichtigheids1·egel de voor1·angssch~tl
dige tegen de Techtm· t1·ottoi1Tand klem
Teed, zodat hij de 1W1"male ve1·wachtingen
van deze best~m1·de1' heeft verijdeld, stelt
de rechte1· vast dat dit voo1· laatstgenoemde
een geval van ove1•macht heeft opgeleve1·d (3). (Art. 48 wegverkeersreglement; art. 71 S.W.)
·
(DEPREZ A. EN DEPREZ E.,
T. REGIE DER POSTERIJEN
EN DESCHEPPER.)
ARREST (veTtaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 februari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;

I. Op de voorziening van de eiser
Albert Deprez, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 97 van de
Grondwet:

2° De veTnietiging, op de niet bepe1·kte
voo1·ziening van de beklaagde, van de

Overwegende dat, om eiser te veroordelen tot een enkele straf wegens overtredingen van de artikelen 25-2, a, en
27-1, lid 2, van het wegverkeersreglement,
het vonnis erop wijst « dat de enige oorzaak van het bestreden ongeval het feit
is " dat eiser « zijn d.raai naar links op
volkomen ongelooflijke wijze heeft genomen : niet aileen hield hij niet rechts
en nam hij zijn draai niet zo ruim mogelijk, maar op het ogenblik van de schok
reed hij grotendeels op het fietspad
uiterst links van de rijbaan " ;
Overwegende dat, door de veroordeling
wegens overtreding van de artikelen 25-2,

(l) Cass., '7 oktober 1974, sttpra, biz. 168.
(2) Oass:, 24 september 1974, sup1·a, biz. 98.

(3) Cass., 12 juni 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 993).

1° Tegenst1·ijdig en dus niet 1·egelmatig
gemotivee1·d is het vonnis dat de ve1'001'deling van de beklaagde wegens ove1·tredingen van de aTtikelen 25-2, a., en
27-1, tweede lid, van het wegve1·kee~·s1'eglement enkel hie1·op g1·ondt dat de
beklaagde a1·tikel 25-2, d, van genoemd
reglement heeft ove1·t1·eden (1). (Art. 97
Grondwet).
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a, en 27-1, lid 2, van het wegverkeersreglement te ste"Lmen op het feit aileen
dat eiser artikel 25-2, d, van hetzelfde
wetboek heeft overtreden, het vonnis
tegenstrijdig is;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld tegen eiser door verweerster:
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering, welke
laatste beslissing het gevolg is van de
eerste;
II. Op de voorziening van de eiser
Emile Deprez, burgerlijke en dagvaardende partij, tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vordering ingesteld door
hem tegen verweerder :
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 17, 18 van
het wegverkeersreglement, 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek,
doordat het vonnis verklaart dat tevergeefs aan de rechtstreeks gedagvaarde
partij (thans tweede verweerder) wordt
verweten, na voor een stopteken te hebben gestopt en traag te zijn opnieuw
voortgereden, niet te hebben gekeken in
de richting waaruit eerste eiser kwam
gereden en zijn aandacht slechts naar
links te hebben gericht, daar, "alvorens
de hoofdweg op te rijden, de rechtstreeks
gedagvaarde partij (thans tweede verweerder) klaarblijkelijk de verplichting
had om te kijken in de richting waar normaal de voertuigen reden op de rijstrook
die hij ging oprijden "en" indien (tweede
verweerder) daarna naar rechts had
gekeken, de toestand identisch zou zijn
geweest, vermits de eerste eiser zonder
inachtneming van elke voorzichtigheidsregel hem tegen de rechter trottoirrand
klem reed "•
te1·wijl de verplichting die met name
is opgelegd aan de weggebruiker, die zich
opnieuw in beweging zet, na te hebben
gestopt om de andere bestuurders te
laten doorgaan en te dien einde er
zich van te vergewissen dat hij zulks kan
doen zonder gevaar voor ongevallen,
gelet op de plaats, de verwijdering en de
snelheid van laatstgenoemden, 1° niet
beperkt is tot een gedeelte van de voorrangsweg, maar zich uitstrekt tot de
gehele breedte ervan, 2° niet afhankelijk
is gesteld van de rijwijze van degene die
voorrang heeft, als hij door de voorranggever kon worden opgemerkt :

Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat « de bestuurder Albert Deprez op
het ogenblik van de schok grotendeels,
op het fietspad uiterst links van de rijbaan reed " en dat de aanrijding zich
zou hebben voorgedaan, zelfs indien
verweerder zou hebben gekeken in de
richting waaruit het voertuig bestuurd
door de eerste eiser kwam, « verrnits Deprez zonder inachtneming van elke voorzichtigheidsregel hem tegen de rechter
trottoirrand Idem reed " ;
Overwegende dat het vonnis aldus
vaststelt dat het opdagen van het voertuig bestuurd door Albert Deprez tweede
verweerders normale verwachtingen heeft
verijdeld en voor hem een geval van
ovennacht heeft opgeleverd ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, 154 en 189 van het Wetboek
van strafvordering,
doordat, om te beslissen dat verweerder
geen fout in oorzakelijk verband met. het
ongeval heeft begaan, het vonnis erop
wijst « dat na bij een slecht geplaatst
stopteken te hebben gestopt, vanuit
welke plaats hij geen enkel zicht op
de Nijvelse baan had, hij (tweede verweerder) heel traag is voortgereden totdat
het voor hem mogelijk was over een voldoend zicht te beschikken »,
terwijl uit geen enkel gegeven van het
dossier blijkt dat verweerder over geen
zicht beschikte, zoals in het vonnis is aangevoerd, de rechter aldus de bewijskracht
van de stukken van het dossier miskent,
en zijn beslissing stetmt op feitelijke
gegevens die :niet aan de vrije tegenspraak
van de partijen wEirden onderworpen en
waarvan hij buiten de terechtzitting
kennis heeft gekregen :
Overwegende dat de redenen van het
vonnis die zijn opgegeven in het antwoord
op het derde middel, volstaan ter wettelijke rechtvaardiging van de beslissing,
waarbij verweerder wordt vrijgesproken
van elke fout in oorzakelijk verband met
het ongeval ;
Dat derhalve, zelfs al 'is het middel
gegrond, het niet ontvankelijk is wegens
het ontbreken van belang;
01n die redenen, en zonder dat er
grond is om het tweede middel nate gaan,
welk middel geen ruinwre cassatie of
cassatie zonder verwijzing kan meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
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voor zover het uitspraak doet op de
strafvordering en de civielrechtelijke
vordering die tegen de eerste eiser zijn
ingesteld ; verwerpt de voorziening van de
tweede eiser; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerster in een vierde
van de kosten en' de tweede eiser in de
helft ervan ; laat de overige kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hoger beroep.
21 oktober 1974. 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijlcl1tidende con·
clusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Rijcke (van de balie
te Charleroi).

2e KAMER.- 21 oktober 1974.
10 GENEESKUNDE. UITOEFENING
VAN DE TANDHEELKUNDE. - VERBO·
DEN PUBLIOITEIT. VONNISSEN EN
ARRESTEN GEWEZEN MET TOEPASSING
VAN DE WET VAN 15 APRIL 1958. 0PENBAARMAKING. - VORM EN WIJZE
WAAROP ZULKS GESOHIEDT.

2° GENEESKUNDE. -

UITOEFENING
VAN DE TANDHEELKUNDE. - VERBO·
DEN PUBLICITEIT. - VEROORDELINGS·
VONNISSEN EN ·ARRESTEN GEWEZEN
MET TOEPASSING VAN DE WET VAN
15 APRIL 1958. - 0PENBAARMAKING.
- MOET ALTIJD WORDEN BEVOLEN.

3° STRAF.- SAMENLOOP VAN MISDRIJ·
VEN. - EENDAADSE SAMENLOOP. VEROORDELING WEGENS VALSHEID, OP·
LICHTING EN OVERTREDINGEN VAN DE
REGELS BETREFFENDE DE TANDHEEL·
KUNDE. - DE STRAF WEGENS VALS·
HElD 1\'IAG NIET WORDEN UITGESPROKEN
SAMEN 11-IET HET VERBOD OM DE TAND·
HEELKUNDE UIT TE OEFENEN.

1° Do01· lcmchtens a1·tilcel 7 van de wet
van 15 april 1958 bet1·ef!ende de pttbli·
citeit inzalce tandvm·zo1·ging, de openbam·malcing op lcosten van de veroo1·deel·
den te bevelen van de 1·edenen en van het
beschilclcende gedeelte van zijn arrest in
de opgegeven dagbladen, stelt het hof van
be1·oep wettelijlc de vo1·m van deze open·

baarmalcing vast, alsmede de
waarop zt.Zlcs moet geschieden.

wijze

2° De hoven en 1·echtbanlcen bevelen ver.
plicht de openbaa1·malcing, op lcosten
van de vm·oordeelden, van de vonnissen
en a1·1·esten gewezen met toepassing van
de wet van 15 ap1·il 1958 betreffende de
publiciteit inzalce tandve1·zo1·ging, zelfs
indien, wegens de toepassing van de
1•egels inzalce samenloop van misd1·ijven,
de. ovm·tredingen van de bepalingen van
deze wet met een andere st1·aj worden
gestmft dan die wellce op deze misd1•ijven
zijn gesteld. (Impliciete oplossing.)
3° Het arrest dat, op een belclaagde, die
wo1·dt vervolgd wegens valsheid in ge.
sch1·ijten, gebntilc van valse stulclcen,
oplichting en overtredingen van de 1'egels
betreffende de geneeslctmde en de publiciteit inzalce tandverzorging, toepassing
heeft gemaalct van de straj op valsheid
in geschriften, nl. de zwaarste stmj, mag
hem bovendien niet vm·oo1·delen tot het
verbod om de tandheellctmde uit te
oejenen, wellce niet op valsheid in ge.
schrijten is gesteld. (1). (Art. 65 S.W.)
(BOUQUETTE, GEUDENS EN WILLEMS,
T. VERENIGING VAN
MOND· EN TANDARTSEN
VAN BELGIE EN THIRION.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 maart 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het openbaar ministerie :
Over het middel door de drie eisers
afgeleid uit de schending van artikel 7
van de wet van 15 april 1958 betreffende
de publiciteit inzake tandverzorging,
doordat het arrest de bij genoemd
artikel 7 voorgeschreven openbaarmaking
beveelt, zonder de vorm en de modaliteiten ervan te bepalen :
Overwegende dat, met bevestiging van
het beroepen vonnis samen met een wij.
zigende beschikking, het hof van beroep,
krachtens artikel 7 van de wet van
15 april 1958, beveelt dat de redenen en
het beschikkend gedeelte van zijn arrest
(1) Raadpl. cass., 14 juni 1937 (Bull. en

Pas., 1937, I, 183).
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die aangewezen worden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 3 van
de wet van 15 april 1958 betreffende de
publiciteit inzake tandverzorging, 193,
196, .214 en 65 van het Strafwetboek :
Overwegende dat eiser Willems vervolgd werd wegens valsheid in geschriften, gebruik van valse geschriften, oplichtingen en verscheidene inbreuken op
de wetten betreffende de geneeskunst
en de publiciteit inzake tandverzorging ;
Overwegende dat, om de verscheidene
bewezen verklaarde misdrijven te beteugelen, het arrest, onder bevestiging van
het beroepen vonnis, eiser veroordeelt
tot een enkele straf van zes maanden
gevangenis en 100 frank geldboete, de
verbeurdverklaring uitspreekt van de
valse geschriften, de geneesmiddelen, de
toestellen en de instrumenten die gediend
hebben of bestemd zijn om de tandheelkunde uit te oefenen, de bij artikel 7 van
de wet van 15 april 1958 voorgeschreven
openbaarmaking beveelt en bovendien
met toepassing van artikel 3 van genoemde wet verbod oplegt om de tandheelkunde uit te oefenen gedurende een
maand;
Overwegende dat, door, benevens de
straf van . bijzondere verbeurdverklaring die krachtens artikel 64 van het
Strafwetboek altijd samen moet worden
opgelegd, toepassing te maken van de
zwaarste straf, nl. die welke de valsheid
in geschriften beteugelt, de rechters in
hoger · beroep eiser niet konden veroor.
delen, zonder artikel 65 van het Strafwetboek te schenden, tot het verbod om
de tandheellnmde uit te oefenen, welke
straf niet op valsheid in geschriften is
gesteld;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de verweerders, burgerlijke
partij~Jn:

Overwegende dat de eisers geen middel
aanvoeren;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het eiser Willems
het verbod oplegt de tandheelkunde uit

te oefenen ; verwerpt de v-oorzieningen
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eisers in viervijfde van de kosten ; laat het overige
vijfde ten laste van de Staat ; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
.21 oktober 1974. .ze kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

.ze KAMER.- 21 oktober

1974.

1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS NA
EEN MAAND. WET VAN .20 APRIL
1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTI·
KEL 3 VAN DE WET VAN 13 MAART 1973.
- MOTIVERING.

.zo

MISDRIJF. - REOHTVAARDIGINQS·
GROND. BEOORDELING DOOR HET
ONDERZOEKSGEREOHT,

3° CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP EEN OONOLUSIE
AANVOERT. - GEEN DUIDELIJKHEID.
- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
I o Doo1· vm·melding van de g~gevens eigen

aan de zaak worden de ernstige en uitzonde1·lijke omstandigheden die de openba?·e veiligheid mken en de handhaving
van de voo1'lopige hechtenis vm·eisen,
nauwke~trig omschreven door het a?'1'est,
dat e1'op wijst dat, daa1' het gaat om de
aanslag op het leven doo1· een zoon op de
pe1'soon van zijn moede1', het jeit ~tit
zonde?'lijk e1·nstig is, niettegenstaande
de do01· de ve1·dachte aangevoerde omstandigheden, en dat de invrijheidstelling
onde1• dergelijke omstandigheden van de
verdachte de publieke opinie zwaa1• zou
schokken, niettegenstaande de ovm·legging
van een ve1·zoekschrijt dat ten g~tnste van
de ve1·dachte en. diens handeling wm·d
opgesteld (1).
(1) Raadpl. cass., 3 september 1974, sttpra,
biz. 10 en de arresten waarvan sprake in de
noot.

-2472o Doo1· e1'op te wijzen dat e1· " in de stand
van het geding '' geen gegevens bestaan,
op g1·ond waa1·van a1·tilcel 71 van het
St1·ajwetboelc lean wo1·den toegepast, bepm•lct de lcame1· van inbeschttldigingstelling zich in ham· beslissing ove1· de
handhaving van de voodopige hechtenis
tot een vaststelling in de stand van het
geding en tTeedt niet in de beoo1'Clelingsmacht van de jeitem·echte1·.
3° Niet ontvanlcelijlc wegens onduidelijlcheid is het middel dat een geb1'elc aan
antwoo1'd op de conclusie aanvoe1·t,
zonde1· te ve1'melden op wellce eis, wee1'
of exceptie niet zott geantwoonl zijn (1).
(HOYOUX.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 september 197 4 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, lid 1, van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, vervangen bij artikel 3 van
de wet van 13 maart 1973,
doo1'dat het arrest de handhaving van
de voorlopige hechtenis beveelt,
zonde1' de gegevens eigen aan de zaak
of de persoonlijkheid van de verdachte
te ve1·melden, die ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden opleveren en die de
openbare veiligheid J;aken, zodat de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd:
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat " daar het gaat om een aanslag op
het leven door een zoon op de persoon van
zijn moeder " het feit uitzonderlijk zwaar
is, << niettegenstaande de door de verdachte (thans eiser) ingeroepen omstandigheden », en dat " de invrijheidstelling
onder dergelijke omstandigheden van de
verdachte de publieke opinie zwaar
zou schokken, niettegenstaande de overlegging van een verzoekschrift dat ten
grmste van de verdachte en diens handeling werd opgesteld » ;
Overwegende dat het arrest, door de
gegevens eigen aan de zaak te vermelden,
aldus een nauwkeurige omschrijving geeft
van de ernstige en uitzonderlijke om(1) Cass., 2 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 846).

standigheden, die de openbare veiligheid
raken, en uit hoofde waarvan de voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de miskenning van de rechten van de
verdediging,
doo1·dat, door erop te wijzen " dat er in
de stand van het geding geen gegevens
bestaan, op grand waarvan artikel 7l van
het Strafwetboek kan worden toegepast "•
het arrest ten onrechte de grand van de
zaak raakt en de tegenspraak voor de
feitenrechter onmogelijk maakt;
Overwegende dat in zijn antwoord op
de conclusie waarbij eiser aanvoerde
" dat vanaf het begin ... zedelijke dwang
werd ingeroepen », het hof van beroep
door de in het middel overgenomen overweging er zich toe beperkt een vaststelling
aan te halen, die het maakt " in de stand »
van het geding en ded1alve zich niet ten
onrechte de uitoefening toeeigent van
de beoordelingsmacht van de feitenrechter;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1'dat, door de hanclhaving van de
voorlopige hechtenis enkel en aileen te
rechtvaardigen door de redenen die zijn
opgegeven in de beroepen beschikking,
het arrest geen passend antwoord geeft
op de conclusie, waarin eiser aanvoerde
dat die redenen het vereiste van artikel 5
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis hebben geschonden :
Overwegende dat het middel niet vermeldt op welk verweer dat bij conclusie
wordt aangevoerd, geen antwoord werd
gegeven;
,
Dat het wegens die onnauwkeurigheid
voor het Hof onmogelijk is de geuite grief
te beantwoorden;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 oktober 1974. 2 8 kamer. _____:
Voo1'zitte1·, Baron Richard, raadsheer

-248waarnemend voorzitter. - Vet·slaggever,
de H. Screvens. Gelijkl~tidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Systermans en
Constant (van de balie te Luik).

2e

KAMER.-

22 oktober 1974.

1 o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). DODING. SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJGENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN
BEDRIJFSINKOMSTEN.- VASTSTELLING
VAN DEZE SCHADE.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). DODING. V ASTSTELLING VAN HET DEEL VAN DE
INKOMSTEN VAN HET SLACHTOFFER DAT
DE LEDEN VAN ZIJN GEZIN NIET GENOTEN; RECHTER MAG REKENING HOUDEN MET DE GEZAMENLIJKE INKOMSTEN VAN HET GEZIN.- VOORWAARDE.

1° De schade welke voo1· de 1'echtvet·lcrijgenden van het slachtojJe1· van een dodelijk
otigeval voortvloeit uit het vedies van
zijn· inkomsten bestaat in de derving
van het deel van deze inkomsten waantit
zij een pet'Soonlijk voonleel tr·okken of
zouden get1·okken hebben (1). (Artt. 1382
en 1383 B.W.).
2° Ter vaststelling van het deel van de
inkomsten van het slachtoffet· van een
dodelijlc ongeval dat de leden van zijn
gezin niet genoten, mag de rechtet· t•ekening houden met de gezamenlijke inlcomsten van het gezin, wanneer deze
inkomsten 1:nvloed hadden op dat deel
van de inkomsten van het slachtoffer (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(WOLTERS, T, VANDEBROECK.)
ARREST,
RET

HOF ; -

arrest, op 15 mei 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
5 september 1972 (3);
Overwegende clat het bestreden arrest,
na verwijzing, aileen uitspraak cloet over
de civielrechtelijke vorclering ;
Over het miclclel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
dom·dat het arrest de stelling verwerpt,
welke eiser in zijn conclusie liet gelclen,
namelijk clat, voor het berekenen van
de schade spruitencle uit het ophouclen
van de beroepsactiviteit van het slachtoffer, 30 pet. op basis van het totale
gezinsinkomen diencle te worden afgetrokken, zulks orn. de redea clat de te
vergoeden schacle, als gevolg van het
overlijclen, gelijkstaat met dat deel van
het loon dat echtgenoot en kincleren
genieten, en geenszins nadelig kan bei'nvloecl worden door de omstancligheid,
vreemd aan de zaak, dat het huisgezin
eveneens andere inkomsten zou genieten,
van welke aard deze ook mogen wezen,
en clat het, in de omstandigheclen eigen
aan de zaak, billijk voorkomt voor eigen
onderhoucl van het slachtoffer een percentage van 30 pet. op het inkomen van
het slachtoffer af te trekken,
terwijl cleze motivering dubbelzinnig is
en het Hof hiet in de mogelijkheicl stelt
na te gaan of de rechters een juiste toepassing hebben gemaakt van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, zodat het arrest niet naar
belwren gemotiveerd is zoals vereist
worclt door artikel 97 van de Grondwet,
daar het niet mogelijk is te weten of de
rechters in feite hebben willen beslissen
dat, rekening houdende met de omstandigheclen eigen aan de zaak, en onder
meer met het feit dat het huisgezin nog
andere inkomsten genoot clan die van
het slachtoffer, men moest aannemen
dat het slachtoffer 30 pet. van zijn inkomen aan eigen onderhoud besteedcle,
dan wei in rechte en zulks in strijd met

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 1 jtmi 1971 (A1or. cass., 1971,
biz. 975) en de noten 1 en 2; raadpl. cass.,
1 april 1974 (ibid., 1974, biz. 843).
(2) Raadpl. RoNSE, Schade en schadeloossidling, Aig. pract. rechtsv., nrs. 874, 875
en 876 ; DALCQ, Tmite de la 1·esponsabilite
civile (Novelles, Droit civil, V-2), nrs. 3585,
3597 en 3598 ; PIRSON en DE VILLE, Trait{;

de la 1·esponsabilite civile extm-cont1·actnelle,
I, nrs. 198 en 200; Rep. prat. dtt d1·. belge,
v 0 Responsabilite, nrs. 1817 en 1824; Rev.
m·it. jtt1', belge, 1968, " Examen de jurisprudence » (1963 tot 1967), door DALCQ, nr. 96,
biz. 357 ; Tijdscht-ijt voor p1·ivaai1•echt, 1969,
Overzicht van de rechtspraak (1966-1968),
door SCHUERMANS, nr. 41, biz. 115,
(3) Dit arrest werd niet gepubliceerd.

-249de bepalingen van voormelde artikelen
van het Burgerlijk Wetboek, dat, om te
ramen welk percentage van zijn inkomen
het slachtoffer aan eigen onderhoud
besteedde, het niet geoorloofd was rekening te houden met het feit dat het huisgezin nog andere inkomsten dan die van
het slachtoffer genoot, en men dus moest
uitgaan van de fictie dat het huisgezin
geen andere inkomsten genoot :
Overwegende dat eiser in conclusie
aanvoerde dat, om de schade te begroten
spruitende uit het ophouden van de
beroepsaktiviteit van het slachtoffer,
het door dit laatste verdiende loon moest
verminderd worden met 30 pet. voor
eigen onderhoud, deze 30 pet. berekend
zijnde op basis van het totale gezinsinkomen, zijnde ten deze het samengevoegd loon van het slachtoffer en haar
echtgenoot ;
Overwegende dat het arrest de conclusie van eiser van de hand wijst door
te beschouwen dat " in strijd met de
mening van de eerste rechter, het onverantwoord voorkomt het percentage
voor persoonlijk onderhoud van het
slachtoffer, dat normalerwijze wdrdt afgetrokken van het verloren loon, te
berekenen op het totaal der familiale
inkomsten " ;
Overwegende dat de schade, die voor
de rechthebbenden van het slachtoffer
van een dodelijk ongeval voortvloeit uit
het verlies v~;tn zijn beroepsinkomsten,
bestaat in de derving van het deel van
deze inkomsten waaruit zij een persoonlijk voordeel trokken ;
Overwegende dat om het deel te bepalen dat de van het gezin deeluitmakende rechthebbenden genoten, de
rechter rekening mag houden met het
gezamenlijk bedrag van de inkomsten
van het gezin zo deze inkomsten hun
invloed deden gelden op het deel van de
inkomsten van het slachtoffer dat dit
laatste niet aan zijn gezin besteedde;
Overwegende derhalve dat het arrest,
door de conclusie van eiser van de hand
te wijzen om de hogeraangehaalde reden,
zonder na te gaan of de gezamenlijke inkomsten van het gezin hun invloed
deden gelden op het deel van de inkomsten van het slachtoffer dat dit laatste
niet aan zijn gezin besteedde, zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel in zoverre het de
schending inroept van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestre-

den arrest in zoverre het de schade voortvloeiende uit het ophouden van , de
beroepsactiviteit van het slachtoffer, bepaalt op 1.879.651 frank, en dit bedrag
in aanmerking neemt om op de schadevordering van verweerder in eigen naam
en qttalitate qtta eiser te veroordelen tot
het betalen van een resterend saldo van
804.651 frank; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vemietigde
beslissing ; veroordeelt ieder van de partijen in de helft van de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Gent.
22 oktober 1974. 2 8 kamer. V ooTzittM·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

28
1°

2°

KAMER.-

22 oktober 1974.

WEGVERKEER. REGLElVIENT, ARTIKEL
WEG.- BEGRIP.

WEGVERKEERS0PENBARE
, ,

1.-

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.00NOLUSIE. BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE GEGEVENS W AAROP ZIJ IS
GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT
OP DE OONOLUSIE WAARIN ANDERE
OF HIERl\fEE STRIJDIGE FEITELIJKE
GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLIS·
SING.

1° Een openba1·e weg in de zin van a1·tikell
van het wegvM·kee?"s?·eglement is elke
weg die openstaat vom· het ve?"lcee?" te
land van het publiek in het algemeen,
zelfs indien deze weg doodloopt, slechts
voo?" een enkel gebottW bestemd is en de
bedding e1·van p1·ive-eigendom is (1).

2° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
die de jeitelijke gegevens waa1·op zij is
(1) Raadpl. cass., 1 oktober 1973 (A1·1·.
cass., 1974, blz. 103) en noot 1; 1 oktober 1974,
sttpm, blz. 153.

~
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geg1'ond, nattwkeurig ve1·meldt en aldus
antwoo1'dt op de conclttsie wam·in andere
of hie1·mee st?·ijdige jeitelijke gegevens
worden ttiteengezet (l). (Art. 97 Grondwet.)
(PETITJEAN, T. WAUTERS.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 maart 1973 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 1 van het wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
doonlat het vonnis beslist dat de feiten
die tot de veroordeling aanleiding gaven,
zich op de openbare weg voordeden om
de reden dat ook al is die weg privaat
eigenclom, hij voor het openbaar verkeer
openstaat,
te1•wijl, ee1·ste onde~·deel, clit een verkeercle toepassing is van het begrip « openbare weg" zoals het in voornoemd artikel 1 van het wegverkeersreglement voorkomt;
tweede onde1·deel, voormelde beschouwing geen antwoorcl verleent op eisers
conclusie waarin hij liet gelden : 1° dat de
onderwerpelijke weg tot toegang client
·voor een appartementsgebouw; 2° dat
zodanige weg uitsluitend bestemcl is voor
een bepaalde categorie personen, m.et
name de bewoners en de leveranciers
van het gebouw; 3° dat de weg dooclloopt; 4° dat de weg ook administratief
geen openbare weg is, vermits niet aangeduid wordt dat hij doodloopt en hij
anderzijds geen benaming heeft gekregen ;
5°. dat blijkens de voorgebrachte foto's
de weg evenmin het uiterlijk vertoont
van een openbare weg ; 6° dat de weg
zelfs niet als een openbare weg worclt
beschouwd vermits het gebruik ervan
door derden niet worclt geduld, gebruik
dat trouwens zonder nut is nu hij toch
doodloopt ; 7° dat de weg uitsluitend
bestemd is als parkeerplaats voor de
bewoners van het gebouw; 8° dat het
wegdek private eigendom is ;
Overwegende dat de rechter, in ver(1) Cass., 30 september 1974, Bttp1'a, blz. 140.

band met de in het middel weergegeven
conclusie, erop wijst dat, hoewel de weg
waarop de ten laste gelegde feiten zich
voordeden, naar een appartementsgebouw leidt, geen verdere uitweg biedt en
tot een privaat eigendom behoort, hij
door geen enkele aanwijzing als een private weg wordt aangemerkt, door iedereen mag worden gebruikt en voor aile
verkeer openstaat ; dat hij hieruit wettelijk heeft mogen a:fleiden dat het ten deze
om een openbare weg ging, in de zin van
artikel 1 van het wegverkeersreglement,
en tevens hiermede passend antwoordt
op eisers conclusie, hetzij door ze tegen
te spreken, hetzij door de feitelijke
elementen te preciseren waarop hij zijn
beslissing grondt, ter weerlegging van
andere of strijdige feitelijke gegevens in
het verweer vervat ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel inroept ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 1974. 2e kamer Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve~·,
de H. Chatel.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Mahy (van de balie te
Brussel).

2e KAMER. -

22 oktober 1974.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- CoNCLUSIE MET EEN GEMOTIVEERD VERWEER. BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT DIT VERWEER TEGEN
TE SPREKEN, ZONDER DAT PASSEND
WORDT GEANTWOORD OP DE REDENEN TER VERANTWOORDING ERVAN.
NIET REGELMATIG GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

-251Niet 1·egelmatig gemotivee1·d is de beslissing
die zich e1·toe beperkt een bij conclusie
aangevoerd ve1·wem· tegen te sp1·elcen,
zonder dat passend wordt geantwo01·d
op de 1·edenen waardoor de concl~tsie
nemer dit ve1·wem· vm·antwoordt (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(VERHULST
EN NAAJ\'ILOZE VENNOOTSCHAP
<<STEVEDORING COMPANY GYLSEN

de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Detournay, advocaat-generaal.

3• KAMER.- 23 oktober 1974.
ll,)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

.2.2 oktober 1974. .2° kamer. Voorzittm·, de H. \'Vauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Chatel. - Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Detournay, advocaat-generaal. -

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. - KWALIFICATIE DOOR DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN.- ZaNDER INVLOED
OP DE AARD VAN DIE BESLISSING .
,20 CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OPKOMT
TEGEN DE KWALIFICATIE DOOR DE
RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Pleite1·, de H. Simont.
1° De omstandigheid dat de ?'echter zijn
beslissing a1·1·est op tegensp1·aak of bij
ve?·stek noemt, wijzigt de wa1·e aa1·d
e1·van niet (3) .

2• KAMER.- 22 oktober 1974.
VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELEND VERSTEKARREST.- VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE
GEWONE VERZETTE~MIJN. NIETONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening doo1· de
beklaagde tijdens de gewone ve1·zettermijn
ingesteld tegen een arrest waa1·bij hij bij
vm·stek w01·dt vero01·deeld (2). (Art. 413
Sv.)

.2° Niet ontvanlcelijk bij geb1·ek aan belang
is het middel dat opkomt tegen de ve~·
klaring in een a1·rest dat het geacht
wordt op tegenspmak te zijn gewezen.
(DE GRIM, T. ONTVANGER
DER DIRECTE BELASTINGEN TE BRUGG]/
EN VYNCK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 november 197.2 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

2.2 oktober 1974. 2" kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,

Over het middel afgeleid uit 'de schel;lding van de artikelen 440, lid .2, 7.28,
lid 1, 751, 1°, lid .2, en ,2°, lid .2, 860, 861,
104,2 van het Gerechtelijk . Wetboek,
97 van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
' '
do01·dat het arrest, dat geacht wordt op
tegenspraak te zijn gewezen, het hager
beroep van eiseres verwerpt ow de
reden dat uit de stukken blijkt : « 1° dat
de Rechtbank van eerste aanleg te

(1) Cass., 4 september 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 10).
(2) Cass., 18 juni 1974 (An·. cass., 1974,
biz. 1141).

(3) Cass., 26 inei 1955 (Arr. cass., 1955,
biz. 801); raadpl. cass., 5 maart 1959 (ibid.,
1959, biz. 510); vgl. cass., 14 november 1955
en 9 juii 1956, (ibid., 1956, biz. 195 en 951 ),

(JASPERS
EN « DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ
VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN ll,
T. RENDERS EN LITISCONSORTEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

-

252-

.Brugge, bij vonnis van 23 november 1967,
aan appellants (thans eiseres) op 29 december 1967 betekend, het verzet van
appellants tegen het uitvoerend beslag
dat de geln.timeerden (thans de verweerders) op 12 mei 1966 op haar goederen
haclclen gelegcl met het oog op de invordering van 67.431 frank personen- en
bedrijfsbelasting alsmede nalatigheidsintresten, ongegrond verldaard heeft ;
2o dat appellants bij gerechtsdeurwaardersexploot van 23 februari 1968 hoger
beroep tegen dit vonnis heeft ingesteld ;
3o dat appellants die geen conclusie
genomen heeft, bij gerechtsbrief van
25 augustus 1972, verwittigd werd dat
de zaak voor uitspraak vastgesteld was
op de terechtzitting van het hof van
beroep op 6 oktober 1972 te 9.30 uur,
met de n1.ededeling dat de uitspraak
zelfs in haar afwezigheid geacht zal worden op tegenspraak te zijn gewezen ;
4° dat deze gerechtsbrief op 30 augustus
1972 aan appellants besteld geworden is ;
dat appellants noch persoonlijk, noch bij
advocaat ter zitting van 6 oktober 1972
verschenen is en Mr. Cornelis namens de
geln.timeerden gevraagd heeft dat uitspraak zou gedaan worden zoals bepaald
bij artikel 751 van het Gerechtelijk Wethoek; dat appellants geen enkele concrete grief tegen het beroepen vonnis
ingebracht heeft ; dat zij geen enkel
bewijs overlegt waaruit blijkt dat zij
eigenares is van de in beslag genomen
goederen ,,
terwijl 1° in het op 31 mei 1966 door
gerechtsdeurwaarder Andre Kesteloot te
Brugge namens eiseres betekende gedinginleidend exploot, in het op 23 februari
1968 door gerechtsdeurwaarder Alo'is
Scharpe namens eiseres betekende exploot
van hoger beroep en in de op 31 mei 1972
namens de verweerders ter griffie van het
hof van beroep neergelegde vraag tot
bepaling van rechtsdag, telkens Mr. Ignace Van de V oorde, advocaat te Brugge,
Beenhouwersstraat 25, als raadsman van
eiseres vermeld was en het hofvan beroep
derhalve bij niet-verschijning van eiseres
en van haar raadsman, geen op tegenspraak geacht gewezen arrest mocht uitspreken dan nadat ook deze raadsman
door de griffier van de vaststellingvan de
rechtsdag op 6 oktober 1972 door enkele
kennisgeving was verwittigd geworden
(schending van de artikelen 440, lid 2,
728, lid 1, 751, 1°, lid 2, en 2°, lid 2,
860, 861 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek); 2° de raadsman van eiseres
van deze vaststelling van rechtsdag op
6 oktober 1972 door de griffier van het

hof van beroep niet bij enkele kennisgeving verwittigd geworden is en in elk
geval het vervullen van deze pleegvorm
noch door de stukken van het dossier van
rechtspleging, noch door het arrest
vastgesteld is, zodat het grondwettelijke
toezicht op de regehnatigheid van de
procedure niet kan uitgeoefend worden
en de rechten van de verdediging geschonden zijn (schending van alle ingeroepen bepalingen en van voormeld
algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat de hoedanigheid van
op tegenspraak of bij verstek gewezen
beslissing van de vonnissen en arresten
nit hun eigen bestanddelen voortvloeit,
zonder dat de gerechten welke ze uitspreken de macht hebben het wettelijke
karakter ervan te wijzigen;
Dat, indien het arrest in werkelijkheid
bij verstek werd gewezen, de mogelijkheid tot verzet niet werd aangetast door
de verkeerde kwalificatie luidens welke
het op tegenspraak werd gewezen ;
Overwegende, mitsdien, dat de verklaring in het bestreden arrest, dat het
geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen, eiseres niet kan benadelen ;
Dat het middel bij gebrek aan belang
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
23 oktober 1974. 3• kamer. VooTzitteT en VeTslaggevm·, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.- PleiteT, de H. Houtekier.
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23 oktober 197 4.

1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BtJRGERLIJKE ZAKEN. GESOHILLEN
INZAKE FAILLISSEMENT. UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHT·
BANK VAN KOOPHANDEL.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG. BURGERLIJKE
ZAKEN.
TERRITORIALE
BEVOEGDHEID.
GESOHIL·
LEN INZAKE FAILLISSEMENT. FAILLIETVERKLARING IN BELGIE. UITSLUITENDE
BEVOEGDHEID
VAN
DE
REOHTBANK VAN KOOPHANDEL IN WIER
ARRONDISSEMENT HET FAILLISSEMENT
IS GEOPEND.

2533° VERWIJZING NA CASSATIE. BuRGERLI.JKE ZAKEN.- CASSATIE VAN
EEN ARREST VAN RET ARBEIDSROF
REORTDOENDE OVER DE BEVOEGDREID.
VERWI.JZING NAAR EEN ANDER
ARBEIDSROF.

1° en 2° WanneeT de jaillietve1·klm·ing in
Belgie geschiedt, behoTen alle geschillen
die moeten wonlen beslecht om tot de
vereffening van een jaillissement te
komen, ~titsl1titend tot de bevoegdheid
van de 1·echtbank van koophandel in
wieT aTrondissement het jaillissement
geopend is (l). (Artt. 574, 2°, en 631,
lid 2, G.W.)
3° TVannee1· het Hof het a?Test van een
m·beidshof dat uitspmak doet oveT de
bevoegdheid veTnietigt, ve1·wijst het de
zaak naa1' een ande1· a1·beidshoj (2).
(Art. lllO G.W.)

grand van de redenen « dat de eerste
rechter, overeenkomstig artikel 578, l a,
van het Gerechtelijk Wetboek, waarnaar
hij verwees, terecht kennis nam van het
huidige geschil inzake een arbeidsovereenkomst voor bedienden ; dat de eventuele bevoegclheid van de rechtbank van
koophandel (artikel 574, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek) van de woonplaats van de gefailleerde (artikel 631
van het Gerechtelijk Wetboek) geen
afbreuk doet aan de bevoegdheid door
artikel 578, 1°, aan de arbeidsrechtbanken toegekend, terwijl overeenkomstig
artikel 565, 3°, de arbeiclsrechtbank
voorrang heeft boven de rechtbank van
koophandel ,,

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 574, lid 2, 578,
lid 1, 631, 854, 861 en 862 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doo?"dat het arrest beslist tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen ter gelegenheid
van een faillissement gerezen, zonder
daarin hun oorsprong te hebben, op

te1·wijl, krachtens artikel 574, lid 2, ·
van het Gerechtelijk Wetboek, de rechtbank van koophandel, zelfs wanneer
partijen geen handelaar zijn, kennis
neemt van alles wat het faillissement
betreft, overeenkomstig de voorschriften
van het V\Tetboek van koophanclel;
krachtens artikel 631, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek, indien het faillissement in Belgiii wordt uitgesproken, de
desbetreffende geschillen uitsluitend tot
de bevoegclheid behoren van de rechtbank in wier arrondissement .het faillissement is geopend; deze wetsbepa.lingen
geen enkel onderscheid maken tussen
vorderingen uit het faillissement en
vorderingen enkel ter gelegenheid van
dit laatste ontstaan; zodat het arrest,
door een onderscheid te maken, namelijk
tussen vorderingen, arbeidsgeschillen betreffende, ter gelegenheid van het faillissement en vorderingen uit dit laatste
ontstaan, dat door de ter zake geldende
wetsbepalingen niet wordt gemaakt, de
artikelen 574, lid 2, en 631, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt, evenals

(1) Cass., 30 mei 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 1076) en 3 oktober 1974, supm, biz. 164.
(2) Dit arrest doet geen afbreuk aan de
rechtspraak van het Hof, voigens welke niet
artikei 1110 maar artikei 660 van het Gerechtelijk W etboek toepassing vindt, wanneer een
vonnis van de arrondissementsrechtbank
wordt vernietigd en de zaak wegens schending
van een regel inzake bevoegdheid wordt
verwezen naar de bevoegde rechtbank die
het Hof aanwijst (cass., 15 december 1972,
A1'1·. cass., 1973, biz. 389; 29 november 1973,
8 maart, 18 april, 17 en 30 mei 1974, ibid.,
1974, biz. 366, 749, 887, 1047 en 1076, en
3 oktober 1974, supm, blz. 164.
Dit arrest vdjkt daarentegen wei af van
dit van 3 januari 1973 (ibid., 1973, blz. 450),

dat na vernietiging van een arrest van het
arbeidshof, de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg verwijst.
Ret Hof wil de uitzondering op de toepassing van artikei 1110 van het Gerechtelijk
W etboek in geval van vernietiging van een
beslissing over de bevoegdheid kennelijk strikt
beperken tot de gevallen waarin een vonnis
van de arrondissementsrechtbank wordt ver·
nietigd. En zelfs dan verwijst het Hof de
zaak nog met toepassing van dit .artikel,
naar een andere arrondissementsrechtbank,
wanneer het vonnis van zulke rechtbank
vernietigd wordt omdat deze geen uitspraak
heeft gedaan over een middel van onbevoegd·
heid dat haar wettelijk was voorgelegd (cass.,
25 februari 1972, ibid., 1972, blz. 589),

(LUST, ALS CURATOR VAN RET FAILLISSEMENT VAN DE PERSONENVENNOOTSORAP
MET
BEPERKTE AANSPRAKELI.JKREID
« .JUVA ,, T. SINNAEVE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 oktober 1973 door het
Arbeidshof te Gent ·gewezen ;

-254de overige bepalingen van hetzelfde
wetboek in het middel aangehaald ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat verweerder de
opneming nastreeft in het passief van het
faillissement van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
J uva van een schuldvordering ten gevolge
van de beemdiging, door opzegging, van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
die hem met de gefailleerde verbond ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de arbeidsrechtbank bevoegd was
om kennis te nemen van het geschil ;
Overwegende dat luidens artikel 574,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek de
rechtbank van koophandel,. zelfs wanneer
de partijen geen handelaar zijn, onder
meer kennis neemt van alles wat het
faillissement betreft, overeenkomstig de
voorschriften van het Wetboek van
koophandel ;
Overwegende dat, luidens artikel 631,
lid 2, van het Gerechtelijk W etboek,
wanneer de faillietverklaring in Be1gii:i
geschiedt, de desbetreffende geschillen
uitsluitend tot de bevoegdheid behoren
van de rechtbank in wier arrondissement
het faillissement is geopend ;
Overwegende dat die bepalingen geen
onderscheid maken tussen de rechtsvorderingen die uit het faillissement
ontstaan en de rechtsvorderingen waartoe
het faillissement slechts de aanleiding is;
Dat deze interpretatie bevestigd wordt
door de opheffing bij artikel 8, 13°,
vervat in artikel 2 van de wet van
10 oktober 1967, van artikel 505 van
boek III, titel I, van het W etboek van
koophandel luidens hetwelk elk geschil
betreffende de vereffening van faillisse··menten dat tot de bevoegcU1eid· van de
burgerlijke rechtbanken behoorde, er
aanhangig werd gemaakt binnen korte
tijd en als spoedeisende zaak werd
berecht ; dat ze eveneens wordt bevestigd
door de wijzigingen die artikel 38, vervat
in artikel 3 van de wet van 10 oktober
1967, heeft aangebracht in de artikelen 492, 502 en 504 van boek 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 hun
verwijzing naar een andere rechter voorschreven;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant

van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
,23 oktober 1974. 3 8 kamer.
V oo1·zitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkl~tidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Biitzler.

Op dezelfde dag werd eenzelfde arrest
gewezen op de voorziening van dezelfde
eiser tegen Verbeke.
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VOORZIENING

23 oktober 1974.
IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE GEMEENTEBELAS·
TINGEN. VOORZIENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA·
TIE. BETEKENING VAN DE VERKLA·
RING VAN VOORZIENING. BEWIJS
VAN DEZE BETEKENING NIET REGEL·
MATIG OVERGELEGD.- NIET ONTVAN·
KELIJKE VOORZIENING.

Niet ontvankelij k is de cassatievoorziening
tegen' een besluit van de bestendige
deputatie van een pTovinciemad, waarbij
beslist wO?·dt ove1· een 1·eclamatie tegen
een aanslag in een diTecte gemeentebelasting, wanneeT ~tit de 1·egelmatig aan
het Hoj oveTgelegde stukken niet blijkt
dat de verkla1·ing van voo1·ziening binnen
de bij artikel 4 van de wet van 22 januari
1849 gestelde te1·mijn betekend we1·d aan
de pa1·tij tegen wie de voorziening is
gericht (1). (Art. 2 wet van 22 juni
1865; art. 16 wet van 22 juni 1877.)
(DEOOUSSEMAEKER,
T. GEMEENTE DE PANNE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
23 oktober 1974. -

3 8 kamer.

(1) Cass., 12 juni 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 1129).
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Voorzitte?', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat
generaal.
Dezelfde dag werd eenzelfde arrest
gewezen op de voorziening van Pille
·tegen de stad Oostende.

1e KAMER.- 24 oktober 1974.

10 AMBTENAAR. - BELANGNEMING IN
EEN ZAAK. - BEGRIP.

20 AMBTENAAR. - RIJKSAMBTENAAR.
- SCHENDING VAN ARTIKEL 50 VAN
HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 2 OKTOBER 1937, HOUDENDE HET STATUUT
VAN HET RIJKSPERSONEEL.- BEGRIP.

ao

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING DIE EIS ONTVANKELIJK VERKLAART. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD.- BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.

1° H et bij aTtikel 245 van het Strajwetboek
vooTziene misd1·ijj bestaat doo?' het enkel
jeit van de inmenging van de ambtenaa?·
in de met zijn bediening onve?·enigba?'e
zaken, zonde?' dat daa?·toe bed1·ieglijk
opzet is vereist ( 1).

2° De bij a1·tikel 50 van het koninklijk
beslttit van 2 oktobe1· 1937, houdende het
statuttt van het Tijkspersoneel, met de
hoedanigheid van ?'ijksambtenaa?' onve?'enigbaaT geachte zeljs onbezoldigde
opdmcht of dienst in paTticulieTe zaken
met winstoogmerken, ve1·eist geen bed?·ieglijk opzet.
3° Niet Tegelmatig met ?'edenen omkleed is

· de beslissing die een eis ontvankelijk
ve?·klaa?'t zonde1· passend te antwooTden
op een Ve?'Wee?' dat de tegenpa1·tij 1·egel(1) Raadpl. cass., 28 februari 1955 (Bttll.
en Pas., 1955, I, 714) en 21 mei 1963 (ibid.,
1963, I, 1029); NYPELS en SERVAIS, Le Code
penal belge interp1·ete, druk 1897, art. 245,
nr. 2; ScHUIND, Traite p1•atique de droit
-crirninel, deel1, druk 1942, blz. 232; CoNSTANT,
Manuel de d1·oit penal, deel I-2, druk 1953,

matig bij oonclusie heejt voo?'gedragen (2). (Art. 97 Grondwet.)
(DANNEELS, T. LITISCONSORTEN
lVIERLEVEDE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1133 van het Burgerlijk Wetboek,
50 van het koninldijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het
rijkspersoneel en 245 van het Strafwetboek,
dom·dat het arrest, om het verweer te
verwerpen van eiser die zich beriep op
de nietigheid wegens ongeoorloofde oorzaak van de verbintenis van 2 januari
1949, overweegt : « J. Merlevede heeft
ook geen bedrieglijke daden in de uitoefening van zijn ambt van inspecteur
van de belastingen gepleegd. De oorzaak
van de verbintenis is niet strijdig met de
goede zeden n,
terwijl, eeTste onde1·deel, eiser in zijn
tweede conclusie had gesteld : « W at de
ongeoorloofde oorzaak des te scherper
aanwijst, is het feit dat Merlevede Jozef
wei wist dat hij geen enkele vergoeding
mocht opstrijken voor deze contactlegging. Daarom moest de vergoeding
« zwart n worden uitbetaald. Artikel 50
van het Statuut van het Rijkspersoneel
. .. bepaalt immers : " Met de hoedanigheid
van Rijksambtenaar wordt bovendien
onverenigbaar geacht elke, zelfs onbezoldigde opdracht of dienst, in particuliere zaken met w·instoogmerken n. Wanneer men bovendien het arrest van het
Hof van beroep te Brussel van 24 december 1957 naleest, dan lijkt dit wel erop
te wijzen dat artikel 245 van het Strafwetboek toepassing had kunnen vinden n ;
de gewraakte overweging, die er zich toe
beperkt « bedrieglijke n daden te loochenen, daarop geen passend antwoord kan
vormen of op zijn minst dubbelzinnig
is, zodat het arrest niet naar behoren
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
nr. 508; RIGAUX en TROUSSE, Les crimes et
les delits dtt Code penal, deel IV, art. 245,
blz. 268.
(2) Cass., 2 oktober 1974, sup1·a, blz. 155.

-256en, tweecle oncle1'cleel, het bedinge;n door
een belastingsinspecteur van een nietbelastbare deelneming in de winst van
een handelsvennootschap onverenigbaar
is met zijn plichten als rijksambtenaar
en de bedongen verbintenis nietig maakt
wegens een oorzaak die door de wet verboden is en strijdig is met de openbare
orde (schending van de artikelen 1133
van het Burgerlijk Wetboek, 50 van het
koninklijk besluit van 2 oktober 1937
en 245 van het Strafwetboek) :

Wat de door de laatste drie verweerders tegen het tweede onderdeel van het
middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid betreft :
Overwegende dat, in strijd met de
aanvoering van de verweerders, de
omstandigheid dat het middel gewag
maakt van het bedingen door een inspecteur van de belastingen van een « nietbelastbare deelneming " in de winst van
een handelsvennootschap niet tot gevolg
heeft een feitenvraag te doen beslechten,
met name of de rechtsvoorganger van
de verweerders de bedragen die hij van
de vader van eiser ontving aan de
belasting heeft onttrokken ; dat, immers,
de door het middel ingeroepen bepalingen
van artikel 50 van het koninklijk besluit
van 2 oktober 1937 houclende het statuut
van het rijkspersoneel en van artikel 245
van het Strafwetboek toepassing kunnen
vinden, ongeacht of de door een ambtenaar ontvangen bedragen al dan niet
aan de belasting werden onttrokken;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;

beroep, met betrekking tot dit laatste
verweer, zich ertoe beperken te beschouwen dat de rechtsvoorgahger van
de verweerders « ook geen bedrieglijke
daden in de uitoefening van _zijn ambt
van inspecteur van de belas-bing heeft
gepleegd ,, om daaruit af te leiden dat
de oorzaak van de verbintenis met de
goede zeden niet strijdig is ;
Overwegende dat, nu de miskenning
van de bepaling vail artikel 50 van voormelcl koninklijk besluit van 2 oktober
1937 en het door artikel 245 van het
Strafwetboek bepaald misdrijf geen bedrieglijk oogmerk vereisen, het arrest
door vermelde beschouwing zijn beslissing
niet wettelijk verantwoordt en evenmin
regelmatig motiveert ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
24 oktober 1974. 1 8 learner, V oo1·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Sury. - Gelijkltticlencle conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. van Heeke en Bayart.

W at de twee onderdelen samen betreft :
Overwegende dat uit de conclusie van
eiser blijkt dat hij, op grand van de
ongeoorloofde oorzaak, de nietigheid
van de door zijn vader tegenover de
rechtsvoorganger van de verweerders
aangegane verbintenis inriep en tot
staving daarvan, eensdeels, aanvoerde
dat de aanzienlijke wanverhouding tussen
de door die rechtsvoorganger bewezen
dienst en voormelde verbintenis haar
oorsprong vond in het misbruik dat
laatstgenoemde van de zwakheid, de
nood, de onwetendheid of onervarenheid
van de vader van eiser had gemaakt, en,
anderdeels, het in het middel aangehaalde
verweer liet gelden dat hij op de artikelen 50 van het koninklijk besluit van
2 oktober 1937 en 245 van het Strafwetboek stecmde ;
Overwegende dat uit de context van
het arrest blijkt dat do rechters in hoger
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24 oktober 1974.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGE·
WORPEN DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE. KENNISGEVING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST
GEWEZEN
INGEVOLGE
HET
HOGER BEROEP VAN DE EISERS TOT
OASSATIE TEGEN HET VONNIS UITGE·
SPROKEN OP EEN DOOR DE PROOUREUR
DES KONINGS INGESTELDE VORDERING.
0ASSATIEBEROEP GERICHT TEGEN DE
PROOUREUR·GENERAAL BIJ HET HOF

-

:·;

257

, 'I'·,.'

VAN BEROEP DAT HET ARREST HEEFT
UITGESPROKEN EN TEGEN DE PROCUREUR DES KONINGS DIE DE VORDERING
HEEFT INGESTELD. VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJK IN ZOVERRE ZIJ
IS GERICHT TEGEN DE PROCUREUR DES
KoNINGS.

3°

DAGVAARDING. DAGVAARDING
VAN EEN RECHTSPERSOON. DAGVAARDING VAN EEN VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. DAGVAARDING
BETEREND AAN AL DE LEDEN VAN DE
RAAD VAN BEHEER IN DIE HOEDANIGHEID, DOCH NIET AAN DE VERENIGING
ZELF. BETEKENING RECHTSGELDIG
ALS BETEKENING AAN DE VERENIGING
ZONDER WINSTOQGMERK.

4°

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK. DAGVAARDING.
DAGVAARDING VAN EEN VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK. DAGVAARDING BETEKEND AAN AL DE LEDEN
VAN DE RAAD VAN BEHEER IN DIE HOEDANIGHEID, DOCH NIET AAN DE VERENIGING ZELF. BETEKENING RECHTSGELDIG ALS
BETERENING AAN DE
,VERENIGING ZONDER WINSTOOGJ\'i:ERK.

5o

CASSATIE.- TAAR VAN HET H o F . BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
DIE HAAR BESCHIKKEND
GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE RED EN. BEVOEGDHEID VAN HET ROF OM DEZE TE VERVANGEN DOOR EEN RECHTSGROND DIE
HET BESCHIKKENDE GEDEELTE RECHTVAARDIGT.

1° Indien het openbaa1· ministe1·ie bij het
Hof van cassatie ambtshalve een middel
van niet-ontvankelijkheid opwe1·pt tegen
een voorziening in bu1·ge1'lijke zaken,
moet het voomf dam·van bij gm·echtsbTiej
kennis geven aan de advocaten van de
pm·tijen (1). (Art. 1097 G.W.)

2° lVannee1· de voorziening in cassatie
tegen een aTTest ttitgespToken ingevolge
het ho gm· bm·oeJJ van de eiseTs tot
cassatie tegen een vonnis van de Techtbank van ee1·ste aanleg dat tdtspmak
doet over een van ambtswege doo1· de
p1'0CU1'eU1' des Konings ingestelde vordering, ge1·icht is tegen de p1·octt1'ett1'(1) Cass., 4 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 859).
(2) Cass. 20 mei 1916 (Bull. en Pas., 191519{6, I, 375), tweede geval.
(3) Raadpl. cass., 29 september 1930 (Bull.
en Pas., 1930, I, 311); Ch, VAN REEPINGHEN,
CASSATIE,

1975. -

9

genemal bij het hoj ~ah/ beToep da,t het
bestreden arrest · heeft uitgesproken . en
tegen de procu1·ewr des Konings die de
vorde1·ing in eerste. aanleg heejt ingesteld,
is zij niet ontvankelijk in zover1·e zij
ge1·icht is tegen de procu1·eur des Konings (2).
3° en 4° Wannee1· dedagvaa1·ding van.een
ve1·eniging zonder winstoogme1·k. wordt
betekend aan al de leden van de raad
van beheer in die hoedanigheid 'maar
niet aan de ve1·eniging zelj, is die betekening rechtsgeldig als betekening aan
de Ve?'eniging zonder winstoogmerk (3).
(Artt. 33, 34, 35 en37 G.W.)

5° Indien de bestrede;n beslissing haa?·
beschikkend gedeelte g1·ondt op een door
de voorziening gekritiseerde 1·eden, mag
het Hoj deze ve1·vangen doo1· een rechtsgrond die het beschiklcend gedeelte
?'echtvaanligt (4). (Impliciete oplossing.)
(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOGMERK
« HIGH TENSION ll, DEPIJPERE, DEREZ,
STEELANDT,
VANDENBULCKE
EN
WIJCKHUYS, T. PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT :lPN
PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK,)

ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 jtmi 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;

Over de door het openbaar ministerie
ambtshalve opgeworpen grond van nietontvankelijldleid van de voorziening, in
zoverre die gericht is tegen tweede verweerder:
Overwegende dat het openbaar ministerie, overeenkomstig· artikel 1097 van
het Gerechtelijk W etboek, van die grond
per gerechtsbrief kennis heeft gegeven
aan de advocaat van de eisers ;
Overwegende dat het bestreden arrest
werd uitgesproken ingevolge het hoger
beroep van de eisers tegen een vonnis
van de Rechtbank van eerste aanleg
te Kortrijk waarbij, op dagvaarding ten
verzoeke van het openbaar ministerie
vertegenwoordigd door de procurmu· des
Verslag ovm• de gerqchtelijke hervorming,
druk 1964, biz. 58, nr. 1.
(4) Cass., 28 november 1973 (A1·r. caBs.,
1974, biz. 357); raadpl. cass., 21 maart 1974
(ibid., 1974, biz. 80fi).
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de vereniging zonder winstoogmerk
<c High Tension·» werd bevolen ;
Overwegende · dat, zodra de zaak ingevolge hoger beroep aanhangig gemaakt
is bij het hof van beroep, het openbaar
ministerie, ambtshalve handelende, niet
meer vertegenwoordigd is door de procureur des Konings maar wel door de
procureur-generaal bij het hof van beroep
die .alleen nog in zake is ;
:Oat derhalve de voorziening niet ontvankelijk is in zoverre zij gericht is
tegen de tweede verweerder ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1319, 1320 van
het Burgerlijk W etboek en 34 van het
Gerechtelijk Wetboek,
. doordat het arrest het middel verwerpt
waarbij de eisers in hun akte van hoger
beroep lieten gelden dat uit de bewoordingen van de exploten van de inleidende
dagvaarding bleek dat de vijf vennoten
van eiseres, namelijk de andere eisers,
werden gedagvaard, doch niet eiseres
zelf, dat meer bepaald de gerechtsdeurwaarder niet vermeldt dat hij zich naar
de maatschappelijke zetel van de vennootschap heeft begeven of dat hij aan
een aangestelde va,n de vennootschap
een kopie heeft afgegeven, en dat derhalve eiseres niet geldig gedagvaard
werd, dit op grond van de beschouwing
dat, volgens de inleidencle exploten van
28 januari en 2 februari 1972, alleen aan
eiseres vertegenwoordigd door haar beheerders dagvaarding werd gegeven, dat
aan ieder van de vijf leden van de raad
van beheer een afschrift wercl gegeven,
dat, aangezien volgens artikel 17 van de
statuten van eiseres de raad van beheer
in rechte in naam van de vereniging
optreedt, en gelet op de bepalingen van
artikel 34 van het Gerechtelijk Wetboek,
de betekening aan de persoon van eiseres
zelf werd geclaan, doordat een afschrift
van de akte ter hand gesteld werd aan
een orgaan dat krachtens de statuten de
rechtspersoon, zelfs samen met andere,
in rechte vertegenwoordigt, en dat bovendien uit cle clagvaarding bleek dat cle
gerechtsdeurwaarcler zich begeven had
naar de maatschappelijke zetel van eiseres en aldaar een afschrift heeft ter hand
gesteld aan de voorzitter, eiser Depijpere,
te1·wijl uit de inleidende exploten van
28 januari en 2 februari 1972 blijkt dat
aan geen enkel van de leden van cle raad
van beheer van eiseres een afschrift van
dagvaarding werd afgegeven, zodat het
arrest de bewijskracht miskent welke

krachtens de artikelen 1319 en 1320 van
het Burgerlijk W etboek aan voormelde
inleidende exploten wordt gehecht,
en te1·wijl een betekening van een
afschrift van de dagvaarding aan al de
leden van cle raad van beheer van eiseres,
inclien zulks niet gebeurde door terhandstelling aan die leden zelf, niet als betekening geldt aan eiseres zelf zoals bedoeld in artikel 34 van bet Gerechtelijk
Wetboek:
Overwegende dat, luidens de exploten
van 28 januari en 2 februari ·1972, ten
verzoeke van tweede verweerder dagvaarding wercl gegeven aan eiseres « vertegenwoordigd door de leden van haar
raad van beheer aangesteld in de stichtingsakte van 18 december 1969 », met
name de eisers onder 2 tot en met 6 ;
dat echter uit diezelfde stukken blijkt
dat de betekening van de dagvaarding
enkel aan deze eisers geschiedde, op de
wijze bepaald hetzij bij artikel 35 hetzij
bij artikel 37 van bet Gerechtelijk Wethoek;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
betekening van de dagvaarding niet aan
de persoon zelf van eiseres, in de zin van
cle artikelen 33 en 34 van voormeld wethoek, geschiedde, vermits een afschrift
van de akte niet aan de onder 2 tot en
met 6 vermelde eisers persoonlijk ter
hand werd gesteld door de gerechtsdeurwaarder; dat die betekening evenmin
aan de maatschappelijke of de administratieve zetel van eiseres plaatsgreep,
zoals voorzien in artikel 35 van voormeld
wetboek; dat, zo een afschrift van de
alde weliswaar op hetzelfde adres als dit
van de maatschappelijke zetel van eiseres
werd afgegeven, bet echter voor de aldaar
gehuisveste eiser onder 2 was bestemd
en ter hand werd gesteld aan een door
deze eiser met bet aanvaarden van zijn
boodschappen belaste persoon ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de eisers onder 2 tot en met 6 de
leden van de raad van beheer van eiseres
zijn en dat deze raacl, luidens de statuten,
eiseres in rechte vertegenwoordigt en in
haar naam optreedt ;
Overwegende dat de door het Gerechtelijk W etboek bepaalde regels inzake
betekening aan rechtspersonen enkel tot
doel hebben de moeilij'kheden tekeer te
gaan welke met de betekening aan de
met de vertegenwoordiging van de rechtspersoon gelaste natuurlijke personen
gepaard gaan ; dat die regels echter
geenszins beletten dat de betekening aan
een rechtspersoon eveneens geldig kan
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geschieden door een overeenkomstig de
bepalingen van artikel 35 of 37 van voormeld wetboek gedane betokening aan de
natuurlijke personen, die samen, als
orgaan van die rechtspersoon, zich met
deze laatste vereenzelvigen, die, zoals
ten deze, als dusdanig werden gedagvaard en voor wie de akte uiteindelijk en
in werkelijkheid bestemd is, daar zij in
kennis van het voorwerp van de betokening dienen te worden gesteld ;
Overwegende dat daaruit blijkt dat,
al ware het aangevoerde middel gegrond,
het zonder invloed zou blijven op de
wettelijkheid van het dispositief van het
arrest, luidens hetwelk eiseres regelmatig
werd gedagvaard; dat het middel dan
ook, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
24 oktober 1974. 1 8 kamer. Voorzitte?', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Sury. - Gelijklnidende concl~tsie,
de H; 'l'illekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Bayart.
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KAMER. -

24 oktober 197 4.

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT. VERMOEDEN DAT ZIJ ZO·
WEL IN DE OPVOEDING EVENALS IN HET
TOEZICHT OP DIT KIND EEN FOUT HEB·
BEN BEGAAN.

RECHTMATIGE DAAD VAN' DIT MINDE.R·
JARIG KIND, ZELFS ZONDER. ONDER·
SCHEIDINGSVERMOGEN,

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT.- AANSPRAKELIJKHEID BE·
STAAT ZODRA DE SCHADE WERD VER·
OORZAAKT DOOR EEN OBJECTIEF ON·
RECHTMATH}E DAAD VAN DIT MINDER·
JARIG KIND, ZELFS ZONDER ONDER·
SCHEIDINGSVERMOGEN.- JONGE LEEFTIJD VAN HET MINDERJARIG KIND SLUIT
HET ONRECHTMATIG KARAKTER VAN DE
DAAD NIET UIT.

4°

OASSATIE. OMVANG. -BuRGER·
LIJKE ZAKEN. BESCHIKKEND GE·
DEELTE NIET ONDERSCHEIDEN TEN OPZICHTE VAN DE VERNIETIGING.
BEGRIP.

1° De aansprakelijkheid waa1·van sprake
in artikel1384, lid 2, van het Bn1·gerlijk
Wetboek is geg1•ond op het VB1'1noeden
dat de vade1· en, na het overlijden van de
vade1·, de moeder in het toezicht op of
de opvoeding van het minderjm·ig kind
dat bij hen inwoont, een fout heeft
begdan (1).

2° De aansprakelijkheid wam·van sprake
in artikel1384, lid 2, van het Burgerlijk
Wetboek bestaat zodra schade we1·d ve1'oorzaakt doo1· een objectiej onrechtmatige
daad van het minde1jarig kind, ·zelfs
zonde1· onde1·scheidingsvermogen (2).
3° Voor de beoordeling van de bij artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk
W etboek bedoelde aanspmkelij kheid is
de jonge leeftijd van het minde1jarig
kind een omstandigheid die de objectieve
om·echtmatigheid van een dam· dit kind
gestelde daad niet ~titsluit (3) (4).

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST.) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT.- AANSPRAKELIJKHEID BE·
STAAT ZODRA DE SCHADE WERD VER·
OORZAAKT DOOR EEN OBJECTIEF ON·

4° In bu1'ge1·lijke zaken is, ten opzichte
van de omvang van de ve1·nietiging,
geen beschikkende gedeelte dat onderscheiden is van het doo1· het cassatieberoep best1·eden beschikkende gedeelte,
datgene waa1·tegen dam· geen van de
pa1·tijen in het cassatiegeding een ontvankelijke voorziening kan wo1·den ingesteld (5).

(1) (2) en (3) Cass. 7 maart 1957 (A1'1', cass.,
1957, blz. 546) en noot; 28 oktober 1971 (ibid.,
1972, blz. 219),de conclusie van de Procureurgeneraal Ganshof van der Meersch en de
noot 5,

(4) Raadpl. cass., 26 september 1955 (Bull.
en Pas., 1956, I, blz. 41).
(5) Cass., 21 februari 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 690),

2°

-260(DE WEYER EN TRIELEMANS, T. 1° BADTS
EN WUYTS; 2° VERCAMMEN EN WUYTS
EN 3° VERCAMMEN.)
ARREST.

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 23 november 1972 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers tegen de verweerders
onder 2 en 3 enige eis hebben gesteld;
dat het arrest eveninin enige veroordeling
tegen de eisers ten gunste van voormelde
verweerders uitspreekt ; dat de voorziening, in zoverre zij tegen deze verweerders
is gericht, dan ook enkel geldt als oproeping tot verbindenclverklaring van
het arrest;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikeleh 1382, 1384, leden
1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dooi·dat, na vastgesteld te hebben clat
<< uit het onderzoek ingesteld naar aanleiding van het ongeval van 8 april 1967,
blijkt dat op deze datum, rond 19 uur,
De Weyer Daniel, Badts Marc, Vercammen Dirk en Clauwaert Ludo, allen
khapen van vijf, zeven of acht jaar,
te Beersel, voor de waning van laatstgenoemde op de openbare weg met boog
en pijl aan het spelen waren ; clat dit
speelgoed vervaardigd was geworden door
de 13-jarige Vercammen Paul uit een
gewone, 85 centimeter lange en 2 centimeter dikke stok, ergens nit een houtkant
gesneden, en een dtm touwtje, terwijl de
pijl een lengte van 42 centimeter had en
eeri. doormeter van 1 centimeter ; dat
V ercamhlen Paul, die op het ogenblik
van de feiten niet aanwezig was, deze
voorwerpen aan zijn neef V ercammen
Dirk, 7 jaar oud, had overhandigd; dat
het spel erin bestond de pijl om het
hoogst de lucht in te jagen en dat, na het
schot van de achtjarige Badts Marc,
wanneer allen de vlucht van de pijl
nastaarden, deze, bij het neervallen,
terechtkwam in het rechteroog van de
vijfjarige De Weyer Daniel, die, wegens
traumatische perforatie van de cornea,
met iris prolaps en. verlies van .de lens,
onmiddellijk de enucleatie van het oog
moest ondergaan », het arrest de door
eisers tegen eerste verweerders ingestelde
vordering tot schadevergoeding afwijst
mil de reden dat << de eerste rechter ten
onrechte gemeend heeft dat het deelnemen aan hogerbeschreven spel, in
hoofde van de betrokken snaken, een

fout uitmaakt, nu integendeel dit spel,
zoals het in de gegeven omstandigheden
door voornoemde scholieren werd uitgeoefend, bij middel van primitief en kinderlijk gefabriceerd materieel en onder
vorm van een soort wedstrijd wie het
hoogst zou schieten, slechts kan beschouwd worden als een normaal en
onschuldig vermaak voor een groepje
jongens van die leeftijd; dat weliswaar
zelfs van een niet gevaarlijk voorwerp
onvoorzichtig en schadelijk gebruik kan
gemaakt worden, maar dienaangaande
noch bewijs noch vermoeden voorhanden
is, vermits de pijl door Badts Marc naar
de hoogte gericht en door zijn kameraden
aandachtig nagekeken werd, zodat het
risico onbeduidend was dat zij het terug
neerkomend stokje niet zouden kunnen
ontwijken of daardoor enige schade
lijden »,
terwijl het feit vanwege de achtjarige
zoon van eerste verweerders deel te
nemen aan een spel met pijl en boog,
waarbij hij de pijl in de hoogte af.<schiet,
in aanwezigheid van een vijfjarig meespelend kind, de zoon van eisers, een font
en alleszins een ongeoorloofde daad in
hoofde van de achtjarige zoon van eerste
verweerders uitmaakt (schending van de
artikelen 1382 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat de onrechtmatige
daad van de minderjarige, vereist voor
de toepassing van artikel 1384, lid 2, van
het Burgerlijk W etboek, een daad is die
door de minderjarige werd gesteld, aan
een derde schade heeft berokkend en
welke de minderjarige het recht niet had
te stellen;
Dat het niet noodzakelijk is dat de
daad werd gesteld door een minderjarige
die reeds de leeftijd van het oordeel des
onderscheids heeft bereikt en die bewust
is van het onrechtmatige kenmerk van
zijn daad;
Overwegende dat het arrest, na erop
gewezen te hebben dat de kinderen, die
aan het in het middel beschreven spel
deelnamen, vijf, zeven of acht jaar oud
waren, oordeelt dat dit spel « slechts kan
beschouwd worden als een normaal en
onschulclig vermaak voor een groepje
jongens van die leeftijcl ";
Overwegencle clat door aldus de jonge
leeftijcl van de dacler in aanmerking te
nemen om het aldan niet onrechtmatige
kemnerk van zijn claacl te beoorclelen,
het arrest zijn beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt ;
Dat het micldel gegrond is ;
En overwegende clat, nu geen van de
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partijen een ontvankelijke voorziening
kon indienen tegen de beslissing waardoor
de door de eerste verweerders tegen de
verweerders onder 2 en 3 ingestelde
vordering tot vrijwaring zonder voorwerp werd verldaard, die beslissing niet
te onderscheiden is van het dispositief dat
over de vordering van de eisers uitspraak
doet, zodat de vernietiging van deze
laatste beslissing zich tot de uitspraak
over de vordering tot vrijwaring moet
uitstrekken;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verklaart
dit arrest verbindend voor de verweerders
onder 2 en 3 ; verwijst de zaak naar het
Hof van beroep te Gent.

24 oktober 1974. 1 8 kamer. Voorzitte1•, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijklztidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleitet·s, de HH. Houtekier en Struye.

18 KAMER.- 25 oktober 1974.
1° HUUR vAN GOEDEREN. - p AOHT.
- GEEN GESCHREVEN PAOHTOVEREENKOJ\1ST.- GEBRUIK VAN EEN LANDEIGENDOM TEGEN BETALING. - GEBRUIK
WAARUIT HET BESTAAN VAN EEN PAOHT
BLIJKT.
2° HUUR vAN GOEDEREN. PREOAIR GENOT.- BEGRIP.

PAOHT.

1° Gebrztik van een landeigendom, o.a.

van een weide, tegen betaling, kan
behoudens tegenbewijs beschmtwd wo1·den
als het bewijs van het bestaan van een
pacht, zelfs als de geb1·ztiker van de weide
toegestaan heeft dat de eigenaa1· daamp
z~jn vee liet gmzen. (Artikel 1 vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969 betreffende de pacht.)
2° N och het feit dat van een weide geen

melding we1·d gernaakt in de ove?·eenkomst waarbij een verpachte?' aan een
pachte1' ande1·e goede1·en heeft veTJJacht,
noch de ge1·echtelijke bekentenis van de
pachte1· dat de ve1·pachte1· zich de beschikking ovet· deze weide heeft voo1·be-

houden voor het geval dat hij e1· bouwwerken zou ztitvoet·en, volstaan om aan
de ve1·hU1·ing van deze weide het ka1·akte1·
toe te kennen van een precai1' genot
waaTdooT het bestaan van een landpacht
wo1·dt uitgesloten (1). (Artikel I vervat
in artikel I van de wet van 4 november
1969 betreffende de pacht.)
(VAN DAMME F., VAN DAMME E.
EN DEPAUW, T. BONTE EN D'HOEDT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 april 1973 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320, 1322, 1354, 1356
van het Burgerlijk W etboek en 3 van de
afdeling van het Burgerlijk W etboek
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder,

doa,1·dat het vonnis voor recht zegt dat
verweerder een pachtrecht bezat op de
weide, eigendom van eerste eiser, groat
ongeveer een hectare, gelegen te vVestkapelle, aan eerste eiser verbod oplegt
verweerder in het uitoefenen van dit
pachtrecht te storen, eerste eiser veroordeelt tot het herplaatsen van de
afsluiting dezer weide, de eisers veroordeelt om uit voormelde weide aile voorwerpen en dieren, en onder meer een
mazouttank, te verwijderen, aan tweede
eiser verbod oplegt de litigieuze weide te
betreden, verweerder machtigt bij gebreke hieraan te voldoen tot het herplaatsen van de afsluiting, het ontruimen
van de weide en het uitdrijven van
tweede eiser over te gaan, en de eisers
solidair veroordeelt tot het betalen van
een schadevergoeding van 10.000 frank
wegens genotsberoving van gezegde
weide, zulks op grand van een geheel van
beschouwingen uitgaande van de verldaring dat niet betwist werd dat de
verweerders in het bezit waren van
gezegde weide zeals bepaald door artikel 3
van de pachtwet en dat zij derhalve hun
landpacht mochten bewijzen door alle
middelen van recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, en dat de eisers het
(1) Omtrent het begrip precair gebruik,
raadpl. cass., 17 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 681) en de referenties in de noot.
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dat het niet ging om een landpacht,
tenvijl, ee1·ste ondm·deel, de eisers in hun
eerste conclusie in hager beroep haddon
Iaten gelden dat de Iitigieuze weide van
een hectare niet onder het stelsel van de
landpacht viel, gezien, indien de eisers
weliswaar een precair genot van de
weide aan de verweerders haddon toegestaan, terzelfdertijd bestendig twee
koeien van tweede eiser in de weide
waren gebleven, waaruit volgt dat, in
strijd met wat het vonnis verldaart, de
eisers betwist haddon dat de verweerders in het bezitJ waren van gezegde
weide in de zin van voormeld artikel 3
van de pachtwetgeving, dit is in een bezit
dat medebezit door de eisers uitsloot,
zodat het vonnis de bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek aan
de hoger bedoelde conclusie van de eisers
wordt gehecht;

tweede onde1·deel, in strijd met wat het
vonnis verklaart, de eisers het bewijs
haddon geleverd van het feit dat het niet
ging om een verpachting van de Iitigieuze
weide, doch om een !outer precair genot,
door in hun eerste conclusie in hoger
beroep de gerechtelijke beke::1tenis van
de verweerders in te roepen, zoals die
was opgenomen in het proces-verbaal van
plaatsbezoek van de vrederechter van
15 mei 1972, wag,rin geconstateerd werd
dat aile partijen erover akkoord gingen
dat de besproken weide van een hectare
niet vermeld werd op de pachtbrief waardoor eerste eiser op 18 december 1970
zekere goederen aan verweerder in pacht
gaf, om de goede reden dat de eisers
weliswaar het gebruik ervan toelieten
aan de verweerders, doch op elk ogenblik
deze grond wensten vrij te hebben voor
uit te voeren bouwwerken, zodat het
vonnis de bewijskracht misk~nt welke
door de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk W etboek aan voormeld proces-verbaal van plaatsbezoek en door de
artikelen 1354 en 1356 van gezegd wetbook aan de daarin vervatte gerechtelijke
bekentenis wordt gehecht ;
derde onderdeel, minstens het vonnis
nalaat het middel dat de eisers uit voormelde gerechtelijke bekentenis haddon
afgeleid passend te beantwoorden, en
meer bepaald nalaat aan te duiden
waarom de aldus door verweerder afgelegde bekentenis niet als tegenbewijs
gold van het feit dat het ging om een
Iandpacht, welk gebrek aan passend
antwoord gelijkstaat met een gebrek

aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis zijn
beslissing grondt op de considerans dat
de verwee:r;;ders het gebruik van de Iitigieuze weide haddon tegen betaling en
de eisers het tegenbewijs niet leveren
van het bestaan van die landpacht
vermits hun aanvoering dat twee koeien
van de tweede eiser op die weide graasden
niet dienend is daar dezo omstandigheid
enkel wijst op de toenmalige goede
verstandhouding tussen partijen doch
niet van aard is enig medepachtrecht of
uitsluitend pachtrecht in hoofde van de
tweede eiser te bewijzen ;
Overwegende dat nu het zijn beslissing
niet steunt op de enkele vaststelling dat
niet betwist werd dat de verweerders in
het bezit waren van de beoogde weide,
het vonnis de bewijskracht van de conclusie van de eisers niet miskent ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, na geconstateerd
te hebben dat blijkens het proces-verbaal
van plaatsopneming van de vrederechter
aile partijen erover akkoord gingen dat
de verweerders vanaf mei 1971 de beoogde weide gebruikten en dat zij daarvoor
de eisers betaalden, het vonnis oordeelt
dat dergelijk gebruik tegen betaling als
landpacht client beschouwd te worden
behoudens bewijs van het tegendeel en
vervolgens vaststelt dat de eisers dit
tegenbewijs niet leveren;
Overwegende dat uit de voormelde
elementen, met name het in gebruik
geven van de weide tegen betaling, het
vonnis het bestaan van een verpachting
kan afleiden al blijkt uit het proces-verbaal van plaatsopneming dat de besproken weide op de pachtbrief niet vermeld
werd " om de reden dat de verweerders
(thans eisers) weliswaar het gebruik ervan
toelieten aan do eisers (thans verweerders), doch op elk ogenblik deze grond
wensten vrij te hebben voor uit te voeren
bouwwerken » ; dat nu dit deel van het
proces-verbaal een omstandigheid aanhaalt die de verpachting niet aantast,
het vonnis de bewijskracht van het
proces-verbaal niet miskent;
Dat in die mate het onderdeel feitelijk&
grondslag mist ;
Overwegende dat het onderdeel niet.
preciseert waardoor de artikelen 1354 en
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Dat het onderdeel in die mate niet
ontvankelijk is;

W at het derde onderdeel betreft
Overwegende dat, door vast te stellen
dat de bewering van de eisers dat de
verweerders de weide slechts gebruikten
als seizoenpacht en als loutere gedoogzaamheid door niets wordt bewezen en
dat de huidige landpachtwetgeving wil
verhinderen dat zij wordt omzeild door
de landpacht te vermommen onder
gedoogzaamheid, seizoenpacht ofkultuurovereenkomst, het vonnis de conclusie
van de eisers regelmatig beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over de andere middelen :
Overwegende dat eiser .de wettelijke
bepalingen niet vermeldt waarvan hij de
schending aanvoert;
Dat die middelen niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
25 oktober 1974. 1 kamer. Voo1·zitte1·, Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Van Leckwijck. - Gelijkz,uidende conclttsie, de H. Ballet, advocaatgeneraal.
Pleiters, de HH. Bayart
en Fally.
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1° HUUR VAN DIENSTEN.- AANNEMINGSCONTRACT. FOUTIEVE UITVOERING VAN EEN WERK. BEOORDELINGSCRITERIUM.

2° HUUR VAN DIENSTEN. -

AAN-

NEJVIINGSCONTRACT. CONTRACTUELE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER VAN EEN WERK EN EVENTUELE
AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN DERDE.
RECHTER DIE BESLIST DAT DE
SCHADE UITSLUITEND TE WIJTEN IS
AAN DE FOUT VAN DE AANNEMER. GEEN ONDERZOEK NODIG OM TE WETEN
OF ER TUSSEN DEZE DERDE EN DE
AANNEMER VAN HET WERK EEN VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID BESTAAT.

1° De regels inzake contract~tele aansprakelij kheid worden niet geschonden door
de feitem·echte?" die de fout, welke in de
~titvoe1·ing van een aannemingscont1·act
is begaan, beo01·deelt op g1·ond van het
c1·ite1·ium van de uitvoering volgens de
1·egels van de k~mst of conform de vakkundige techniek, zelfs indien hij ten
ove1·vloede vaststelt dat de medecont?·actant in de waan werd gelaten dat het
wm·k
beho01·lijk
was
uitgevoerd.
(Artt. 1137, ll42 en 1789 B.W.)

2° De feitenrechter die beslist dat de schade
welke door een aanneme1· in de ~tit
voe?·ing van een we1·k is ve1·oorzaakt,
uitsluitend te wijten is aan een fout van
de aannemer en die elke fout van een
de1·de uitsluit, behoejt niet meer te onde?·zoeken of e1· t~tssen deze de1·de en de
aannemer van het we1·k een ve1·band
van onde1·geschiktheid bestaat (Art. 1797
B.W.).
(ANSELIN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« S. GOSSEYE ET cie ».)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 maart 1973 door het Hofvan
beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat eiser door verweerster belast werd
met het plaatsen van een tank op het
camion-onderstel van deze laatste en
met het monteren van een pomp, dat
de breuk van de krachtaftak van de
tankwagen plaatsvond tenvijl de zoon
Gosseye die wagen voor herstelling van
de garage Anselin naar de werkplaats
Van Heeke bestuurde en dat voormelde
breuk door het vastlopen van de pomp
werd veroorzaakt ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1137, ll42, 1382,
1383, 1384, lid 3, 1789, 1797 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat, door de conclusie van de partijen verzocht de samenlopende aansprakelijkheid te beoordelen, met name
die van eiser op het contractuele vlak en
die van verweerster op het vlak van de
quasi-delictuele aansprakelijkheid van
zijn aangestelde, ten gevolge van de
breuk van de krachtaftak van een tankwagen, het hof van beroep beslist dat de
eiser alleen aansprakelijk is en hem der-
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halve veroordeelt tot het herstellen van
de gehele schade geleden door de verweerster met als motivering : « het behom'de aan appellant (thans eiser) de
door hem aanvaarde opdracht op vakkrmdige wijze nit te voeren ; hij hoefde
daartoe alle veiligheidsmaatregelen te
treffen opdat er geen risico voor schade
zon oprijzen ; hij mocht dit werk, dat
noch volgens de regels van de kunst noch
conform aan de vakkrmdige techniek
was nitgevoerd, niet ter beschikking stellen van de opdrachtgever, deze laatste
aldns in de waan latende dat het werk
perfect was nitgevoerd » en « i:ndien
appellant de zoon Gosseye gelastte de
tankwagen voor nazicht naar de garage
Van Heeke over te brengen, heeft de zoon
Gosseye in feite en in rechte deze opdracht
voor rekening van appellant nitgevoerd,
die dan ook client in te staan voor het
defect dat zich tijdens die rit voordeed
en dat hij niet heeft voorkomen, spijts
hij wel wist welk risico eraan verbonden
was»,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, de gelijkstelling
aldns gemaakt door de rechter tussen een
werk nitgevoerd volgens de regels van
de kunst en de techniek en een perfect
werk, mn de contractnele font van eiser
te beoordelen en dm'halve om tot de
afwezigheid van een qnasi-delictnele font
ten laste van de aangestelde van verweerster te beslniten, geen enkele grandslag vindt in de wet ; door aldus aan de
wet, om de font van eiser te apprecieren,
een vereiste toe te voegen, die een verwijzing naar het abstract criterium van
« man van het vak » niet omvat, schendt
het arrest de organieke regels van de
contractnele aansprakelijkheid (schending van de artikelen ll37, ll42 en 1789
van het Burgerlijk Wetboek); door dienvolgens de font van de aangestelde van
verweerster te beoordelen met betrekking
tot het behandelen van een perfect uitgevoerd werk, schendt het arrest zoclns
de artikelen 1382, 1383, 1384, lid 3, van
het Burgerlijk Wetboek of rechtva!:trcligt
het tenrni:nste niet wettelijk zijn beslissing
om verweerster van iedere aansprakelijkheid te ontheffen (schencling van artikel 97 van de Grondwet); in elk geval de
rnotiveri:ng van het arrest dnbbelzinnig
is, en de jniste rol gespeeld door het
bekritiseercle rnotief in het geheel van
de redenering die de andere motieven
van zijn beslissing uitrnaken, in bet
onzekere laat ; clubbelzinnige en onzekere
rnotieven gelijkstaan met afwezigheicl van
rnotiveri:ng (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;

tweede onde1·deel, door de stelli:ng, be ..
twist in de conclnsie van eiser, dat de
zoon Gosseye door het bestnren van de
camion naar de firma Van Heeke gehandeld had voor rekening van eiser, zoncler
de band van ondergeschiktheid tussen
deze laatste en eiser te constateren,
schenclt het arrest artikel 1797 van het
Bnrgerlijk 1Vetboek, en rechtvaardigt het
derhalve niet wettelijk de veroordeling
van eiser voor de gehele schade (scherrcling van artikel 97 van de Grondwet)

W at het eerste ondercleel betreft :
Overwegende dat het arrest, bij het
beoorclelen van de contractuele fout van
eiser, beschonwt dat cleze laatste het monteren van de pomp niet vakknndig
heeft uitgevoercl, clat het hem behoorde
de door hem aanvaarde opdracht op
vakkrmdige wijze nit te voeren en dat hij
het werk, dat noch volgens de regels
van de knnst noch conform de vakknndige techniek was uitgevoerd, niet ter
beschikking van de opdrachtgever, zijnde
verweerster, 1nocht stellen;
Dat het hof van beroep aldns de contractnele font van eiser wettelijk beoordeelt aan de hand van het criterium van
een goed garagist ;
Overwegende weliswaar dat het arrest
aan voormelde beschonwi.ngen toevoegt :
(( deze laatste », zijnde verweerster, (( aldns in de waan latende dat het werk perfect was nitgevoerd », doch dat die toevoeging overtollig is zodat het hof van
beroep zeker niet om die reden tot de
contractnele aansprakelijkheid van eiser
beslnit;
Overwegende dat het arrest, bij het
beoordelen van de qnasi-delictnele font
waaraan de zoon Gosseye zich als aangestelde van verweerster zon schnldig
gemaakt hebben, beschonwt dat de
omstandigheid dat hij, bij het rijden, de
aandrijving van de pomp niet had ontkoppeld daarom nog niet wijst op nalatigheid of onvoorzichtigheid, dat eiser
als vakman wist welke nadelige gevolgen,
in geval va:n. aankoppeling bij het rijden,
hieraan verbonclen waren, dat hij de
zoon Gosseye niet met de tank mocht
laten vertrekken zonder er hem speciaal
a~tent op te maken dat hij de pomp
d1ende te ontkoppelen en dat hij er zich
persoonlijk moest van vergewissen of die
voorzorgn:matregel in acht werd genomen
en desnoods zelf de ontkoppeling doen ;
Dat het hofvan beroep aldns het motief
dat het werk niet perfect vvas nitgevoerd
· evenmi:n aanwendt om de qnasi-delictnele
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aansprakelijkheid van de aangestelde van
verweerster uit te sluiten;

wel doo1· de fottt van een deTde is ontstaan. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser, om zijn aansprakelijkheid wegens de fout die de zoon
Gosseye als zijn aangestelde gepleegd
had te bestrijden, in conclusie stelde dat
hij niet de geringste autoriteit had om
de zoon Gosseye aan het verstand te
brengen dat hij niet de geschikte chauffeur
was om de tankwagen te besturen ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
de schade uitsluitend teruggaat op de
door eiser verrichte foutieve montage van
de pomp en op zijn nalaten die pomp
bij het verlaten van zijn garage te ontkoppelen . of te doen ontkoppelen ;
dat, nu het elke fout in hoofde van de
zoon Gosseye uitsluit, de beschouwingen
omtrent een band van ondergeschiktheid
tussen laatstgenoemde en eiser overtollig zijn ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 oktober 1974. 1e kamer. V oo1·zittM', Ridder de Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeVM', de H. Gerniers. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Dassesse en Struye.
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). BRAND. BRANDWEERMAN, SLACHTOFFER VAN
EEN DODELIJK ONGEVAL. SCHADE
EIGEN AAN EEN BEROEPSGEVAAR. 00RZAAK VAN DE BRAND ONVERSCHILLIG.

Wanneer een brandweeTman het slachtoffe1'
is geweest van een dodelij k ongeval bij
de blussingsweTken van een b1•and en
de enkele oo1·zaak van de schade bestaat
in de verplichte tussenkomst van de
b1·andweM' en de daa1·mee ve1·bonden
gevaTen, is de jeiten1·echter niet ve1•plicht
na te gaan of deze brand toevallig dan

(SERGEYS, WEDUWE LUCQ, T. DEFENIN,
VANDER HEYDEN EN VENNOOTSCHAP
NAAR ENGELS RECHT <<GENERAL ACCIDENT FIRE AND LIFE INSURANCE
CORPORATION LIMITED».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 maart 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de vordering van
eiseres ongegrond verldaart en haar tot
de kosten van beide aanleggen veroordeelt, hiertoe steunend op de beweegreden
dat « zelfs indien de brand buiten iedere
schuld van de ge'intimeerden (thans eerste
en tweede verweerders) was ontstaan,
het ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan, eveneens zou gebeurd zijn met dezelfde gevolgen ; dat de eventuele schuld
van de ge'intimeerden aan het ontstaan
van de brand dns niet de noodzakelijke
oorzaak is van de dood van brandweerman Willy Lucq; dat de noodzakelijke
oorzaak alleen ligt in het optreden van de
brandweer en van brandweerman Willy
Lncq als gevolg van de verplichte brandbestrijding en het daaraan verbonden
risico en gevaar >>, aldns weigerend nate
gaan of de aan de eerste twee verweerders toegeschreven nalatigheden een
font uitmaakten in de zin van de aangehaalde bepalingen van het Bnrgerlijk
Wetboek,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het oorzakelijk
verband tnssen fout en schade bestaat,
zodra zonder de font de schade zoals ze
zich heeft voorgedaan, niet zou zijn
ontstaan, zodat, nate hebben toegegeven
dat de tnssenkomst van de brandweerlieden, onder welke het slachtoffer, vervoorzaakt werd door de brand, het arrest
zonder de in het middel aangehaalde
wettelijke bepalingen, het artikel 1382
van het Blirgerlijk Wetboek in het bijzmlder, te schenden, niet kon nalaten te
onderzoeken of de brand al dan niet aan
de nalatigheid van de eerste twee verweerders te wijten was ;
tweede onde1·deel, het tegenstrijdig is,
minstens dnbbelzinnig, vast te stellen
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enerzijds dat de brand de oorzaak is van
de aanwezigheid van het slachtoffer ter
plaatse, die op haar beurt werd veroorzaakt door zijn beroepsverplichtingen, en
anderzijds dat « de noodzakelijke oorzaak
aileen ligt in het optreden van de brandweer en van brandweerman Willy Lucq
als gevolg van de verplichte brandbestrijding en het daaraan verbonden risico
en gevaar », tegenstrijdigheid, minstens
dubbelzinnigheid, die met het volledig
ontbreken van enige motivering gelijkstaat, waaruit de schending van artikel 97
van de Grondwet volgt ;

de1·de onde1·deel, het arrest het middel
van de conclusie van eiseres onbeantwoord laat, waarin zij, onder verwijzing
naar rechtspraak en rechtsleer, stelde wat
volgb : « De brand is zeker de oorzaak geweest dat omwille van de bescherming
van andermans goederen de brandweer
heeft moeten ingrijpen. Ware er geen
brand geweest, dan had de brandweer
in het algemeen en het slachtoffer in het
bijzonder, zich aldaar niet bevonden op
de plaats en in de omstandigheden zoals
in de strafinformatie beschreven. Dat een
brandweerman zich tijdens zijn optreden
in een hierarchisch verband bevindt, doet
niets af aan het feit dat hij zich aldaar in
hager hierarchisch verband bevond omdat
er een brand was, door de fouten van
eerste en tweede gei':ntimeerden ontstaan.
Er bestaat dus een voorwaarde, namelijk
de brand, zonder welke het slachtoffer
aldaar niet had bloat gestaan aan het
risico dat hem tot zijn dood bracht,
namelijk onder bevel van zijn korps te
pogen de gevolgen van de fout van de
eerste en tweede gei'ntimeerden te beperken. Men kan ten deze niet ontkennen
dat de brand de noodzakelijke voorwaarde was opdat het slachtoffer zou kunnen
verongelukken en ook verongelukte. Het
is aldus ten onrechte dat de eerste
rechter de oorzakelijkheid tussen brand
en dood ontkende en dus de vergoeding
van de schade verwierp », waaruit andermaal de schending van voormeld artikel 97 volgt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres stelde dat de
brand en meteen de dood van het slachtoffer veroorzaakt werden door de schuld
van de eerste twee verweerders ;
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat, zelfs indien de brand veroorzaakt
ware geweest door een fout van de eerste
twee verweerders, er toch geen oorzakelijk verband zou bestaan tussen deze

beweerde fout en de dood van de echtgenoot van eiseres ;
Dat het hof van beroep deze beslissing
motiveert door de vaststelling dat andere feiten en rechtsverhouclingen de
dood hebben veroorzaakt bij gelegenheid
van de brand, namelijk de wettelijke
verplichting van de gemeente brand
te bestrijden, het eigenmachtig optreden
van de brandweer, het gezag, de leiding
en de gevaren bij brandbestrijding, en
het statuut van brandweerman van het
slachtoffer ;
Overwegende dat het arrest zodoende
een juiste toepassing maakt van de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen en de
verwerping van de vordering van eiseres
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het onderdeel niet kan aangenome;n. worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep
niet vaststelt dat de brand de oorzaak is
van de aanwezigheid van het slachtoffer
op de plaats van het ongeval ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de wettelijke verplichting van de gemeente brand
te bestrijden, het eigenmachtig optreden
van de brandweer, het gezag, de leiding
en de gevaren bij brandbestrijding en het
statuut van brandweerman van het
slachtoffer ontleedt en beschouwt dat de
oorzaak van het dodelijk ongeval aileen
ligt « in het optreden van de brandweer
en van brandweerman Willy Lucq als
gevolg van de verplichte brandbestrijcling
en het daaraan verbonden risico en
gevaar '' ; dat het arrest aldus de in het
onderdeel aangehaalde conclusie van
eiseres passend beantwoordt, ook in
zoverre die conclusie stelde dat het
slachtoffer zich ter plaatse bevond omdat
er een brand was die door de schuld van
de eerste twee verweorders was ontstaan;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
.25 oktober 1974. 1e kamer. V oorzitte1· en Ve1·slaggever, Ridder de
Schaetzen, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlclttidende conchtsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. - PleiteTs,
de HH. Biitzler en Philips.
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WETTEN EN BESLUITEN.- BESLUIT GENOMEN KRACHTENS DE WET
VAN 31 MAART 1967 TOT TOEKENNING
VAN BIJZONDERE MACHTEN AAN DE
KONING. 0NTWERP VAN BESLUIT
ONDERWORPEN AAN HET ADVIES VAN
DE AFDELING WETGEVING VAN DE
RAAD VAN STATE.- BESLUIT WAARIN
DE
DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID
NIET MOET WORDEN VASTGESTELD.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING.- VOORZIENING IN CASSATIE TEGEN DE BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT. MIDDEL DAT UITSLUITEND BETREKKING
HEEFT OP HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK. MIDDEL VREEMD AAN DE
BEVOEGDHEID.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT STUKKEN WELKE AAN DE EERSTE RECHTER WERDEN
OVERGELEGD NIET BIJ HET DOSSIER
GEVOEGD WAREN DAT AAN DE RECHTER
IN .HOGER BEROEP IS OVERGELEGD. MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET
HoF VAN CASSATIE VOORGEDRAGEN.NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. ScHENDING
VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT
STUKKEN WELKE AAN DE EERSTE RECHTER WERDEN OVERGELEGD NIET BIJ
HET DOSSIER GEVOEGD WAREN DAT AAN
DE RECHTER IN HOGER BEROEP IS OVERGELEGD. MIDDEL VOOR HET EERST
VOOR HET HoF VOORGEDRAGEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5°

antwerp aan het advies van· de ajdeling
wetgeving van de Raad van State is
overgelegd en die genomen zijn k1·achtens
de wet van 31 mam·t 1967 tot toekenning
van bijzondere machten aan de Koning
moeten de dringende noodzakelijkheid
niet vaststellen (1).

28 oktober 1974.

GENEESKUNST.
WET
VAN
MAART 1964.- FABRICAGE, BEREIDING EN VERKOOP VAN GENEESMIDDELEN. GENEESMIDDELEN. BEGRIP.

25

1° De koninklijke besluiten waarvan het

2° Niet ontvankelijk tot staving van een
voo1·ziening welke alleen tegen de beslissing van het vonnisge1·echt is ge1·icht,
is een middel dat aan de bevoegdheid
v1·eemd is en uitsluitend bet1·ekking heeft
op het voorbereidend ondm·zoele (2).
en 4° Het middel dat hie1·uit is afgeleid
dat, met schending van de 1·echten van
de vm·dediging, stttkleen die aan de eerste
?'echtm· werden overgelegd niet bij het
dossie1· gevoegd waren dat aan de ?'echter
in hogm· beroep is ove1·gelegd, lean niet
voor het eerst voor het Hof worden vo01'ged?·agen (3).

3°

5°

.Wett~lijk is
~n fe~te heeft

de beslissing die, nadat zij
vastgesteld dat het gejab?·icem·de product een samenstelling is, dat
deze samenstelling voo1·gesteld wordt
cumtieve of preventieve eigenschappen
te bezitten en dat zij voo?' menselijlee
geneesleunde bestemd is, zegt 'dat dit
product een geneesmiddel is in de zin van
m·tileel 1, § 1, van de wet van 25 maa1·t
1964 (4).
(DE LAET.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over bet eerste middel, him·uit afgeleid
dat bet koninklijk besluit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan
verbonden beroepen en de geneeskundige
commissies, onwettelijk is, doordat het
werd uitgevaardigd << gelet op de dringende noodzakelijkheid », terwijl er geen
dringendheid bestond :
Overwegende dat het in het middel
bedoelde koninklijk besluit genomen
werd met toepassing van de wet van

(1) Raadpi. cass., 10 maart 1955 (Bull. en

Pas., 1955, I, 760).
(2) Cass., 25 juni 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 1193).
(3) Raadpl. cass., 4 december 1972 (Arr.
cass., 1973, biz. 333); 27 november 1973 en
11 juni 1974 (ibid., 1974, biz. 350 en 1125).

(4) Raadpl. cass., 8 april 1935 (Bull. en

Pas., 1935, I, 217); 24 december 1956 (ibid.,
1957, I, 470); 20 augustus 1963 (ibid., 1963, I,
1149); 25 september 1973 (Arr. cass., 1974,
biz. 78).

-2683I maart I967 tot toekenning van bepaalde machten aan de Koning en op advies
van de Raad van State ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de onregelmatigheden van het vooronderzoek, daar met nmne de " deskundige van het parket '' op onwettige wijze
een persoonlijk aan eiser toebehorend
"kopieboek" in beslag genomen en meegenomen heeft en " in een verslag heeft
beslist over de juridisch-medische vraag
van de voorstelling als geneesmiddel en
van de bestemming voor de geneeskunde "• zonder hiervoor bevoegd te zijn :
Overwegende dat, door zich ertoe te
beperken kritiek te oefenen op het vooronderzoek, het middel, dat vreemd is aan
de bevoegdheid, ter staving van de voorziening die enkel en aileen gericht is tegen
de beslissing van het vonnisgerecht niet
ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van eisers recht van verdediging in hoger beroep, door de verdwijning
van stukken die nodig zijn te zijner
verdediging :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser dit verweer voor het hof
van beroep heeft opgeworpen ;
Dat dit middel niet ontvankelijk is;
Over het vierde middel,
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vijfde middel, hie1·uit afgeleid
dat, om eiser wegens onwettige uitoefening van de artsenijbereidkunde te
veroordelen, het arrest het wettelijk
begrip van geneesmiddel miskent, daar
bet voedingprodukt " trephobion " niet
wordt voorgesteld als een produkt dat
een geneeskracht bezit en dat voor de
geneeskunde is bestemd :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het door eiser ter hand gestelde of te
koop aangeboden " embryo-sap " een
" samenstelling "is en dat blijkens de feitelijke gegevens die het vermeldt, " dergelijke samenstelling, die door de fabrikant in flesjes verpakt en gedoseerd is,
voorgesteld wordt curatieve of preventieve eigenschappen ten opzichte van
menselijke ziekten te bezitten " ;
Dat het arrest aldus het begrip van
geneesmiddel in de zin van artikel I,

§ I, van de wet van 25 maart I964 niet
miskent;
Dat het middel dienaangaande naar
recht faalt ;
Overwegende dat, daar het middel
voor het overige erop neerkomt kritiek
te oefenen op een feitelijke beoordeling
van de rechter, het niet ontvankelijk is;

Over het zesde middel,
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober 1974. 2e kamer. V oo1•zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

28 oktober 197 4.

I 0 JEUGDBESCHERMING. -MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR EN
MINDER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR
OP HET OGENBLIK VAN DE FElTEN. MINDERJARIGE VERDACHT VAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 36bis VAN DE
WET VAN 8 APRIL 1965. STRAFVORDERING AANHANGIG BIJ HET GEMEENRECHTELIJK GERECHT. - OPENBARE TERECHTZITTING. ToE TE
PASSEN REGELS.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN.
SrRAFZAKEN. - JEUGDBESCHERMING.
MINDERJARIGE VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN MINDER DAN VOLLE
ACHTTIEN JAAR OP HET OGENBLIK VAN
DE FElTEN. MINDERJARIGE VERDACHT VAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 36bis VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965.- STRAFVORDERING AANHANGIG
BIJ HET GEMEENRECHTELIJK GERECHT.
0PENBARE TERECHTZITTING. TOE
TE PASSEN REGELS.
30 CASSATIE. -

OlYIVANG. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN CASSATIE
VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BE-

269XLAAGDE WORDT VEROORDEELD. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ DIE ZICH NIET OF DIE ZICH
ONREGELMATIG IN CASSATIE HEEFT
VOORZIEN. GEVOLG VAN DE VERNIETIGING T.A.V. DEZE PARTIJ.

1o en 2o Het onderzoek van de ve1·volgingen

welke ten laste van een beklaagde die
meer dan zestien jaar en minde1· dan
valle achttien jaa1· oud is, op het ogenblik
van de jeiten, v66r de gemeenrechtelijke
ge1·echten wo·rden ingesteld, in de gevallen
ve~·meld in artikel 36bis van de wet
van 8 april 1965, o.a. in geval van
overt1·eding van de wetten en ve~·o?·denin
gen bet1·efjende het wegverkeer, heeft
plaats in madkame1·, zelfs indien deze
beklaagde op het ogenblik van de debatten mee1· dan valle achttien jaar is (1).
(Art. 96 Grondwet; art. 36bis wet van
8 april 1965.)
3° W anneer de beslissing tot ve1'001'deling
van de beklaagde op zijn voo1·ziening
vernietigd wordt en de bu1·ge1·rechtelijk
aanspralcelijke partij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heeft voo1·zien,
verliest de beslissing waa1·bij deze partij
bu1·ge1'1'echtelijk aansp1·akelijk wordt verklaard voor de ·ve?'OO?'deling van de
beklaagde, ham· bestaansreden (2).
(DUPONG E. EN DUPONG L.,
T. VANDER MEEREN EN RACOUX.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1974 in boger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
I. Op de voorziening van de eiser
Eric Dupong, beklaagde :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 36bis van
de wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming :
Overwegende dat blijkens het vonnis
eiser, die op 12 mei 1955 geboren is,
vervolgd werd wegens overtreding van
artikel 27-1 van het reglement op de

(1) Raadpl. cass., 24 december 1973 (Arr.
oass., 1974, biz. 477); 22 juli 1974 (ibid., 1974,
biz. 1235).
(2) Cass., 1 oktober 1974, st;pra, biz. J 50.

politic van het wegverkeer, welk misdrijf
op 5 oktober 1972 werd gepleegd;
Overwegende dat: het onderzoek voor
de krachtens het gemeen recht bevoegde
gerechten van de vervolgingen ingesteld
tegen minderjarigen van meer dan
zestien jaar en minder dan voile achttien
jaar op het ogenblik van de feiten in de
gevallen bepaald bij artikel 36bis van
de wet van 8 april 1965, in raadkamer
plaatsheeft ;
Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
de debatten in openbare terechtzitting
hebben plaatsgehad ;
II. Op de voorziening van de eiser
Louis Dupong, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn voorziening aan het
openbaar ministerie heeft betekend ;
dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat wegens . de
vernietiging van de beslissing op de strafvordering ingesteld · tegen de eiser Eric
Dupong, de beslissing, waarbij eiser
« civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de ten laste van beklaagde
gelegde geldboete · en kosten ))' geen
bestaansreden meer heeft;
. III. Op de voorziening van de eisers,
burgerlijke en dagvaardende partijen :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de eisers hun voorziening
hebben betekend .aan ·de partijen tegen
wie zij is gericht ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
Om die redenen, zonder dat er grond is
om de door de eiser Eric Dupong, beklaagde, aangevoerde middelen na te
gaan, welke middelen geen vernietiging
zonder verwijzing zouden kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
voor zover het uitspraak doet op de
strafvordering ingesteld tegen de eiser
Eric Dupong ; verwerpt de voorziening
voor het overige met dien verstande
evenwel dat de beslissing waarbij de eiser
Louis Dupong civieltechtelijk aansprakelijk werd verklaard .voor de veroordeling
tot de geldboete en de kosten van de
strafvordering, die tegen Eric Dupong,
zijn minderjarige ZOQ)'l, is uitgesproken,
geen bestaansreden meer heeft ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde

-270beslissing ; veroordeelt de eiser Eric Dupong :in een vierde van de kosten en de
eiser Louis Dupong persoonlijk :in · de
helft ervan ; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak. naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
:in hoger beroep.
28 oktober 1974. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend· voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Screvens. , - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,' advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Bruyere (van de balie te
Bergen).

V oorzitte?',

2e KAMER. -
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AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).
BEPALING
VAN DE SCHA:DE.·- BESLISSING WAARBIJ VANAF DE DAG WAAROP DE SCHADE
ZICH HEEFT VOORGEDAAN, VERGOEDINGEN WORDEN TOEGEKEND WELKE ZIJN
BEREKEND OP GROND VAN HET BASISLOON, MET INBEGRIP VAN DE LOONSVEJ;!,HOGINGEN DIE SLECHTS LATER ZOUDEN BEKOMEN WORDEN. - BESLISSING
WAARBIJ DUSDOENDE EEN GROTERE
VERGOEDING WORDT TOEGEKEND DAN
DE WERKELIJ'K GELEDEN SCHADE. 0NWETTELIJKHEID.

De rechte1· die, zonder andere ve1·duidelijking, bij het basisloon van de getroffene
op de dag van de schade loonsverhogingen bijrekent die slechts later konden
bekomen worden, kent dusdoende onwettelijlc een ve1·goeding toe die g?"oter
is dan de werkelijk geleden schade (I).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(GIUDICE, T. BRACKE.)
ARREST (ve1·taling.)

arrest, op 27 maart 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat de voorziening enkel
en aileen tegen de civielrechtelijke beschikkingen van het arrest gericht is;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk W etboek en, voor zover als
nodig, 97 van de Grondwet,
dom·dat, om de materiele schade te
bepalen, die voor verweerster is ontstaan
uit het verlies van de inkomsten van haar
echtgenoot, 31 jaar oud op het ogenblik
van het ongeval, het arrest het loon :in
aanmerking neemt dat de getroffene op
de dag van de uitspraak zou hebben verdiend, op welk bedrag het onder aftrekking van het gedeelte van de inkomsten
van de overledene dat aan zijn persoonlijk onderhoud wordt besteed, het kapitalisatiecoefficient 16,2562 toepast, te
weten de " multiplicator tegen 4,5 pet.
(31 tot 65 jaar) »,
te1·wijl, door enerzijds het loon van de
getroffene op de dag van de uitspraak in
aanmerking te nemen en anderzijds dit
bedrag te kapitaliseren door 16,2562,
welke coefficient het vaststelt als multiplicator die toepasselijk is op personen
die 31 jaar oud zijn en die een waarschijnlijke winstgevende levensduur genieten tot 65 jaar, het arrest aan de
weduwe een vergoeding toekent die hoger
is dan de schade die deze als gevolg van
het overlijden van haar echtgenoot werkelijk heeft geleden :
Overwegende dat, rechtdoende op de
materiele schade die voor venveerster
en haar kinderen is ontstaan uit de
derving van de inkomsten nit de activiteiten van haar echtgenoot, die op
20 augustus 1971 is overleden, het arrest
erop wijst dat het basisloon dat voor de
berekening van die schade in aanmerking
moet worden genomen, het loon is dat
van kracht is op het ogenblik van de
uitspraak van de rechter;
Dat, na te hebben overwogen dat het
uurloon op het ogenblik van het over-

HET HOF·; - , Gelet op het bestreden
(1) Raadpl. miss., 12 januari 1950 (Bull. en
Pas., 1950, I, 290); 31 maart 1952 (ibid.,
1952, I, 423); 8 mei 1952 (ibid., 1952, I, 499)
en de condusie van de procureur-generaal
llayoit de Termicourt, toen eerste advocaatgeneraal; DE PAGE, Ti·aite elementaire de droit
civil, d. II, nr. 1020.
In het onderhavige geval moet blijkbaar
een onderscheid worden gemaakt tussen de

verhoging van de totale wedde sinds de dag
van het overlijden en de aanpassing van het
basisloon aan de muntfluctuaties. Hierover
raadplege men cass., 27 juni 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 1222); PIRET, Rev. crit. jur. belge,
1948, blz. 128 en vlg., inz. blz. 147 en 148;
DALoQ, Novelles, d. V: Tmite de la responsabilite civile, d. II, nrs. 4026 en vlg. en 4132;
lVIAZEAUD en TuNc, Traite theorique et pratique
de la 1·esponsabilite civile, d. III, nr. 2421.
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lijden op 29 januari 1974 met 32 procent
was gestegen en dat wegens de stijging
van het indexcijfer in december 1973
en 1974 de lonen voor de maand februari
1974nog met 2 pet. werden vermeerderd,
het arrest eruit afleidt dat de loonstijging
op het ogenblik van de uitspraak 34 pet.
bedraagt;
Dat, na aan dit professioneel loon de
forfaitaire waarde van een extraprofessionele activiteit te hebben toegevoegd,
het arrest het bedrag kapitaliseert op
basis van een duur berekend vanaf de
leeftijd van de getroffene op de datum
van zijn overlijden tot zijn 65 jaar ;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
voor zover het zonder enige andere verduidelijking in het basisloon op 20 augustus 1971 en met ingang van die datum
verhogingen bijberekent die slechts later
zouden zijn gerealiseerd, het arrest aan
verweerster een vergoeding toekent die
hoger is dan de werkelijk geleden schade ;
Dat het' middel gegrond is;

REGELMATIG MET REDENEN OMKLEED.
- VOORWAARDE.
2°

VOORLOPIGE HECHTENIS. ·_
HANDHAVING VAN. DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. WET VAN 20 APRIL
1874, ARTIKEL 5. CONCLUSIEJ; REDENGEVING.

1° Regelmatig met Tedenen omlcleed is
het aTTest van de kameT van inbeschuldigingstelling dat, uitspmak doende
oveT de handhaving van de vom·lopige hechtenis, veTklaaTt de dooT de
pTocnTenr-genemal in zijn schl-ijtelijke
vorderingen aangevoeTde Tedenen over
te nemen, zondeT dat deze uitd1·ukkelijk
in de beslissing woTden weeTgegeven, als
dat an·est dam· die 1·edenen 1·egelmatig
kan worden met redenen omkleed (1).
(Art. 5 wet van ,20 april 1874.)

,2° Dam· aTtikel 5 van de wet van 20 ap1il
1874, zoals het is gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 13 maaTt 1973 voorschTijjt dat het ondeTzoeksge1·echt, dat
Om die redenen, vernietigt het bestrebeslist de voorlopige hechtenis te handden arrest, doch slechts voor zover het
haven, de ernstige en uitzonde1"lijke omuitspraak doet over de materiiile schade
standigheden die deTmate de openbaTe
die eiseres en haar kinderen v66r de
veiligheid mken da~ ze de handhaving
datum van zijn beslissing heeft geleden
van de voo1·lopige ·hechtenis noodzakelijk
alsmecle over de kosten van hager beroep .
maken, nauwkMwig moet omschTijven
met betrekking tot de civielrechtelijke
en de gegevens eigen aan de zaak of
vordering ; verwerpt de voorziening voor
de peTsoonlijkheid van de veTdachte
het overige ; beveelt dat van dit arrest
moet vermelden, moet dit ge1·echt, op
melding zal worden gemaakt op de kant
straffe van schending van genoemd
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
artikel, antwoorden op de conclusie
veroordeelt eiser in drie vierde van de
waaTin o.a. wordt betwist dat dergelijke
kosten en verweerster in het overige
e1·nstige en uitzonderlijke omstaruJ,igvierde ervan ; verwijst de aldus beperkte
heden bestaan (2). (Impliciete oploszaak naar het Hof van beroep te Luik.
sing.)
28 oktober 1974. ,2e kamer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
Baron Vingotte.- Gelijklnidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. Dassesse.

2e KAMER.- 29 oktober 1974.
1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. - ARREST DAT .DE REDENEN OVERNEElliT WELKE DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL IN ZIJN VORDERINGEN ZIJN AANGEVOERD.- ARREST

(DE BACKER.)
ARREST.
RET HOF ; - Geiet op het bestreden
arrest, op 24 september 1974 op verwijzing gewezen door het. Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
.
Gelet op het arrest van het Hof,
gewezen op 3 september 1974 (3) ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4, 5, 19, 20 van.de
(1) Raadpl. cass., 9 maart 1970 (Arr. cass.,
1970, biz. 647).
(2) Raadpl. cass., 27 juni en 22 juli 1974
(Arr. cass., 1974, biz. 1224 en 1232).
(3) Supra, biz. 10.
·
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hechtenis, zoals gewijzigd door de wetten
van 10 juli 1967 en 13 maart 1973, 97 van
de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboe~,
doordat het arrest het door eiseres ingesteld hoger beroep ongegrond verklaart
en de bestreden beschikking van 1 juli
197 4 van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde bevestigt op grond van de in de rechtsvordering van de procureur-generaal aangehaalde redenen die het hof bijtreedt,
en waartegen eiseres in haar conclusie
geen enkel geldig rechtsmiddel noch argument heeft ingeroepen,
terwijl, ee1·ste onr;lt;,1·deel, het arrest
nauwkeurig de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden, eigen aan de zaak of de
persoon van eiseres, die de openbare veiligheid raken, moet weergeven om de
voorlopige hechtenis te rechtvaardigen
en de verwijzing naar de door het openbaar ministerie aangevoerde redenen een
algemene overweging is die daaraan niet
voldoet;
tweede onderdeel, · eiseres in conclusie
uitdrukkelijk inriep dat de feiten zijn
uitgelokt door het slachtoffer en in een
opwelling gebeurden zodat zij geen
gevaar biedt tot recidiveren; dat eiseres
geen herberguitbaatster meer is en haar
eigen woning gaat betrekken ; dat haar
geboortestad in fusie Groot-Ninove 23.000
inwoners zal tellen en geen dorpslokaliteit
is, en het arrest daarop niet voldoende
antwoordt en de redenen van openbare
veiligheid, eigen aan de zaak en de
persoon van eiseres, aldus niet ten genoege van recht preciseert en eiseres wel
rechtsgeldige middelen en argumenten
in haar conclusie had ingeroepen :
Wat de beweerde schending betreft
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek :
Overwegende dat in zoverre het de
miskenning zou aanvoeren van de bewijskracht van alden, het middel, bij gemis
aan nadere precisering, niet ontvankelijk
is;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, de
redenen van de geschreven vordering van
de procureur-generaal tot de zijne maakt ;
dat het alsdan niet verplicht is die redengev:ing woordelijk te herhalen ; dat voor
zover die redengeVing zelf beantwoordt
aan de bijzondere motiveringsverplich-

ting inzake voorlopige hechtenis, de verwijzing ernaar « geen algemene overwaging >> is ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door overneming
van de consideransen van de vordering
van het openbaar ministerie, het arrest
vooreerst vaststelt dat het feit dat aan
eiseres wordt ten laste gelegd « bijzonder
ernstig is vermits het de dood van het
slachtoffer heeft veroorzaakt >> ; dat het
vervolgens nagaat of er ten deze ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden bestaan die dermate de openbare veiligheid
raken dat ze de handhaving .van de voorlopige hechtenis noodzakelijk maken ;
dat het die omstandigheden vindt in de
opspraak die de terugkeer van eiseres in
haar milieu bij haar medeburgers zou
verwekken en die aldus ernstige stoornisseJJ. van de maatschappelijke orde tot
gevolg zou hebben waard6or de open bare
veiligheid in het gedrang komt; dat het
arrest met betrekking tot die opspraak
de gegevens vermeldt eigen aan de zaak :
« amper vier maanden na het plegen van
hoger beschreven gewichtige feiten >> en
de gegevens eigen aan de persoonlijkheid
van de verdachte, met name : het feit
dat ze in een betrekkelijk kleine stad
woont, en haar beroep van herbergierster
in die kleine stad; dat het arrest tenslotte
met eigen redengeving vaststelt dat
eiseres hiertegen « geen enkel geldig middel inroept >> ; dat het arrest zodoende
constateert dat opspraak te vrezen blijft
omdat Ninove, al is het, zoals eiseres het
voorhoudt, « geen dorpslocaliteit », toch
een betrekkelijk kleine stad is, en omwille van het beroep van eiseres in die
kleine stad, ook al zou ze dit beroep nu
verzaken en een andere woning betrekken ; dat het aldus de conclusie van
eiseres op dat punt passend beantwoordt
door ze tegen te spreken ; dat het arrest
tevens nauwkeurig de feitelijke gegevens
vermeldt waarop het gegrond is en meteen, door ze te verwerpen, de conclusie
beantwoordt waarin eiseres andere of
strijdige feitelijke gegevens aanvoerde
met name dat er geen gevaar voor recidive bestond ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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29 oktober 1974. 2• kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
.advocaat-generaal.

Overwegende dat zodanige beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het W etboek van strafvordering en geen uitspraak doet over
een geschil in zake bevoegdheid ;
Dat de voorziening derhalve voorbarig
is en mitsdien niet ontvankelijk;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

2•

29 oktober 1974.

KA.MER. -

-voORZIENING

IN

CASSATIE.

TERMIJN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE ZICH ERTOE BEPERKT EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL TE BEVELEN
EN DE ZAAK VOOR ONBEPAALDE TIJD
UIT TE STELLEN.- VoORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEil).

Riet ontvankelijk is de voorziening welke
de beklaagde v661· de eindbeslissing instelt tegen een vonnis in hogm· beroep
dat, zonder uitspraak te doen ove1· een
geschil inzake bevoegdheid, de beslissing
van de em·ste 1·echter wijzigt in zoverre
-daarin het verho01· van een getuige wo1·dt
geweigm·d, en de zaak ter verde1·e behandeling vo01' onbepaalde tijd uitstelt (1).
(Art. 416 Sv.)
(ZICHERMAN, T DREZDNER.)
ARREST.

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het bestreden arrest
geen veroordeling tegen eiser uitspreekt ;
-dat het zich ertoe beperkt het beroepen
vonnis teniet te doen in zoverre het
beslist had een getuige niet te horen in de
vervolgingen tegen eiser en vier andere
beklaagden ingesteld, op zijn beurt
beslist dat die getuige zal worden gehoord, met betrekking tot die vervol_gingen, de zaak aan zich trekt wat diezelfde vervolgingen betreft en de zaak
·op onbepaalde datum voor verdere be.handeling uitstelt ;
(1) Raadpl. cass., 14 september 1964 en
18 januari 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 46
-en 484), 25 maart 1968 (A1~·. cass., 1968,
blz. 473), 18 december 1972 en 6 maart 1973
{ibid., 1973, blz. 398 en 660).

29 oktober 1974 2• kamer
Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter Ve1·slaggever, de H. Chatel. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
E. Ooms en P. Speyer (van de balie te
Antwerpen).

2•

KA.MER.-

29 oktober 1974.

CASSATIE. VooRZIENING oP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS EEN FElT DAT GEEN MISDRIJF
OPLEVERT. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

Op de voorziening van de procureu1·-generaal, ingesteld op bevel van de minister
van Justitie, vernietigt het Hoj zonder
ve1·wijzing (2) het vonnis tot ve1·oo1·deling
wegens een jeit dat geen rnisdrijj oplevert (3). (Artt. 7, lid 2, en 9 Grondwet; art. 441 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL
IN RET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE VAN NIMMEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gezien de vordering
van de procureur-generaal in het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie .
>> Ondergetekende
procureur-generaal
(2) Raadpl. art. 429, laatste lid, van het
Wetboek van strafvordering,
(3) Raadpl. cass., 14 november 1955 (Bull.
en Pas., 1956, I, 239) en 2 mei 1966 (ibid.,
1966, I, 1109).

-274heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat
de minister van justitie hem bij schrijven
van 2 aprill97 4 - Bestuur der wetgeving
nr. 130.836/225/AP/Div. LV/JT - opdracht heeft gegeven om overeenkomstig
artikel 441 van het Wetboek van strafvordering bij het Hof aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis dat op 16 mei 1962 door de
Politierechtbank te Asse is gewezen in
zover het Van Nimmen Francine, huisvrouw, geboren te Buggenhout op 30 november 1931, aldaar wonende Breemstraat 21, tot een geldboete van 122 frank
veroordeelt om « geweigerd te bebben
een transactionele geldboete van 50 frank
ten bate der provincie Brabant te betalen'';
" Bedoeld feit wordt nochtans door
geen enkele wetsbepaling strafbaar verklaard ; de veroordeling werd derhalve
met schending van de artikelen 7, lid 2,
en 9 van de Grondwet uitgesproken ;
" Om die redenen, vordert ondergetekende procureur-generaal dat het aan
het Hof moge behagen het aangegeven
vonnis te vernietigen in zover het voornoemde , veroordeelt op grond van het
hierboven vermelde feit, te bevelen dat
van zijn arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en te beslissen dat
er geen reden is tot verwijzing.
"Brussel, 6 mei 1974.
" V oor de procureur-generaal,
" De advocaat-generaal,
"(get.) Dumon ";
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van voormelde vordering,
vernietigt het aangegeven vonnis van
16 mei 1962 in zoverre het Van Nimmen
Francine veroordeelt op grond van het
hierboven vermelde feit ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; zegt dat er geen
reden is tot verwijzing.
29 oktober 1974. 2 8 kamer. Voorzitte1•, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Versee. - Gelijk-

(1) Over de verplichting welke door de wet
van 16 februari 1969 aan de advocaat wordt
opgelegd, nl. te verklaren dat hij " houder van
de stukken is "• raadplege men cass., 13 oktober 1969 (Arr. cass., 1970, biz. 160) en de noot.

luidende conclusie, de H. Dumon, eerst8'
advocaat-generaal.
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KAMER.-

29 oktober 1974.

1° HOGER BEROEP. -

VORM.

STRAFZAKEN. VOORLOPIGE HECHTENIS. BESCHIKKINGEN VAN DE
RAADKAMER. HOGER BEROEP DOOR
EEN ADVOCAAT INGESTELD.- WETTELIJKHEID.

2°

VOORLOPIGE

HECHTENIS.

BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER.
HOGER BEROEP DOOR EEN ADVOCAAT INGESTELD. WETTELIJKHEID.

1° en 2° Hoge~· beroep tegen de beschikkingen van de raadkamer welke zijn gewezen in de gevallen waarvan sprake in
de artikelen 4, 5 en 8 van de wet van
20 april 1874 betreffende de voodopige
hechtenis lean worden ingesteld hetzij
doo1• de ve1·dachte, in pe~·soon, hetzij doo1•
de advocaat, houder van de stulclcen (I).
(Artt. 19 en 20 wet van 20 april 1874;
art. 203bis Sv.)
(DE BACKER.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 oktober 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Dendermonde, bij
beschikking van
20 september 1974 het bevel tot aanhouding lastens eiseres door de onderzoeksrechter op 7 mei 1974 verleend
wegens doodslag, gehandhaafd had; dat
tegen voormelde beschikking op 20 september 1974 hoger beroep werd ingesteld
door een advocaat « houder der stukken,
handelende voor en namens " eiseres ;
Overwegende dat het arrest, bij overneming van de redenen vervat in dB"
De wet van 20 december 1974 die ten deze niet
van toepassing is heeft o.a. in artikel 203big
van het W etboek van strafvordering de woorden "houder van de stukken" weggelaten.

-275schriftelijke vordering van het openbaar
ministerie, dit hoger beroep niet ontvankelijk verklaart op grond dat « artikel19 van de wet van 20 april1874 op de
vaorlopige hechtenis, zaals het vervangen
werd bij artikel 4 van de wet van 13 maart
1973, het recht om hoger beroep in te
stellen tegen de beschikkingen van de
raadkamer gewezen in de gevallen van
de artikelen 4, 5, 6, vierde lid, en 8 van
de wet op de voorlopige hechtenis, enkel
taekent aan de verdachte zelf en niet aan
de raadsman van de verdachte, en het
artikel 203bis van het Wetboek van
strafvardering, ingevaegd bij artikel 4
van de wet van 16 februari 1961, niet
-toepasselijk is inzake voorlopige hechtenis ";
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 4, 5, 19 en 20 van
de wet van 20 april1874 op de voorlopige
hechtenis, zoals gewijzigd door de wetten
van 10 juli 1967 en 13 maart 1973, 203bis
van het Wetboek van strafvordering,
taegevoegd door de wet van 16 februari
1961, 2 en 440, lid 2, van het Gerechtelijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo1•dat het arrest, met overneming van
·de redenen in de schriftelijke vordering
van het openbaar ministerie aangehaald,
het hoger beroep niet ontvankelijk verJdaart, dat eiseres had ingesteld tegen de
beschikl~ing van 20 september 1974 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Dendermonde, waardoor
de voorlopige hechtenis van eiseres gehandhaafd wordt ; de raadsman van
eiseres, die houder was van de stukken
van de zaak, in deze hoedanigheid wel de
bevoegdheid had hager beroep in te
.stellen tegen de beschikking van de
raadkamer zodat het arrest ten onrechte
dit rechtsmiddel niet ontvankelijk verhlaart :
Overwegende dat artikel 20 van vooruoemde wet op de· voorlopige hechtenis
bepaalt dat de verklaring van hoger
beroep gedaan wordt op de griffie van
de rechtbank van eerste aanleg en ingeschreven wordt in het register van hoger
beroep in correctionele zaken ;
Overwegende dat uit deze bepaling
noodzakelijk voortvloeit dat, wat de
vorm betreft, de regelen betreffende het
hoger beroep tegen de beslissingen van
de vonnisgerechten, toepassing vinden
Dp het hager beroep tegen de beslissingen
van de raadkamer in zake voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat krachtens artikel 203bis van het Wetboek van straf-

vordering de verklaring van hoger beroep
kan worden gedaan hetzij door de beklaagde, hier verdachte, in persoon, hetzij
door een advocaat houder van de stukken;
Dat derhalve, door het hager beroep
van de verdachte, op grond van de hierboven weergegeven redengeving, niet
ontvankelijk te verklaren, het arrest de
artikelen 19 en 20 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis
en 203bis van het Wetboek van strafvordering schendt ;
Dat in die mate het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling.
29 oktober 1974. 2e kamer.
Voo?"zitte?", Ridder Rutsaert, voorzitter.
- VeTslaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerst€'
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

29 oktober 197 4.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE.

TERMIJN. - STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 416. - BETWISTING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE
ONDERZOEKSGEREOHTEN.- BEGRIP.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING DAT ONTVANKELIJK DOOR
ONGEGROND VERKLAART HET VERZET
VAN DE VERDAOHTE TEGEN DE BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ HIJ NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WORDT VERWEZEN.
ARREST DAT GEEN UITSPRAAK DOET
OVER EEN BETWISTING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGEREOHTEN, VoORZIENING VAN DE
VERDAOHTE VOOR DE EINDBESLISSING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1o H oewel een betwisting van de bevoegd-

heid van het vonnisge?"echt in bepaalde

-276gevallen de betwisting lean impliceren
van de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en van de onderzoeksgerechten (1)
is zulks in de regel niet het geval; deze
bevoegdheid wordt niet betwist door de
verdachte die aanvoert dat de correctionele rechtbank, wegens het gebrek aan
samenhang, ratione loci onbevoegd is
om kennis te nemen van een van de
misdrijven van de vorde1·ing tot verwijzing en aan het onde1•zoeksgerecht
vraagt dat het vaststelt dat de 1·echtbank
onbevoegd is of dat een aanvullend onde1'zoek over de samenhang zou wo·rden
ingesteld (1).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 september 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest als volgt
beslist : << verklaart het hoger beroep, ingesteld door derde verdachte (eiser},
ontvankelijk doch ongegrond wat de
exceptie van onbevoegdheid betreft, en
bekrachtigt dienvolgens de beschikking
van de raadkamer waartegen hoger
beroep op dit punt ; verklaart het hoger
beroep niet ontvankelijk wat de verwij-

zing van de verdachte naar de correctionele rechtbank op zichzelf betreft » ;
Overwegende dat ter gelegenheid van
de behandeling door de raadkamer te
Turnhout van de vordering strekkende
tot zijn verwijzing naar de correctionele
rechtbank, eiser dit onderzoeksgerecht
bij conclusie onder meer verzocht had
met betrekking tot het hem ten laste
gelegde feit F, « de rechtbank te Turnhout ratione loci onbevoegd te verklaren J);
Overwegende dat, na hoger beroep te
hebben ingesteld tegen de beschikking
van verwijzing door de raadkamer gewezen, eiser voor het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, nog
steeds stelde dat de « rechtbank te Turnhout l> met betrekl>:ing tot reeds genoemde
telastlegging ratione loci onbevoegd was
en dienvolgens het hofverzocht, in hoofdorde zijn hoger beroep « ontvankelijk en
gegrond te verklaren op basis van onbevoegdheid ratione loci, en voor recht
te zeggen dat de betichting F moest verworpen worden of gesplitst en naar de
bevoegde rechtbank verzonden >>, en, in
bijkomende orde, « een aanvullend onderzoek te gebieden dat het bewijs van samenhang of niet en het nauw verband
tussen de twee zaken zou opzoeken >> ;
Overwegende dat, zo de betwisting
van de bevoegdheid van de correctionele
rechtbank de betwisting kan impliceren
van de bevoegdheid van de raadkamer
zelf, dit echter niet het geval is wanneer
het onderzoeksgerecht, zoals ten deze,
verzocht wordt de onbevoegdheid van
de « rechtbank >> te constateren, een
telastlegging « te verwerpen of te splitsen
en, naar de bevoegde rechtbank te verwijzen >> ofnog, een bijkomend onderzoek
te gelasten ;
Overwegende dat, ook al heeft de
kamer van inbeschuldigingstelling met
betrekking tot de telastlegging F, het
hoger beroep van eiser tegen de beschikking van de raadkamer ten onrechte
ontvankelijk verklaard, zij nochtans.
aldus geen uitspraak heeft gedaan over

(1) De verdachte die met name aanvoert
dat de militaire gerechten bevoegd zijn of
dat, met toepassing van de artikelen 4 79 en
483 van het Wetboek van strafvordering, het
hof van beroep wei bevoegd is en niet de
correctionele rechtbank betwist dusdoende
noodzakelijk de bevoegdheid van de onderzoeksrechter en van de raadkamer.
Evenzo wanneer de verdachte aanvoert dat
de correctionele rechtbank ratione loci onbe-

voegd is (raadpl. cass., 9 maart 1964, redenen,
Bull. en Pas., 1964, I, 733} voor aile misdrijven
of zelfs voor enkele, aangezien deze misdrijven
niet samenhangen met die waarvoor zij
bevoegd is (raadpl. cass., 17 oktober 1972,
Arr. cass., 1973, blz. 171}, betwist hij, in die
mate, dat de onderzoeksgerechten bevoegd
zijn.
(2) Raadpl. cass., 21 juni 1971 (Arr. cass.,
1971, blz. 1064),

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening
welke de ve1·dachte v661· de eindbeslissing
hee.ft ingesteld tegen het m·rest van de
Ieamer van inbeschuldigingstelling dat,
zonder uitspraak te doen over enige
betwisting van de bevoegdheid van de
onderzoeksge1·echten, ontvankelijk doch
ongeg1·ond ve1·klaa1·t het verzet van deze
ve1·dachte tegen de beschikking van de
raadkamer waarbij hij wegens wanbedrijven naar de cor1·ectionele rechtbank
wordt verwezen, zelfs indien dit ar1·est
verkeerdelijk verklaart te beslissen over
een exceptie van onbevoegdheid (2).
(CARNOY.)
ARREST.
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een geschil inzake de bevoegdheid van
de onderzoeksgerechten zelf; dat de
bestreden beslissing, zowel wat telastlegging F betreft, als met betrekkfug tot
de overige ten laste van eiser gelegde
feiten, een voorbereidend arrest en een
arrest van onderzoek is ; dat de voorzienfug derhalve bij toepassfug van artikel 416 van het Wetboek van strafvordering voorbarig is en mitsdien niet
ontvankelijk ;
Om die redenen, verwerpt de voorzienfug ; veroordeelt eiser in de kosten.

29 oktober 1974. 2e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

2e KAMER. -

29 oktober 1974.

1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS.- BERICHT AAN DE RAADS111AN VAN DE VERDACHTE. - BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN.- VOORLOPIGE
HECHTENIS. - HANDHAVING VAN DE
HECHTENIS. - RAADSMAN DIE DE VERDACHTE NIET HEEFT BIJGESTAAN. RAADSMAN REGELMATIG VERWITTIGD
DOOJ;t DE GRIFFIER. - GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
3° VOORLOPIGE HECHTENIS. HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS. - ARREST DAT DE REDENEN OVERNEEMT WELKE DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL IN ZIJN SCHRIFTELIJKE VORDERINGEN ZIJN AANGEVOERD. ARREST REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEED. - VOORWAARDE.

4° VOORLOPIGE HECHTENIS. HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
(1) Raadpl. cass., 5 april 1938 (Bull. en
Pas., 1938, I, 127}, 25 oktober 1943 (ibid.,
1944, I, 21), 8 rnei 1950 (ibid., 1950,' I, 628},
15 februari 1960 (ibid., 1960, I, 699) en
27 september 1972 (Arr. cass., 1973, biz. ,107).
(2) Raadpi. cass., 2 juli 1951 (Bull. en Pas.,

HECHTENIS. WET VAN 20 APRIL
1874, ARTIKEL 5. - BEZWAREN.
REDENGEVING. - BEGRIP.

1° en 2° Noch a1·tikel 5, lid 3, van de wet
van 30 april 1874 noch het algemeen
rechtsbeginsel tot eerbiediging van de
1·echten van de verdediging worden geschonden door het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat de beschikking van de madkamer bevestigt
waa1·bij de hechtenis van de ve1·dachte
wordt gehandhaafd zonder dat deze door
zijn 1·aadsman we1·d bijgestaan, als de
griffier aan laatstgenoemde de dag van
de te1·echtzitting had medegedeeld bij
aangetelcende brief gezonden aan het
ad1·es dat hij bij het begin van het onde1'zoek had opgegeven; het feit dat de
madsman nadien en v661· de te?·echtzitting van ad1·es had ve1·anderd zondm·
zulks aan de onderzoeksrechter of aan de
griffier te hebben medegedeeld, verandert
niets aan de 1·egelmatigheid van het
aldtts gegeven bericht (1).
3° Regelmatig met 1·edenen omkleed is het

a?'1'est van de kame1· van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, verklaa1·t de door de p1·ocureu1·genemal in zijn sch?-~ftelij ke vo1·deringen
aangevoerde 1'edenen ove1· te nemen,
zonder dat deze uitdrulckelijk in de
beslissing worden weergegeven, als dat
arrest door die 1·edenen regelmatig kan
worden met 1·edenen omkleed (2). (Art. 5
wet van 20 april 1874.)
4° Hoewel de onderzoeksge1·echten, ingeval
zij de voorlopige hechtenis handhaven,
hun beslissing met 1·edenen moeten omkleden, zoals zulks is voo1·gesch1·even bij
artikel 5 van de wet van 20 ap1·il 1874,
zijn zij evenwel, bij geb1·ek aan een
conclttsie dienaangaande, niet VM'Plicht
bovendien uitdntkkelijk vast te stellen
dat e1· voldoende bezwa1·en aanwezig zijn ;
wanneer in een conclus.ie het bestaan
van deze bezwm·en wordt betwist, antwoorden deze ge1·echten regelmatig op
de conclusie als zij vaststellen dat de1'gelijke bezwaren aanwezig zijn (2).

1951, I, 762) en de noot get. R. H., 1 april1968
(Ar1·. cass., 1968, biz. 1008} en 27 september
1972 (ibid., 1973, biz. 107). Raadpi. ook
R. HAYOrr DE TERMICOURT, « De Ia Ioi sur
Ia detention preventive ,, Revue de d1·oit penal
et de criminologie, 1924, biz. 389.
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(MAES.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I oktober I974 door het Hof
van beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen ;
Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking van de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, gedagtekend 20 september I97 4,
bev:es~igt, beschikking waarbi} de hechtems mgevolge het bevel tot aanhouding
lastens eiser door de onderzoeksrechter
op 6 april I974 wegens moord verleend,
nogmaals gehandhaafd wordt ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
;schending van het algemeen rechtsbeginsel van de. rechten van de verdecliging,
van de artrkelen 6-3, c, van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de ftmdamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november
I950, goedgekeurd door artikel I van de
wet van I3 mei I955, en 5 van de wet
van 20 april I874 op de voorlopige hechtenis, zoals gewijzigd door artikel I van
de wet van 23 augustus I9I9,
do01·dat het arrest de beroepen beschikking bevestigt, waardoor de voorlopige hechtenis van eiser wordt gehandhaafd,
..te1·wijl eiser zonder de bijstand van
ZIJn raadsman op de terechtzitting van
de kamer van inbeschuldigingstelling is
moeten verschijnen, omdat deze raadsman niet op regelmatige wijze van de
da;tum van de ~er~chtzitting door de
gnffier werd verwrttrgd, zodat eiser door
tussenkomst van zijn raadsman geen
lmnnis heeft kunnen krijgen van het
s~rafdossier en van de sinds de verschijnmg voor de raadkamer bij het dossier
gevoegde stukken,
terwijl het aangetekend schrijven van
·de griffier aan eisers raadsman onbesteld
·OP de griffie terugkwam, omdat het een
onjuist adres droeg, hoewel uit het
strafdossier blijkt dat eisers raadsman
door brief van 20 juni I974 aan de onderzoeksrechter zijn juist adres liet kennen
zijnde Koning Leopoldstraat 26 t~
Kortrijk:
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het bericht, dat de griffier, luidens de
artikelen 5 en 20 van de wet van 20 april
I874 op de voorlopige hechtenis, aan
-eisers raadsman moest geven, telkens op

~

het adres J. Palfijnstraat IB te Kortrijk
werd verzonden en dat die raadsman
telkens bij de vorige terechtzittingen van
d_e ka~er van· inbeschuldigingstelling
erser biJStond; dat ten deze het aangetekend bericht van 26 september I974
hetzelfde adres droeg ;
Overwegende dat, nu de griffier voormeld bericht op bet sedert de aanvang
van het onderzoek aangeduid adres van
eisers raadsman tijdig heeft verzonden
en nit de stukken waarop het Hofvermag
acht te slaan niet blijkt dat die raadsman
op regelmatig~ vvijze de griffier van zijn
adresverandermg zou hebben verwittigcl
~e in he~ micldel ingeroepen wetsbepa:
lmgen met werden geschonden en de
rechten van de verdediging evenmin
miskend;
Dat het miclclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 5 van de wet van 20 april
I874 op de voorlopige hechtenis, zoals
gewijzigd door artikel 3 van de wet van
I3 maart I973,
doordat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft door !outer de
in de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie aangehaalde redenen
aan te nemen,
terwijl, luidens voormeld artikel 5, de
beslissing de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden client te specifieren welke de open bare veiligheid aanbelangen en
de handhaving van de hechtenis noodzakelijk maken, onder vermelcling van de
elementen eigen aan de zaak of de perzoonlijld1eid van de verdachte,
terwijl de loutere verwijzing naar de
sc~1r.iftel~jke vorclering van het openbaar
mmrsterre aan de voorgeschreven motiveringsplicht niet voldoet :
Overwegende dat, door de in voormelde
vordering aangehaalde redenen aan te
nemen, het arrest deze redenen tot de
zijne maakt en derhalve regelmatig met
redenen is omldeed ;
Overwegende dat de vordering van
het openbaar ministerie en dan ook het
arrest vaststelt dat er tegen eiser zeer
gewichtige bezwaren bestaan; dat ernst~ge en uitzonderlijke omstandigheden,
ergen aan de zaak of aan de persoonlijkheid van de verdachte, zijn verdere voorlopige hechtenis vereisen en dit in het
belang van de openbare veiligheid; dat de
feiten uitzonderlijk ernstig zijn en dwangarbeid van vijftien tot twintig jaar, dan

-

279-

wel een zwaardere straf ten gevolge kunnen hebben ; dat de voorlopige hechtel;lis
volstrekt vereist is voor de noodwendigheden van een objectief gerechtelijk
strafonderzoek ; dat eiser herhaaldelijk
gepoogd heeft het onderzoek te dwarsbomen en zelfs gepoogd heeft bepaalde
getuigen te be'invloeden om onjuiste verklaringen in zijn voordeel te doen a:fleggen; dat eiser bepaalde verdachtmakingen tegenover derden heeft geuit welke
hij naderhand moest intrekken zodat
daardoor verdere en aanvullende onderzoeksmaatregelen · zich opdringen ; dat
het aldus geen twijfel overlaat dat, moest
eiser in vrijheid worden gesteld, hij in de
hoogste mate zal trachten, wat hij totnogtoe steeds heeft gedaan, het normale
verloop van het onderzoek te belemmeren, te dwarsbomen en zelfs in de war
te sturen of er zich zelfs zou aan onttrekken;
Overwegende dat het arrest alzo aan
de door artikel 5 van voormelde wet
bepaalde bijzondere motivering voldoet ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van het algemene rechtsbeginsel dat de bewijslast op het openbaar ministerie berust en van de artikelen 3, 5-l, 5-3 en 6-2 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd door artikel 1 van de wet
van 13 mei 1955,
do01·dat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft,
terwijl, eerste onderdeel, eiser, die van
moord beschuldigd wordt, sedert zes
maanden aangehouden is, hoewel het
bestaan van een lijk niet bewezen is en
de ingeroepen ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden, eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van eiser, niet van die
aard zijn dat zij het bestaan van het lijk
van de verdwenen persoon aanwijzen en
enkel verband houden met zogenaamde
leugens van eiser, die zijn eigen onschuld
niet hoeft te bewijzen en zelfs het recht
heeft te zwijgen ; vermoedens dat de
verdwenen persoon op de dag van zijn
verdwijning werd vermoord worden niet
eens aangeduid ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet, met toepassing van artikel 5 van

de wet van 20 april 1874, nopens de
handhaving van de voorlopige hechtenis ;
dat, indien eiser een conclusie had genamen betreffende het niet-bestaan van
voldoende bezwaren of vermoedens, het.
arrest deze conclusie regelmatig zou
hebben beantwoord door vast te stellen
dat dergelijke bezwaren bestaan ;
Overwegende dat, nu eiser geen conclusie nam, het arrest door de in het
antwoord op het tweede middel gepreciseerde redenen, aan zijn motiveringsplicht voldoet;
Overwegende verder dat, zo het arrest,.
bij overneming van de redenen van het
openbaar ministerie, weliswaar releveert
dat eiser " herhaaldelijk zonder absolute
noodwendigheid ons juiste en leugenachtige verklaringen heeft afgelegd, welke
hij naderhand heeft moeten intrekken.
wanneer het gerechtelijk strafonderzoek
de onjuistheid ervan had aangetoond ,,
deze beschouwing ten opzichte van de in
het antwoord op het tweede middel vermelde vaststellingen overtollig voorkomt,
zodat het onderdeel van het middel in
die mate niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
29 oktober 1974. 2e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.Vm·slaggevm·, de H. Sury.- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste advocaat-generaal. - Pleite?', de H. G. Devriendt (van de balie te Kortrijk).

2e

KAMER.-

VOORZIENING

29 oktober 1974.
IN

CASSATIE.

AFSTAND.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS
AFWIJST. AFSTAND DOOR EEN ADVOCAAT, HOUDER VAN DE STUKKEN,
DOCH GEEN HOUDER VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT.- AFSTAND ZONDER.
GEVOLG.

Het Hof slaat geen acht op de ajstand door
een advocaat, houde?' dm· stttkken, doch
geen houder van een bijzondm·e volmacht,
van een voo1·ziening van de bu?'(Je?·lijke
partij tegen een beslissing die ham· eiS'
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ajwijst, daa1· de afstand van de voorziening in een dm·gelijk geval met een
afstand van de 1·echtsvorde1·ing gelijkstaat (1). (Art. 6 wet van 16 februari
1961.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID cc JESPERS
EN ZOON, VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ
NAAR ENGELS RECHT « THE OCEAN >>
EN SERVRANCKX, T. SNEESSENS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op .24 april 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat bij brief van 3 juli
1974 een advocaat namens de eisers
afstand heeft gedaan van de cassatieberoepen die zij op 30 april 1974 hadden
ingesteld;
Overwegende dat het bestreden arrest
de vorderingen van de eisers, burgerlijke
partijen, afwijst ; dat de afstand van de
voorzieningen derhalve gelijkstaat met
Ben afstand van vordering ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de advocaat die de verklaring
van afstand deed, houder was van een
daartoe gegeven bijzondere volmacht ;
Overwegende derhalve dat voormelde
verklaring geen uitwerking heeft;
Overwegende dat uit de stul{ken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eisers hun voorzieningen
hebben doen betekenen aan verweerder
tegen wie ze gericht zijn;
01n die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kosten.
.29 oktober 1974. ,2e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Chatel. Gelijklnidende conclnsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

3e KAMER. -

30 oktober 1974.

1° SUCCESSIERECHTEN. -

BEGRO-

(1) Cass., 27 maart 1973 (Arr. cass., 1974,
biz. 756).

~l'ING VAN DE IN HET PASSIEF VAN DE
NALATENSCHAP AANNEMELIJKE SCHULDEN.- REGELS.

.2° SUCCESSIERECHTEN. - BEGROTING VAN DE SCHULDVORDERINGEN DIE
HET ACTIEF VAN DE NALATENSCHAP
UITMAKEN.- Qp DEZE SCHULDVORDERINGEN JAARLIJKS VERSCHULDIGDE INTERESTEN BIJ VOORBAAT DOOR DE
OVERLEDENE ONTVANGEN.- GEVOLG.

3° SUCCESSIERECHTEN. - BEGROTING VAN DE IN HET PASSIEF VAN DE
NALATENSCHAP AANNEMELIJKE SCHULDEN - Qp DEZE SCHULDEN JAARLIJKS
VERSCHULDIGDE INTERESTEN BIJ VOORBAAT DOOR DE OVERLEDENE BETAALD.
- GEVOLG.
4° SUCCESSIERECHTEN. - BEGROTING VAN DE IN HET PASSIEF VAN DE
NALATENSCHAP AANNEMELIJKE SCHULDEN.- 0VERLEDENE DIE ZIOH ERTOE
VERBONDEN HEEFT GEDURENDE EEN
ZEKERE TIJD BEPAALDE PRODUCTEN
NIET TE MAKEN. 0VEREENKOMST
VOLGENS WELKE EEN VERGOEDING
WORDT BETAALD ALS AAN DEZE VERBIN·
TENIS NIET WORDT VOLDAAN. -BEDRAG VAN DEZE VERGOEDING VORMT
GEEN SCHULD VAN DE NALATENSCHAP.

1° De waarde van de op het ogenblik van
het overlijden bestaande schulden moet
wo1'den vastgesteld volgens de regels
bet1·ejJende de beg1•oting van de goederen
die het actiej van de nalatenschap uitmaken, mee1' bepaald, voor het kapitaal
en de ve1·vallen of ve1·k1·egen inte1'esten
van de sclmldv01·de1'ingen, door het
nominaal bedrag van dit kapitaal en
van de intm·esten, onde1· voorbehoud van
enige oorzaak van waa1'devermindering.
(Artt . .21, II, .27 en .28 W. Succ.)
,2° Daa1' de wam·de van een doo1· e1'jopvol-

ging ove1'ged1'agen schuldvo1'de1'ing Ve?'minde1'd is wannee1' de jaa1'lijks te
betalen inte1'esten v661' de ve1'valdag door
de overledene ontvangen zijn, moeten
de inte1·esten voo1• de periode tussen de
dag van het overlijden en de ve1·valdag
verminde1·d worden met het nominaal
in het actiej van de nalatenschap aannemelijke bedmg van de schuldvo1'de1'ing.
(Artt . .21, II, .27 en 28 W. Succ.)
3° Daa1' de waa1·de van een doo1' e1'jopvolging ove1·'gedmgen schuld ve1·minde1'd is
wannee1' de jaa1'lijks te betalen inte1'esten
doo1' de ove1'ledene v661' de ve1·valdag
betaald zijn, moeten de inte1'esten voo1·
de pe1'iode tussen de dag van het over-
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schuld. (Artt. 21, II, 27 en 28 W. Succ.)
4o W annee1• de overledene zich ertoe Ve1'-

bonden heeft gedu1·ende een bepaalde ti}d
geen p1·odttcten te maken en een ve1·goeding te betalen als aan deze verbintenis
niet wm·dt voldaan, vormt het bedmg
van deze vergoeding geen in het passief
van de nalatenschap aannemeli} lee schuld.
(Artt. 21, II, 27 en 28 W. Succ.)
(BOSQUET, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 29 maart 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 1°, 15,
19, 21-II, 27, 28 van het Wetboek der
successierechten (koninklijk besluit
nr. 308 van 31 maart 1936, bekrachtigd
bij de wet van 4 mei 1936, enig artikel,
nr. 101), 724, 870, 1134, 1892, 1895,
1902, 1905 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met verandering
van het beroepen vonnis, de eisers het
recht ontzegt om in het passief van de
nalatenschap van hun rechtsvoorganger
bet nominaal bedrag op te nemen van
zijn schuld jegens de Nationale maatschappij voor krediet aan de nijverheid,
namelijk 6.400.000 frank, onder overweging dat die schuld slechts kon worden
aangenomen voor haar nominaal beclrag
vermindercl met het evenredig beclrag
aan interesten die bij voorbaat vervallen
waren op de clag van het overlijclen en
door de overledene betaalcl werden, op
groncl dat « de aclministratie, voor de
raming van een uit een lening voortvloeiende schuld, niet aileen rekening
moet houclen met het nominaal bedrag
van het geleende kapitaal, vermeerderd
met de nog verschulcligcle interesten, cloch
ook met elke oorzaak van waarcleverminclering van de lening ; dat een schuld
waarvan de erflater bij voorbaat de interesten heeft betaalcl in het vermogen
van de nalatenschap een last vormt die
lager is clan haar nominaal bedrag ; clat
cleze zienswijze trouwens strookt met de
economische werkelijkheid, claar de erfgenamen het genot blijven hebben van
het kapitaal zonder de interesten ervan

te moeten dragen tot de eerstvolgende
vervaldag ; dat ... de waarde van de
lening waarvan de interesten bij voorbaat
vervallen niet overeenstemt met de
waarcle van het nominaal kapitaal doch
met die van dit kapitaal verminderd met
de eerste vervallen interesten en dat
ingeval de schuldenaar enkele dagen na
de voorafbetaling van de interesten het
kapitaal zou terugbetalen, hij het recht
zou hebben het gedeelte van de ten onrechte betaalde interesten van deze
betaling af te trekken »,

terwi}l het aannemelijk passief met
betrekking tot de nalatenschap van een
rijksinwoner de op de dag van zijn overlijden bestaancle schulden van de overledene omvat (artikel 27 van het Wethoek cler successierechten) ; in afwijking
van de regel clat de belastbare waarde
van de goecleren die het actief van de
nalatenschap uitmaken de door de aangever te schatten verkoopwaarcle ten
clage van het overlijden is (artikel 19
van het Wetboek cler successierechten),
voor het kapitaal en de vervallen of verkregen interesten van de schuldvorcleringen, de belastbare waarde wordt
vastgestelcl op het nominaal bedrag van
dit kapitaal en van deze interesten,
behalve schatting door de aangever van
de schulclvorclering op haar verkoopwaarde in geval van het bestaan van een
oorzaak van waardevermindering (artikel 21-II van het Wetboek cler successierechten) ; de regels betreffende de begroting cler goederen die het actief van een
nalatenschap samenstellen van toepassing zijn op de begroting cler in het
passief aannemelijke schulden (artikel 28
van het Wetboek der successierechten),
zoclat de eisers gerechtigcl waren de op
het ogenblik van het overlijden bestaancle
schulcl van hm< rechtsvoorganger jegens
de Nationale maatschappij voor krecliet
aan de nijverheid in het passief op te
nemen voor het nominaal bedrag van
6.400.000 frank van het kapitaal clat op
die datum nog verschuldigcl was ; zoals
zij bij conclusie betoogclen, de omstancligheicl clat interesten, waarvan bedongen
wercl dat ze bij voorbaat te betalen waren,
door de overledene v66r zijn overlijclen
betaald werclen, het verschuldigde kapitaal niet vermindert en, uit het oogpunt
van de lener, clat alleen van belang is
voor de toepassing van voormelde artikelen 27 en 28, de schuld niet vermindert
tot een bedrag dat lager is clan haar
nominaal bedrag (artikelen 1134, 1892,
1895, 1902, 1905 vaJJ. het Burgerlijk
Wetboek); door de vooruitbetaling van
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lening waardoor de eisers in het passief
slechts een bedrag mochten opnemen dat
lager was dan het nominaal bedrag van
de lening, onder aanvoering dat de daaruit voortvloeiende schuld voortaan in
het vermogen van de nalatenschap een
last opleverde die lager was dan dat
bedrag, bet arrest de in het middel ver=elde bepalingen van het Wetboek der
successierechten en, voor zoveel nodig,
van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden ; door deze waardevermindering
uit de economische waarde van de lening
waarvan de interesten bij voorbaat vervallen af te leiden, zich op het standp1.mt
plaatsend van de uitlener en niet op dat
van de lener, het arrest bovendien op niet
passende gronden uitspraak heeft gedaan
(schending, daarenboven, van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de samenvoeging
van de artikelen 21-II, 27 en 28 van het
Wetboek der successierechten blijkt dat
de belastbare waarde van een op het
ogenblik van het overlijden bestaande
schuld vastgesteld moet worden volgens
de regels betreffende de begroting van de
goederen die het actief van de nalatenschap uitmaken, meer bepaald voor het
kapitaal en de vervallen of verkregen
interesten van de schuldvorderingen, door
het nominaal bedrag van dit kapitaal
en van deze interesten, onder voorbehoud
van enige oorzaak van waardevermindering;
Dat de waarde van een door erfopvolging overgedragen schuldvordering verminderd is wanneer de interesten ervan
bij voorbaat door de overledene werden
ontvangen, daar de erfgenamen in dat
geval de interesten niet kunnen ontvangen die op dat bedrag van de dag
van het overlijden tot de vervaldag verschuldigd zijn ;
Dat daarentegen, wanneer het bedrag
van een lening waarvan de interesten bij
voorbaat door de overledene betaald
werden in het passiefvan de nalatenschap
wordt opgenomen, het nominaal bedrag
van de schuld verminderd moet worden
met het bedrag van de interesten die
voor de hierboven bepaalde periode verschuldigd zijn, aangezien de erfgenamen
gedmende die periode van de betaling
ervan ontslagen zijn ;
Dat aldus het arrest zonder de in het
middel aangevoerde bepalingen van het
Burgerlijk W etboek te schenden, de
artikelen 19, 21-II, 27 en 28 van het

W etboek der successierechten juist heeft
toegepast en zijn beslissing regelmatig
met redenen heeft omkleed ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen l-1°, 15,
19, 27, 28 van het Wetboek der successierechten (koninklijk besluit nr. 308 van
31 maart 1936, bekrachtigd bij de wet
van 4 mei 1936, enig artikel), 724, 870,
llOl, ll26 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest, met verandering van
het beroepen vonnis, de eisers het recht
ontzegt om in het passief van de nalatenschap van hun rechtsvoorganger een
bedrag van 5.525.000 frank op te nemen
(het beschikkende gedeelte van het
arrest vermeldt ingevolge een verschrijving 5.625.000 frank), dat is de waarde
die zij, voor de op de dag van het overlijden resterende periode van 17 jaar,
hebben toegekend aan de verbintenis iets
niet te doen die hun rechtsvoorganger
voor een duur van 20 jaar jegens de
naamloze vennootschap « Papeteries de
Genval » had aangegaan met betrekking
tot elke activiteit inzake fabricage en
verkoop van behangpapier of soortgelijke
artikelen op het grondgebied van Benelux, op grand dat die verbintenis iets
niet te doen, waartoe de erfgenamen gehouden zijn, « geen oorzaak van waardevermindering van het actief van de
overledene en ook geen schuld in de zin
van de bepalingen betreffende de nalatenschappen vormt », dat de onthouding
waartoe de overledene zich heeft verbonden haar tegenprestatie vindt in het
bedrag van 6.500.000 frank dat hem
werd gestort en geacht wordt overeen
te stemmen met wat zijn bedrijf hem
tijdens de twintig komende jaren had
lnmnen opbrengen, dat de waarde van
clit gedeelte van zijn vermogen wel
degelijk 6.500.000 frank was en niet dit
bedrag verminderd met de verbintenis
iets niet te doen ; dat de eisers in de
nalatenschap dezelfde waarde hebben
gevonden als die welke deze verrichting
voor hem rechtsvoorganger vertegenwoordigde ; « dat hoewel in beginsel alle schulden van de overledene in het passief
kunnen worden aangenomen, het echter
vereist is dat deze schulden zeker en
de:finitief zijn en niet enkel voortvloeien
uit het gedrag van de erfgenamen ten
aanzien van de verbintenissen die zij in
de nalatenschap hebben gevonden ; dat
geen schuld in de zin van de bepalingen
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betreffende de nalatenschappen vormt de
loutere nakoming van een verbintenis
iets niet te doen, terwijl die uitvoering
geen enkele prestatie, geen enkele vooruitneming uit het vermogen van de
schuldenaar, geen enkele vermindering
van het actief van de nalatenschap
omvat », daar een dergelijke schuld
slechts kan voortvloeien uit de nietuitvoering van de verbintenis door de
erfgenamen en bijgevolg enkel eventueel
is en niet in het passief kan worden opgenomen,
terwijl, ee1·ste onderdeel, zoals de eisers
bij conclusie betoogden, het aannemelijk
passief elke schuld van de overledene ten
dage van het overlijden, zonder onderscheid of beperking, omvat, daar de
belasting gevestigd is op de nettoverrijking van de erfgenamen, dat wil zeggen
op het verschil tussen de activa en passiva
van het vermogen die ten voordele en ten
laste van de erfgenamen overgedragen
zijn ; de verbintenissen iets te doen of
iets niet te doen, zoals de verbintenissen
iets te geven, schulden zijn die op het
hele vermogen drukken, evenals de overeenstemmende rechten voor de sclmldeisers activa van hun vermogens opleveren; het van geen belang is dat de
uitvoering van dergelijke verbintenissen
geen directe vooruitneming van activa
uit de nalatenschap vereist ; de uitvoering
van een verbintenis iets niet te doen
bestaat in een onthouding ; de eisers zich,
gedurende elke resterende dag van de
bedongen termijn, moeten gedragen met
inachtneming van de verbintenis die op
hen drukt en deze last dus in het passief
van de nalatenschap moet worden aangenomen ; de schatting van htm schuld
bijgevolg mtione temporis moest geschieden (artikelen 19 en 28 van het
Wetboek der successierechten); door, op
voormelde gronden, te beslissen dat de
verbintenis iets niet te doen voor de op
de dag van het overlijden resterende
periode geen in het passief aannemelijke
schuld was en dat het bedrag van
6.500.000 frank dat de overledene had
gei'nd en dat in het actief voorkwam in het
passief niet was gecompenseerd door het
bedrag van 5.525.000 frank, het arrest
de in het middel vermelde bepalingen
van het Wetboek der successierechten
heeft geschonden ;
tweede onde1·deel, door daarenboven te
beslissen dat genoemde verbintenis geen
oorzaak van waardevermindering van het
actief was, het arrest zijn beschikkende
gedeelte niet passend met redenen heeft
omkleed ten aanzien van de regelmatig

door de eisers voorgestelde middelen
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
derde onderdeel, het arrest, door tenslotte aan de betwiste schuld een louter
eventueel karakter toe te kennen dat
gekoppeld is aan de niet-uitvoering van
de verbintenis door de erfgenamen,
even.eens de in het middel vermelde
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
heeft miskend (schending, daarenboven,
van de artikelen 724, 870, llOl, ll02 en
ll26 van het Burgerlijk Wetboek)
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de overledene krachtens de overeenkomst van I oktober 1952 op de dag
van zijn overlijden jegens de naamloze
vennootschap « Les Papeteries de Genval » niet gehouden was tot een zekere en
definitieve schuld; dat hij dus aan zijn
erfgenamen niet een zodanige schuld
heeft ktmnen overdragen ; dat een dergelijke schuld slechts ten laste van die
erfgenamen kon ontstaan ingeval zij,
wegens een feit dat uitsluitend van hun
wil afhing, de voorwaarden van het door
hun rechtsvoorganger gesloten contract
niet zouden in acht nemen ;
Overwegende dat deze vaststelling
volstaat ter wettelijke verantwoording
van de beslissing waarbij het arrest de
eisers het recht ontzegt om het bedrag
van 5 525 000 frank in het passief van de
nalatenschap op te nemen ;
Overwegende dat, voor het overige,
het middel, dat ten overvloede gegeven
overwegingen van het arrest bekritiseert,
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten
30 oktober 1974 3e kamer. V oorzittm·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Ligot. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HR. Dassesse en Fally.
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KA,MER.-

30 oktober 1974.

1o

CASSATIEMIDDELEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. JYIIDDEL DAT OP EEN
ONJUISTE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING BERUST. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- WOORDEN (( HEEFT KUNNEN
GELOVEN >>.- DRAAGWIJDTE.- MENING WAARUIT TWIJFEL OF ZEKERHEID
BLIJKT.- NAAR GELANG VAN DE CONTEXT.

1 o Feitelijke g1'Dnclslag mist het rniclclel

dat op een onjttiste uitlegging van cle
bestreden beslissing be1'ttst (1).
2o De wom·clen (( heeft kunnen geloven >> in
de 1·edenen van een 1'echte1'lijke beslissing
clntkken naa1· gelang van de context,
een me1;ing ttit waantit hetzij twijjel
hetzij zeke1·heicl blijkt (2).
(NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN,
T. LEMAY.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 april 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondsls.g missen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk Wetboek, 7, § 2,
18, 115 van het koninldijk besluit van
8 april 1954 houdende. ~lgemeen regleInent betreffende de poht1e over het wegverkeer, 1314, 17 -b, 18, lid 2, 23, § 2,
26 van het koninklijk besluit van 18 oktober 1957 houdende regeling betreffende
de veiligheidsinrichtinge~., de signalisat~e
van overwegen en gehJkgrondse krmsingen van de openbare weg door spoorwegen en het verkeer op spoorwegen en
aanhorigheden en 97 van de Grondwet,
(1) Cass., 25 april 1074 (Arr. cctss.,
biz. 924).
·
(2) Raadpl. cass., 6 januari 1969 (A1·r.
1969, biz. 419), 18 augustus 1971 (·ibid.,
biz. 1120) en 27 februari 1974 (ibid.,
biz. 716).

1974,

cctss.,
1971,
1974,

cloo1·dat, na erop gewezen te hebben dat
nabij de besproken overweg ((de signalisatie op afstand regelmatig was ; .. . de
dichterbij gelegen signalisatie bestond
uit .. . het signaal in de vorm van een
Sint-Andries-kruis, dat regelmatig werd
aangebracht >> en dat de signalisatie
dichterbij bovendien bestond uit een rood
lmipper1icht dat werkte en waarvan de
lichtstralen volledig zichtbaar waren in
rechte lijn van het lichtsignaal tot op
40 meter daarvan, het bestreden arrest
zegt dat, daar verweerder het geluid van
het signaal niet hoorde, hij (( terecht heeft
klmnen geloveu dat het (wit) signaal
brandde dat de doorgang vrijlaat, waardoor hij v66r het oversteken van de overweg vrijgesteld was alle voorzorgen te
nemen om zich ervan te vergewissen dat
geen enkel spoorrijtcug nadert )), en
beslist (( dat aan de aangestelde van appellant (thans verweerder) niet kan worden verweten geen rekening te hebben
gehouden met een onregelmatige signalisatie welke bovendien niet voldoende
zichtbaar was ))'
tenvijl, ee1·ste onclercleel, het bestreden
arrest, door te zeggen, enerzijds, dat
nabij de besproken overweg de signalisatie op afstand regelmatig was en dat de
dichterbij gelegen signalisatie bestond
uit signalen welke regelmatig naar de
vorm, regelmatig aangebracht en zichtbaar zijn op een afstand van 40 meter,
anderzijds, dat de signalisatie van dezelfde overweg onregeh:natig was en bovendien niet voldoende zichtbaar, op tegenstrijdige gronden steunt (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
tweede oncle1'cleel, de gebruiker van de
openbare weg een overweg van de tweede
categorie, zoals de litieuze overweg,
slechts inag oprijden, nadat hij aile voorzorgen heeft genomen om zich ervan te
vergewissen dat geen enl~el spoorrijtuig
nadert en deze voorzorg nl8t moet nmnen
enkel en aileen wanneer het signaal
brandt dat de dom·gang vrijlaat ; door te
beslissen dat de aangestelde van verweerder terecht kon geloven dat hij v66r het
oversteken van de overweg vrijgesteld
was voorzorgen te nemen om zich ervan
te vergewissen dat geen enkel spoorrijtuig
naderde, hoewel het rood licht brandde,
dat een doorgangsverbcid beduidde, op
grond dat de aangestelde van verweerder
(( kon geloven >> dat het wit signaal
brandde dat de doorgang vrijlaat, het
arrest de artikelen 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, 7, § 2, 18 van
het ko;n.inldijk besluit van 8 april 1954,

-28513, 14, 17 -b, 18, lid 2, 23, § 2, en 26 van
ltet koninldijk besluit van 18 oktober
1957 heeft geschonden;
derde onderdeel, een signaal regelmatig
:naar de vorm en voldoende zichtbaar is
als, enerzijds, de vorm, kleuren en symbolen overeenstemmen met de modellen
die in de bijlagen bij het Reglement
betreffende het wegverkeer voorkomen,
·en het, anderzijds, op een voldoende
afstand kan worden waargenomen door
de weggebruikers die normaal rijden op
·de openbare weg waarop het is aangebracht; na te hebben vastgesteld dat de
signalisatie op afstand en de signalisatie
.dichterbij de litigieuze overweg bestonden
uit signalen waarvan de vorm, kleuren
·en symbolen overeenstemmen met de
modellen die in de bijlagen bij het AlgeJ.neen reglement betreffende de politic
over het wegverkeer voorkomen en na er·Op gewezen te hebben dat deze signalsn
van op 40 meter konden gezien worden
door de gebruikers van de openbare weg
.die naar de overweg leidt, het arrest niet
kon beslissen, zoals het tach heeft gedaan,
.dat de signalisatie onregelmatig en onvoldoende zichtbaar was, zonder de
artikelen 7, § 2, en 115 van het koninklijk
besluit van 8 april 1954 en 23, § 2, van
}'let koninldijk besluit van 18 oktober
1957 te schenden
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat geen tegenstrijdigheid.schuilt in de beslissing dat een signa1isatie welke regelmatig naar de vorm en
op een dergelijke afstand zichtbaar is
voor de weggebruikers die uit een bepaalde richting komen, onzichtbaar is voor
weggebruikers die uit een andere richting
l~mnen, en dat een van de elementen
welke onafscheidbaar zijn van deze
.signalisatie, ten deze het geluidssein, niet
werkte;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de woorden " heeft
kunnen geloven >>, waarop dit onderdeel
van het middel is gesteund, in hun context niet betekenen dat de aangestelde
van verweerder " had kunnen geloven >>
dat het wit licht brandde dat de doorgang
vrijlaat, doch dat voornoemde, om de in
het arrest vermelde redenen, terecht
mocht beschouwen dat zulks het geval
was;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel blijkt dat zowel het

derde als het tweede onderdeel van het
middel op een onjuiste uitlegging van
het arrest berusten ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
30 oktober 1974. 3e kamer. .Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle.- Gelijkhtidencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Fally.

1e

KAMER.-

31 oktober 1974.

VOORZIENING IN CASSATIE. -

AF-

STAND. BURGERLI.JKE ZAKEN. AFSTAND NIET BETEKEND, DOCH AAN·
VAARD DOOR DE VERWEERDER. DEORETERING.

In b~w·gerlijke zaken dem·etee1·t het Hof
de ajstand van de voo1·ziening die niet is
betekend aan de verwee1·de1·, doch dam·
deze is aanvam·d (1). (Artt. 824, 1042
en 1112 G.W.)
(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « GREGG ASSO·
CIATES »EN LITISCONSORTEN, T. NAAM·
LOZE VENNOOTSCHAP NAAR AlliERIKAANS
RECHT <c MANPOWER INCORPORATED »
EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
31 oktober 1974. 1e kamer. Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. VanRyn.

(1) Cass., 7 maart 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 662); raadpl. cass., 14 februari 1974
(ibid., 1974, biz. 656).
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RAMER.-

31 oktober 1974.

1D CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN. MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJRHEID TEGEN EEN MIDDEL OPGEWORPEN. MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELIJKHEID GEGROND OP
EEN ONJUISTE INTERPRETATIE VAN
HET MIDDEL. MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID
DAT NIET RAN
WORDEN AANGENOMEN.

2D

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIREOTE BELASTINGEN. ARREST TOT VERWERPING
VAN HET BEROEP VAN DE BELASTINGPLIOHTIGE. REGELMATIG VOORGEDRAGEN V:ERWEER. GEEN PASSEND
ANTWOORD. NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

3D

CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.
MIDDEL WAARIN
EEN GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
OONOLUSIE WORDT AANGEVOERD. p ASSEND ANTWOORD. - MID DEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

4D

CASSATIEMIDDELEN. DIREOTE
BELASTINGEN.
MIDDEL WAARIN
SLEOHTS MELDING GEJ\!IAAKT WORDT
VAN WETTELIJKE BEPALINGEN ZONDER
ENIG VERBAND MET DE AANGEVOERDE
GRIEF.- NIET-ONTVANKELIJK J\HDDEL.

1 D Het middel van niet-ontvankelijkheid

dat tegen een middel wo1'dt aangevoe1'd,
kan niet wo1·den aangenomen, wannee1·
het middel van niet-ontvankelijkheid op
een onjuiste interp1•etatie van het middel
is geg?"ond (1).
2D Niet 1·egelmatig met 1·edenen omkleed
is het a7'7'est dat het be1·oep van de
belastingplichtige tegen de beslissing
van de directem· der belastingen vm·wer-pt zonde1· dat passend wo1·dt geantwoo1'd op een verwee1' dat de wederpa1·tij 1•egelmatig bij conchtsie heeft
voorgedmgen (2). (Art. 97 Grondwet.)
3D Feitelijke g1·ondslag mist het middel

dat een geb1'ek aan antwom·d op de
conclusie aanvoert, wanneer hierop in de
bestreden beslissing passend is geantwoonl (3).

(1) Cass., 24 januari 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 533).
(2) Cass., 1 oktober 1968 (A1·r. cass., 1969,
biz. 128).

4D In bm·ge1·lijke zaken is niet ontvankelijk

het middel dat als geschonden bepalingen
enkel melding maakt van wettelijke
bepalingen zonder enig verband met de
aangevoe1'de grief (4).
(SOALOON, T. BELGISOHE STAAT,
Jl!IINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 19 december 1973 door het.
Hof van beroep te Lnik gewezen;

Gelet op het eerste middel, afgeleid
nit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 43 en 44 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen,
doo1'dat het arrest, om eisers verhaal
betreffende de aftrek van de verkeersbelastingen niet gegrond te verldaren,
enkel zegt dat « verzoeker niet aantoont
dat hij inderdaad daarvoor, met betrekking tot het besproken dienstjaar, persoonlijk een bedrag van 51.826 frank
betaald had,,
terwijl een dergelijke motivering onvoldoende is, aangezien eiser op 2 mei
1973, dns binnen de bij artikel 282 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen gestelde termijn, ter griffie van het
Hof van beroep negen kwitanties neergelegd heeft, nitgaande van het ministerie van financien en alle daterend van
het jaar 1967, voor een totaal bedrag van
51.826 frank;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door eiser tegen het middel opgeworpen en afgeleid hiernit dat het middel
niet vermeldt waarin artikel 97 van de
Grondwet door het arrest wordt geschonden:
Overwegende dat nit de niteenzetting
van het middel en nit de verdere ontwikkeling ervan in het verzoekschrift
ondnbbelzinnig blijkt dat eiser aan het
arrest onder meer verwijt dat het niet
passend antwoordt op de conclnsie waarin
hij betoogde dat de clirecteur der directe
belastingen, om het bedrag van de bedrijfsnitgaven over het jaar 1967 voor
de verkeersbelastingen op 51.180 frank
vast te stellen, verkeerdelijk gestetmd
(3)
1974,
(4)
1972,

Cass., 20 december 1973 (Arr. cass.,
biz. 463).
Cass., 29 oktober 1971 (Arr. cass.,
biz. 227).

-287had op een staat van het jaar 1968; dat
de nieuwe inlichtingen, afkomstig van
de ontvanger der belastingen te Athus,
volgens welke het bedrag van de in 1967
betaalde belastingen slechts 37.6,21 frank
bedroeg, op geen enkel afdoend gegeven
berustten; dat eiser bewees dat hij daarvoor in 1967 een totaal bedrag van 51.8.26
frank betaald had en dat dienaangaande
moest verwezen worden naar de map nr. 3
van het tot staving van zijn verzoekschrift overgelegd dossier, dat negen
kwitanties bevatte, uitgaande van het
ministerie van financien en daterend
van 1967;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan aangenomen worden ;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest er enkel
op wijst dat het bedrag van de in 1967
betaalde verkeersbelastingen maar 37.621
frank beloopt, doch dat, aangezien de
toestand van de belastingsplichtige door
het hof van beroep niet mag verzwaard
worden, het door de directeur in aanmerking genomen bedrag van 51.180 frank
gehandhaafd moet worden ; dat « verzoeker niet aantoont dat hij in feite daarvoor met betrekking tot het besproken
dienstjaar, persoonlijk een bedrag van
51.826 frank zou betaald hebben , ;
Dat het hof van beroep aldus niet
passend antwoordt op de uitvoerige
conclusie, vermeld in het antwoord op
de grond van niet-ontvankelijkheid en
waarin eiser beweerde dat hij het bedrag
van 51.8,26 frank rechtvaardigde;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 256 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het arrest, om eisers verhaal
betreffende het probleem van de werken
die op 31 december 1966 in uitvoering
waren, niet gegrond te verklaren, enkel
betwist dat eiser het bewijs niet levert
van het juiste bedrag van genoemde
werlwn,
te1·wijl eiser, bij conclusie, de nadruk
gelegd had op het feit dat het door verweerder in aanmerkihg genomen bedrag
willekeurig was en aanvoerde dat het
stuk waarop deze zich beriep geen bewijskracht had, en dat verweerder het bewijs
niet leverde van de juiste herkomst van
dat stuk:
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiser van ambtswege in de belasting

is aangeslagen en het bewijs niet levert
van het juiste bedrag van zijn belastbare
inkomsten;
Overwegende dat uit het arrest en uit
de aan bet Hofvoorgelegde stukken blijkt
dat de administratie, om de belastbare
winst over het jaar 1967 vast te stellen,
onder meer rekening gehouden heeft met
de waarde van de werken die op het
einde van dat jaar in uitvoering waren,
verminderd met deze van de werken in
uitvoering op het einde van het voorgaande jaar ; dat het arrest erop wijst
dat de administratie deze laatste waarde,
namelijk 2.040.000 frank, overgenomen
had van de gegevens die zij in aanmerking genomen had voor de aanslag van
de winsten over 1966 en dat dit bedrag
blijkt uit een door haar overgelegd stuk
uit eisers fiscaal dossier betreffende dat
dienstjaar;
Dat het arrest overweegt « dat dit
document, dat een stuk van het administratief onderzoek is, niet client verworpen
te worden zoals verzoeker zulks vraagt ;
dat dit stuk trouwens slechts op aanwijzing van de betroldmn belastingplichtige kon opgesteld worden ;
Dat het arrest, dat aldus vaststelt dat
de werken die op 31 december 1966 in
uitvoering waren, geraamd werden op
grond van geldige vermoedens, welke
onder meer zijn afgeleid uit inlichtingen
verstrekt Q.oor de belastingplichtige,
artikel ,256 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen juist toepast en passend antwoordt op de in het middel vermelde conclusie ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97. van de
Grondwet en .21 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen,
dom·dat het arrest, om eisers verhaal
betreffende het probleem van de loonschommelingen niet gegrond te verklaren,
beslist heeft dat de schuldvordering van
de aannemer op de opdrachtgever wegens
de loonschommelingen geen vaststaande
schuldvordering is door het feit zelf van
de schommeling en pas vaststaande
wordt op het ogenblik van de goedkeuring
van de algemene rekeningen van de aanneming,
tenoijl het algemeen bestek van de aanneming enkel de opeisbaarheid van de
schuldvordering afhankelijk maakt van
de verzending van de gedeeltelijke, voorlopige afrekeningen :

-288Overwegende dat het arrest zich niet
bepaalt tot de beslissing dat de schuldvordering van de aannemer pas na de
goedkeuring van de algemene rekeningen
van de aanneming door de opdrachtgever
vaststaande wordt ; dat het, na onderzoek van de draagwijdte van de overeenkomsten tussen de partijen en onder meer
van artikel 13, 0, 4 van het bijzonder
bestek van de Nationale Maatschappij
van de Huisvesting, in hoofdzaak oordeelt
dat daaruit volgt dat in het onderhavige
geval het bedrag van de schuldvorderingen wegens de stijging van de lonen
pas is komen vast te staan na de overhandiging aan de opdra,chtgever van de
gedeeltelijke, voorlopige afrekeningen,
hetgeen eerst kon gebeuren wanneer de
voorwaarden van genoemd artikel 13, 0,
4 vervuld waren, met name wanneer het
bedrag van die schuldvorderingen een
minimaal percentage van het totaal
bedrag van de aanneming bereikt ; dat
de schuldvorderingen voortkomende uit
de loonschommelingen in 1966, slechts
ten belope van een bedrag van 371.506
frank tijdens dat jaar opgenomen werden
in een gedeeltelijke, voorlopige afrekening;
Dat het hof van beroep alclus, zonder
dubbelzinnig te zijn, zoals zulks in de
uiteenzetting van het middel wordt beweerd, zijn beslissing, dat het overschot
van voornoemde schuldvorderingen niet
mag afgetrokken worden van de belastbare inkomsten van 1967, regelmatig met
reclenen omkleedt ;
Overwegende dat, in zoverre zij betogen dat de bepalingen van het bestek
van de aanneming en met name artikel13,
0, 4 van het bijzonder bestek, van de
overhandiging van de voorlopige gedeeltelijke afrekeningen slechts een voorwaarde maken van de opeisbaarheid van
de litigieuze schuldvorderingen, welke
zeker en vaststaande zijn en dus belastbaar, zodra de lonen schommelen, het
middel en zijn uiteenzetting aan het
arrest in feite verwijten dat het de bewijskracht van genoemde akten miskent;
dat die grief vreemd is aan de wettelijke
bepaliu.gen waarvan de schending in
het middel wordt aangevoerd ;
Dat het rniddel, in die mate, niet ontvankelijk is en dat het voor het overige
feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre bet de bestreden
beslissing bevestigt, die het bedrag van
de uitgaven van de verkeersbelastingen
vaststelt op 51.180 frank en over de
kosten uitspraak doet ; verwerpt de

voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
31 oktober 1974. F kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bours en Fally
(de eerste, van de balie te Luik).

2e KAMER.- 4 november 1974.
l 0 OPLICHTING LISTIGE KUNSTGREEP - 0VERHANDIGING VAN EEN
CHEQUE ZONDER DEKKING - 0VERHANDIGING DIE EEN LISTIGE KUNSTGREEP KAN ZIJN OM TE DOEN GELOVEN
AAN HET BESTAAN VAN EEN DENKBEELDIG KREDIET

2° CASSATIE -

0li'IVANG. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. - VERNIETIGING VAN EEN
VRIJSPREKENDE BESLISSING OVER EEN
TELASTLEGGING. -FElTEN VAN DEZE
TELASTLEGGING EN FElTEN VAN EEN
ANDERE TELASTLEGGING WAAROVER
EEN VEROORDELENDE BESLISSING IS
GEWEZEN WELKE SAMEN EEN ENKEL
STRAFBAAR FEIT SCHIJNEN TE VORMEN.
- VERNIETIGING WELKE VOOR BEIDE
BESLISSINGEN GELDT,

l

o

De overhandiging van een cheqtte zonde1•
dekking kan een listige kunstg1·eep zijn,
in de zin van a1·tikel 496 van het Stmjwetboek, zelfs wanneer de t1·ekke1· die de
cheqtte heeft overhandigt geen ande~·e
a1·glistigheid heeft aangewend om de
begunstigde te doen geloven aan het
bestaan van een denkbeeldig krediet (1).

(1) Raadpl. cass., 2 november 1885 (Bull.
en Pas., 1885, I, 268); 4 november 1895 (ibid.,
1896, I, 7); 21 maart 1927 (ibid., 1927, I, 185),
en de conclusie van de eerste advocaat-generaal Jottrand, Belg. Jud., 1927, biz. 462;
en 12 februari 1974 (.Arr. cass., 1974, blz. 643)
cass. fr., 30 november 1903 (B•tll. des m-rets de

-2892o Wannee?' de v?·ijsp?·ekende beslissing
over een telastlegging, op het cassatieberoep van het openbam· ministe~·ie,
ve?·nietigd wordt en de jeiten van deze
telastlegging alsmede de jeiten van een
ande?·e telastlegging waarover een ve~·
oordelende beslissing is gewezen en die
volgens de vaststellingen van de jeitenrechter een enkel strajbaa?' jeit schijnen
te vonnen, geldt de ve?·nietiging voor
beide beslissingen ( 1) .
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
T. GERARD.)
ARREST

(ve?·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 496 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest beslist dat
« de overhandiging van een cheque zonder
dekking niet kan worden beschouwd als
een listige k:unstgreep in de zin van
voormeld artikel wanneer de trekker ervan geen enkele arglistigheid aanwendt
om de begunstigde trachten te doen
geloven aan het bestaan van het krediet
waarop hij zich door misbruik beroept ,,
terwijl nu juist de uitgifte van een
cheque, wanneer deze ongedekt is, op
zichzelf de listige kunstgreep kan opleveren, welke kunstgreep ten doel en
tot gevolg had de begunstigde te doen
geloven aan het bestaan van de dekking :
Overwegende dat het hof van beroep,
om te beslissen dat de ten laste gelegde
feiten van oplichting die door de eerste
rechter bewezen werden verldaard, aan
de hand van het voor dat hof verrichte
onderzoek niet bewezen zijn gebleven,
overweegt enerzijds << dat de overhandiging van een cheque zonder dekking niet
kan worden beschouwd als een listige
k:unstgreep in de zin van artikel 496 van
het Strafwetboek, wanneer de trekker
geen enkele arglistigheid aanwendt om
la Cottr de cassation de F1·ance ?'endtts en
matiere criminelle, 1903, blz. 589, nr. 349);
8 juni 1912 (ibid., 1912, biz. 560, nr. 308) en
5 mei 1928 (ibid., 1928, biz. 272, nr. 134).
(1) Raadpi. cass., 13 oktober 1953 (Bull.
en Pas., 1954, I, 113) en 21 maart 1972
(A?-r. cass., 1972, biz. 694) en de noot.
CASSATIE,

1975. -

10

de begunstigde te doen geloven aan het
bestaan van ,het krediet waarop hij zich
door misbruik beroept ,, en anderzijds
« dat ten deze niet voldoende naar recht
bewezen is dat bij de transacties tussen
beklaagde (thans verweerder) en derden
een listige kunstgreep doorslaggevend
was voor de levering van de zaken of de
terhandstelling van de golden " ;
Overwegende enerzijds dat, door in
beginsel te stellen dat « de afgifte van
een cheque zonder dekking niet kan
worden beschouwd als een listige k:unstgreep in de zin van artikel 496 van het
Strafwetboek, wanneer de trekker· geen
enkele arglistigheid aanwendt om de
begunstigde te doen geloven aan het
bestaan van het krediet waarop hij zich
door misbruik beroept ,, het arrest een
regel geeft die niet kan worden afgeleid
uit de bewoordingen van genoemd artikel 496;
Overwegende anderzijds dat, in verband gebracht met de verkeerd geformuleerde regel, de beslissing dat « ten deze
niet voldoende naar recht bewezen is
dat bij de transacties tussen beldaagde
en derden een listige kunstgreep doorslaggevend was voor de levering van de
zaken of de terhandstelling van de gelden " het Hof niet in de mogelijkheid
stelt nate gaan of die beslissing gegrond is
op de in rechte verkeerd gestelde reden
of op de feitelijke vaststelling dat de
afgifte van cheques zonder dekking niet
doorslaggevend was voor de levering van
de zaken of de terhandstelling van de
gelden;
Dat het mid del gegrond is ;
En overwegende .dat de vernietiging
van de beslissing op de telastlegging van
oplichting zich uitstrekt tot de beslissing
waarbij verweerder wegens uitgifte van
cheques zonder dekking wordt veroordeeld, daa.r de twee telastleggingen
volgens de vaststellingen van de feitenrechter een enkel strafbear feit schijnen
uit te mak:en ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te Luik:.
4 november 1974. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard. Verslaggeve?', de H. Trousse. - Gelijkluidende
conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal.
- Pleite?·, de H. Carlier (vande balie te
Brussel).
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KAMER. -

4 november 197 4.

loBEWIJS. -BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACIDr VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE
BEWIJSKRACRT, VAN BEPAALDE STUKKEN VAN RET DOSSIER SCHENDT. BESLISSING DIE NIET OP DEZE STUKKEN
STEUNT. MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. RECRTER DIE BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN
ALS
OVERTUIGENDER
BESCROUWT DAN ANDERE.- GEEN CONCLUSIE
DIENAANGAANDE.
GEEN
VERPLICRTING VOOR DE RECRTER DEZE
BEOORDELING TE J\IIOTIVEREN.

so VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.MEMORIE TER GRIFFIE VAN RET IloF
VAN CASSATIE NEERGELEGD.- AMBTELIJKE TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ RET I!OF VAN CASSATIE
NOODZAKELIJK.

1o Feitelij lee grondslag mist het middel

ten betoge dat de bestreden beslissing de
bewijslcracht mislcent van bepaalde stulclcen van het dossier, wanneer de beslissing
· niet op deze stulclcen stetmt (1).

2o Bij ontstentenis van een conclttsie dienaangaande is de rechte1· niet ve1·plicht de
1·edenen op te geven waarom hij bepaalde
bewijsmiddelen als ovm·tuigender beschouwt dan ande1·e (2). (Art. 97 G.W.)
so

Niet ontvanlcelijlc is de memorie van de
burgedijlce partij, eism·es tot cassatie,
die ter grijfie van het Hof van cassatie
is neergelegd zonder de ambtelijlce
tussenlcomst van een advocaat bij dit
Hof (S). (Art. 425 Sv.)

(PENSAR, T. DOUTREWE EN KRYWICKI.)
ARREST

(ve1•taling).

· HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1974 in hoger
(1} Cass., 26 maart 1974 (An·. cass., 1974,
blz. 819).
(2) Cass., 1 oktober 1974, supm, biz. 152.
(3) Cass., 19 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 798).

beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde :

Over het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht der akten
alsmede uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, S, 4 van de wet
yan 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van strafvordering, 1S82 en 1S8S van het Burgerlijk W etboek,
dooTdat het vonnis bewezen acht dat
volgens de situatieschets eiser, alvorens
het voertuig van Krywicki, verweerder,
beginnen om te rijden, over een breed
zicht kon beschikken, dat hij Doutrewe,
medeverweerder, had moeten zien aankomen en had moeten wachten om zijn
maneuver uit te voeren,
teTwijl de redengeving van het vonnis, volgens welke eiser, alvorens mn
het tot stilstand gebrachte voertuig
te rijden, over een breed zicht beschikte,
klaarbl:ijkelijk in strijd is met de materiele en objectieve vaststellingen van de
verbalisanten en met de omstandigheden
en de voorwaarden van het ongeval,
zoals deze werden beschreven door de
verweerders,
terwijl : 1° de verbalisanten die zich
op de plaats van het ongeval hebben
begeven, hebben vastgesteld dat het
ongeval is overkomen in een volledig
onoverzichtelijke bocht, waar de gezichtshoek bij de kruisende weggebruikers
onbestaande is (proces-verbaal van 6 november 1972 van de Rijkswacht, district
Luik, Brigade Wandre, nr. 2119);
2° de verweerder Doutrewe Jean aan
dezelfde verbalisanten heeft verklaard
dat, toen hij op het punt stond de stationerende wagen in te halen en het
voorste gedeelte van zijn wagen ter
hoogte van het voorstuk van dit voertuig
was, hij plotseling voor hem, ter hoogte
van het achterste gedeelte van de
Renault-wagen, een links en in tegenovergestelde richting rijdende wagen die
eveneens op het punt stond het stationerend voertuig in te halen, heeft opgemerkt (verldaring opgetekend in hetzelfde proces-verbaal) ;
S0 de medeverweerder Krywicki, eigenaar van de onregelmatig in de onoverzichtelijke bocht gei'Trnnobiliseerde wagen, bekend heeft dat indien zijn wagen
niet in de bocht zou hebben gestationeerd,
het kruisen van de andere voertuigen
zonder enige moeilijkheid zou zijn ge-
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4o die redengeving eveneens wordt
tegengesproken door het « beroepen »
vonnis, waarin wordt beschouwd dat de
aanrijding in hoofdzaak te wijten is aan
de aanwezigheid van het voertuig van
Krywicki dat in een bocht buiten een
agglomeratie stilstond, terwijl blijkens
het strafdossier de zichtbaarheid onvoldoende was en de rijbaan 5 meter 30
breed was, met inbegrip aileen van de
afwateringen,
en terwijl het vonnis niet. de redenen
opgeeft waarom het de niet in aanmerking genomen vaststellingen en verldaringen verwerpt :
'

beslissing op de civielrechtelijke vorde;
ring door eiser ingesteld tegen de verweerders, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, om eiser te veroordelen tot een straf en tot betaling van
schadevergoeding ten opzichte van de
verweerder Krywicki, het vonnis erop
wijst " dat volgens de situatieschets
Pinsar (thans eiser), korte tijd alvorens
het voertuig van Krywicki te beginnen
om te rijden, over een breed zicht beschikte, dat hij Doutrewe had moeten
zien aankomen en had moeten wachten
om zijn maneuver uit te voeren » ;
Dat, vermits de rechter zijn beslissiTtg
niet heeft gesteund op de vaststellingen
van de verbalisanten of op de verklaringen van de getuigen, die in het procesverbaal van 6 november 1972 zijn vermeld, en evenmin QP de in het middel
vermelde redengeving van de eerste
rechter, hij de bewijskracht van die
akten niet heeft kunnen miskennen ;
Overwegende d.at de rechter, bij ontstentenis van conclusie, de redenen niet
moest opgeven, waarom hij de situatieschets als meer overtuigend beschouwt
dan de andere bewijselementen die hij
niet in aanmerking heeft genomen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat met betrekking
tot de beslissing op de strafvordering de
substantiiile of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

ze KAMER.- 4 november 1974.

II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert, waarop het Hof vermag
acht te slaan ; dat immers de memorie,
op 19 maart 1974 ter griffie van het Hof
neergelegd zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof,
voor zover deze betrekking heeft op de

Om .die redenen, ve~werpt de voor~ie
ning; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1974. ze kamer.
V oorzitte1•, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie,
de H. V elu, advocaat•generaal. - Pleiter,
de H. Boverie (van de balie te Luik).

1° WEGVERKEER. BESTUURDER
VERVOLGD OMDAT HIJ AAN DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER GEEN
DOORGANG HEEFT VERLEEND.- CONOLUSIE TEN BETOGE DAT, AANGEZIEN
DE EERSTE BESTUURDER OVER GEEN
ZIOHT NAAR LINKS BESOHIKTE, HIJ DE
HOOFDWEG WEL HEEFT MOETEN OPRIJDEN.
BESLISSING DIE EROP
WIJST DAT, GEZIEN DEZE TOESTAND DIE
HIJ NIET KON VERHELPEN, DEZE BESTUURDER DE HOOFDWEG NIET MOOHT
OPRIJDEN ZONDER DOORGANG TE VERLENEN AAN DE DAAROP RIJDENDE
BESTUURDERS.- PASSEND ANTWOORD.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
DIE DE TELASTLEGGINGEN TEGEN EEN
BEKLAAGDE BEvVEZEN VERKLAART EN
NIET BEWEZEN VERKLAART DE TELASTLEGGINGEN TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. - BESLISSING DIE, BIJ ONTSTENfrENIS VAN EEN DESBETREFFENDE OONOLUSIE VAN DE BEKLAAGDE, NIET
ANDERS MOET VASTSTELLEN DAT DE
·MEDEBEKLAAGDE GEEN FOUT HEEFT
BEGAAN.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
DIE DE TELASTLEGGINGEN TEGEN EEN
BEKLAAGDE BEWEZEN VERKLAART EN
NIET BEWEZEN VERKLAART DE TELASTLEGGINGEN TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE. - BESLISSING DAT HET NIET TER
ZAKE DIENEND IS AAN EEN DERDE EEN
FOUT TEN LASTE TE LEGGEN WELKE
VREEMD IS AAN EEN BIJ DE STRAFREOHTER AANHANGIG GESOHIL. - WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.
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1o De conclusie waa1·in een bestwurde1· die

wm·dt vervolgd omdat hij op een kruispunt een ande1·e bestuu1·der, die op een
hoofdweg 1·eed, niet heejt laten voorgaan,
betoogt dat, aangezien hij over geen
zicht naar links beschikte, hij de 1·ijbaan
wel heeft moeten oprijden wm·dt passend
beantwom·d door de beslissing die erop
wijst dat, gezien deze toestand die hij niet
·heejt kunnen verhelpen, de voorrangsschuldige besttturde1' de hoofdweg niet
mocht oprijden. zonder doo1·gang te verlenen aan de daarop 1·ijdende bestuurdM·s. (Art. 97 Grondwet.)
2° De op de burge1·lijke rechtspm·de1·ingen
1·echtdoende beslissing, die de telastleggingen tegen een beklaagde bewezen
ve1·klaart en niet bewezen ve1·klam·t de
telastleggingen tegen een medebeklaagde,
moet, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie van de beklaagde, niet
anders vaststellen dat de medebelclaagde
. geen fout heejt begaan.
3° De beslissing die de telastleggingen tegen
een beklaagde bewezen verlclaart en niet
bewezen ve1·klaart de telastleggingen
tegen een medebeklaagde, dam• te zeggen
dat het te1· zake niet dienend is aan een
de1·de een fout ten laste te leggen, is
wettelijk gM·echtvaa1•digd, wanneer de
aan de de1·de ve1·weten jottt, in de onde1··
stelling dat zij bewezen is, buiten het bij
de strajrechter aanhangige geschil valt ( l).
(VANGEYSEL
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
cc DI!l BELGISCHE BIJSTAND »,
T, BERTHOLET.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op l l januari 1974in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
. I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen verweerder, beklaagde :

Overwegende dat eiser, beklaagde, geen
hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen ;
Dat eiseres niet veroordeeld werd in
de kosten van die rechtsvordering ;
(1) Raadpl. cass., 24 juni 1974 (A1·r. cass.,
1974, biz. 1180).

. pat de voorzieningen niet ontvankelijk
ZlJn;
II. Betreffende de overige pnnten van
de voorzieningen :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het vonnis geen antwoord
geeft op de conclusie waarin de eisers
aanvoerden dat cc (eiser) niet anders
heeft kunnen handelen ... ; dat, daar hij
over geen zicht naar links beschikte hij
de rijbaan wel heeft moeten oprijden' ... ;
dat hij ... pas een meter verder was
gereden, toen het ongeval zich heeft
voorgedaan ; dat hem geen enkele fout
kan worden verweten » :
.~verwege:J?-de da.t h~t vonnis erop
WlJSt dat cc m de S1tuat1e, waarover hij
zich grievend uit en die hij had vastgesteld, (eiser) zonder deze te verhelpen,
de hoofdweg niet kon oprijden, zonder
doorgang te verlenen » ;
Dat het vonnis aldus een passend antwoord geeft op de in het middel overgenomen conclusie ;
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Gronclwet,
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 4,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat, na de tegen eiser aangevoerde
telastleggingen bewezen te hebben verhlaard, het vonnis overweegt cc dat het
niet ter zake dienend is enige schuld op
een derde te laten rusten »,
te1·wijl de verweerder wegens de door
hem begane font door de eisers kon worden aangesproken :
Overwegende dat het vonnis, dat verweerder heeft vrijgesproken, bij ontstentenis van enige conclusie clienaangaande
van de eisers, niet op andere wijze moest
vaststellen dat verweerder geen fout
had begaan;
Dat overigens de fout die de eisers
ten laste van de stad Luik leggen, zelfs
al is zij bewezen, aan onderhavig geschil
vreemd is;
Dat het middel naar recht faalt ;
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En overwegende dat met betrekking
tot de beslis,sing op de strafvordering die
tegen eiser is ingesteld, 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.
4 november 1974. 2e kamer.
V oorzitte1· en Ve1•slaggeve1·, de H. Legros,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal. - Pleitm·, Mevr. M.
Charlier (van de balie te Luik).

2e KAMER.- 4 november 1974.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. WEGVERKEERSONGEVAL.
VONNIS
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD WEGENS ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
- VONNIS DAT NIETTEMIN BESLIST DAT
DE DOOR DE BEKLAAGDE BEGANE FOUT
IN GEEN OORZAKELIJK VERBAND STAAT
MET DE DOOR DEZE PARTIJ GELEDEN
SCHADE. TEGENSTRIJDIGE BESLISSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.DUBBELZINNIGE REDENEN. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° TegenstTijdig is het vonnis, dat, al Ve1'oo1·deelt het de beklaagde wegens onopzettelijk 'toebTengen van slagen of
ve1·wondingen aan de burge1·lijke partij,
niettemin beslist dat de door de beklaagde
begane fout in geen oorzakelijk veTband
staat met de doo1· deze partij ten gevolge
van het ongeval geleden schade (2).
(Art. 97 Grondwet.)
2° Niet 1'egelmatig gemotiveerd is de beslissing waa1·van het beschikkende ge(1) Cass., 4 december 1972 (A1·r. cass., 1973,
biz. 328).
(2) Cass., 8 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974,
biz. 142).

deelte op dubbelzinnige redenen
gegrond (2). (Art. 97 Grondwet.)

is

(GONISSEN
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
DE SOHELDE », T. SALVO.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te ·Luik ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke belangen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 9, 97 van de Grandwet, 2, 65, 418, 420 van het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april1878
houdende de voorafgaande titel van het
W etboek van strafvordering en uit de
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, waarbij aan de rechter die kennis
neemt van de civielrechtelijke vordering
tot herstel van de door een misdrijf veroorzaakte schade, de inachtneming van
het rechterlijk gewijsde op de strafvordering wordt opgelegd,
doa~·dat het bestreden vonnis, bij bevestiging van de beslissing van de eerste
rechter, de civielrechtelijke vorderingen
van de eisers ontvankelijk maar niet
gegrond verklaart op grond dat zo beklaagde weliswaar een font heeft begaan
door te ver voort te rijden op de hoofdweg die hij naderde, hij echter een voldoende ruimte heeft gelaten om het
voorranghebbend voertuig in staat te
stellen door te rijden en dat hij niet
aansprakelijk kan worden geacht voor
de gevolgen van het onhandig uitwijkingsmaneuver van Torre,

te1·wijl, door aldus impliciet het bestaan
van een oorzakelijk verband te hebben
ontkend tussen de aldus vastgestelde
fout van beklaagde en het kwestieus
ongeval,. waardoor met nmne slagen of
verwondmgen aan Carlos Torre werden
toegebracht, het bestreclen vonnis :
l 0 heeft tegengesproken wat op de strafvorderillg werd beslist bij vonnis van
26 november 1973 door de Politierechtbank te Luik, die rechtdoende in de zaak
op cle strafvorclering in eerste aanleg
en bij definitieve uitspraak, bij ontstentenis van enig regelmatig hoger beroep
van het openbaar ministerie of van
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overtreding van de artikelen 16-2-a, 18
en 27-1 van het algemeen reglement op
de politic van het wegverkeer en wegens
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen aan Carlos Torre tengevolge van gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid en die daardoor op strafgebied de:finitief het bestaan van een
oorzakelijk verband heeft erkend tussen
genoemde bewezen verklaarde overtredingen en het ongeval, dat de door
Carlos Torre opgelopen slagen of verwondingen heeft veroorzaakt alsmede de
schade, waarvoor de eisers in htm civielrechtelijke vorderingen om vergoeding
verzochten (schending van alle vooraan
in het middel vermelde wettelijke bepalingen); 2° de tegenstrijdigheid van het
vonnis van de eerste rechter heeft overgenomen, waarbij, na beldaagde op de
strafvordering tot een enkele straf te
hebben veroordeeld wegens samen de
overtredingen van het algemeen reglement op de politic van het wegverkeer
en het wanbedrijf van onopzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen als
gevolg van gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, op civielrechtelijk gebiecl met
miskenning van de beslissing gewezen op
de strafvordering, onwettelijk heeft beslist dat er tussen de tegen beklaagde
bewezen verklaarde telastleggingen en het
kwestieus ongeval geen oorzakelijk verband bestaat en dat de rechtsvorderingen
van de burgerlijke partijen ontvankelijk,
maar niet gegroncl zijn (schending van
alle vooraan in het middel vermelcle wettelijke bepalingen) ; 3° in iecler geval de
beslissing, waarbij de civielrechtelijke
vorderingen van de eisers ontvankelijk
maar niet gegroncl werden verklaard,
heeft gegrond op oncluidelijke en dubbelzinnige redenen, waarbij in het onzekere
worclt gelaten of de fout van beklaagde,
die ze vaststellen, al dan niet overeenkomt met de overtredingen van het algemeen reglement op de politic van het
wegverkeer die tegen beklaagde bewezen werden verklaard en die als een
enkel strafbaar feit met het wanbedrijf
van slagen of verwondingen als gevolg
val'l onvoorzichtigheicl voorkomend in
dezelfcle vervolging bewezen werden geacht, welk strafbaar feit de enkele straf
rechtvaardigt die door genoemd vonnis
van de Politierechtbank te Luik werd
uitgesproken ter ·bestraffing samen van
dit wanbedrijf en van die overtredingen,
en die redenen, als dusdanig, clus zonder
kracht zijn om de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen van de eisers

wettelijk te motiveren (scbending van
artikel 97 van de Gronclwet) :
Betreffende het derde onclerdeel :
Overwegende dat, na erop te hebben
gewezen dat" zo Salvo (thans verweerder)
weliswaar een fout heeft begaan door te
ver voort te rijden op de openbare weg,
hij echter een volcloende ruimte heeft
gelaten om het voorranghebbend voertuig in staat te stellen door te rijden;
dat hij niet aansprakelijk kan worden
geacht voor de gevolgen van het onhandig uitwijkingsmanenver van Torre »,
het vonnis " het bestreden vonnis binnen
de grenzen van de aanhangigheid ervan
bevestigt » ;
Overwegende dat de eerste rechter het
geheel van de ten laste van verweerder
gelegde feiten bewezen heeft verklaard,
waaronder met name de telastlegging
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen aan Torre ; clat hij beschouwde " dat die telastleggingen zich
vermengen en dat er slechts grond
bestaat om een enkele straf toe te passen '' ; dat, rechtdoende op de civielrechtelijke vorderingen, hij beslist had
dat "tussen de telastleggingen en het
ongeval echter geen oorzakelijk verband
bestaat » ; dat aldus de beroepen beslissing was aangetast door de tegenstrijdigheid van de redenen van haar
beslissing op de strafvordering met deze
van de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen ;
Overwegende dat aan de hand noch
van de overwegingen van het vonnis die
in het middel zijn overgenomen, noch
van enige andere reden van de bestreden
beslissing kan worden nagegaan of de
fout, waarvan de aanwezigheid door de
rechter in hoger beroep wordt vastgesteld, zich al clan niet identi:ficeert met
die welke de eerste rechter in zijn uitspraak op de strafvordering had beschouwd als een enkel strafbaar feit dat
tegelijk de overtreclingen van het wegverkeersreglement en het wanbeclrijf
van onopzettelijke slagen of verwondingen oplevert ;
Dat die beslissing, die op dubbelzinnige redenen is gestmmd, niet regelmatig
met redenen is omldeed ;
Dat het derde onclerdeel van het
middel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt clat van dit arrest.
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerder in de kosten ; verwijst de
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zaak na;:tr de Correctionele Rechtbank
te Hoei, zitting houdend in hoger beroep.

(OOMTE.)
ARREST

4 november 1974. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. De Bruyn.

2e

KAMER. -

4 november 197 4.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.FEITENREOHTER DIE TOT STAVING VAN
ZIJN BESLISSING EEN ARREST VAN HET
HOF VAN OASSATIE AANVOERT EN ZIOH
illT EIGEN OVERTUIGING BIJ DE REOHTSLEER VAN DIT ARREST AANSLUIT. REOHTER DIE AAN DIT ARREST NIET
HET KARAKTER GEEFT VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESOHIKKING.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MinDEL TEN BETOGE DAT OP
DE OONOLUSIE GEEN ANTWOORD IS GEGEVEN. p ASSEND ANTWOORD. MinDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
lVIIST.

1° De jeitem·echte~· die tot staving van zijn
beslissing een arrest van het H of van
cassatie aanvoe~·t, kent aan dit a?Test,
met schending van a1·tikel 6 van het
Ge1·echtelijk Wetboelc, niet het lcarakte1·
toe van een algemene en als 1·egel geldende beschilcking, wannee1· uit de redenen
van het aangenomen vonnis blij let dat
hij zich uit eigen overtuiging bij de
rechtsleer van dit ar1·est aansluit (1).

2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
dat aan de 1'echte~· verwijt niet te hebben
geantwoord op een conclusie, als in de
best1·eden beslissing hie1·op passend is
geantwom·d (2).
(1) Raadpl. cass., 31 mei 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 1057), 9 oktober 1962 (ibid.,
1963, I, 174), 19 januari en 15 februari 1965
(ibid., 1965, I, 498 en 597), 24 januari 1967
(Arr. cass., 1967, biz. 634) en 22 september
1970 (ibid., 1971, biz. 70); zie ook het gelijkaardige arrest, inj1·a, biz. 296.
(2) Oass., 30 september 1974, supm, biz. 140.

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei ;
Gelet op het arrest van het Hof van
4 maart 1974 (3);
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis het ten laste van
eiser gelegde misdrijf bewezen verklaart,
door zich ertoe te beperken zich aan te
sluiten bij. de overwegingen van het Hof
van cassatie in zijn arresten van 4 maart
en 17 juni 1974,
te1·wijl, 1 o door aldus uitspraak te doen,
het vonnis aan voornoemde arresten van
het Hof het karakter van algemene en als
regel geldende beschikkingen toekent,
waardoor het artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
2° het vonnis in elke onderstelling geen
passend antwoord geeft op de conclusie
die eiser regelmatig in hoger beroep heeft
genomen, in zoverre hierbij onder opgav(l van de redenen ervan werd aangevoerd dat het gemeentelijk reglement,
waarvan de overtrading aan eiser werd
verweten, niet aanvullend was bij de wet
van 24 oktober 1902 op het spel, aangevuld door de wet van 19 april1963, maar
met die wet strijdig was, dat het de
rechtbank ten deze geboden is na te gaan
op welke grond het kwestieus gemeentelijk reglement werd uitgevaardigd, niet
om de opportuniteit ervan te beoordelen,
maar om over de overeenkomstigheid
ervan met de wet te oordelen, dat die
grond voldoende duidelijk is voor iedereen, om -te begrijpen dat in wezen de
openbare zedelijkheid en de maatschappelijke orde worden bedoeld (<< speelzucht ,, « werkelijke plaag ,, « gezinsvrede ,), hetgeen niet onder de bevoegdheid van de gemeenteraad valt en dat van
weinig belang is dat de gemeenteraad in
de aanhef van dat reglement incidenteel
eveneens de vereisten van openbare rust,
veiligheid en salubriteit aanvoert, daar
het niet volstaat dat de gemeenteraad
zich incidenteel beroept op dergelijke
vereisten om te beslissen dat ten grandslag van dit reglement wel de bekommering ligt hierin te voorzien (schending
(3) Ar1•. cass., 1974, biz. 726.
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Grondwet),
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat, na enerzijds te hebben vermeld dat « het Hof van cassatie,
uitspraak doende in deze zaak (voornoemd arrest van 4 maart 1974) en in gelijkaardige zaken op 17 juni 197 4 ( 1), heeft
geoordeeld dat de gemeentelijke besluit9n wettelijk waren ; . .. dat de rechtspraak van het Hof van cassatie vast en
goed gevestigd is ; dat de rechtbank van
oordeel is dat zij zich bij deze moet aansluiten " en anderzijds te hebben overwogen dat de redenering van het Hof
betreffende een reglement van de stad
Hoei « ook kan worden gehouden met
betrekking tot het reglement van de
stad Luik ... , op basis waarvan tegen
eiseres vervolgingen werden ingesteld "•
het vonnis nader bepaalt dat het stetmt
op "die redenen "• alsmede op "die van
het arrest (van 4 maarb 1974) van het
Hof van cassatie, welke laatste worden
beschouwd als zijnde alhier overgenomen ,,
Dat aldus, verre van aan de arresten
van 4 maart en 17 juni 1974 het karakter
toe te kennen van algemene en als regel
geldende beschikkingen, waarnaar de
rechters in hoger beroep waren verplicht
zich te gedragen, deze laatsten volgens
eigen overtuiging hebben beslist zich
hierbij aan te eluiten ;
Dat dit onderdeel van het middel gegrond is op een onjuiste uitlegging van
het vonnis en derhalve feitelijke grandslag mist;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het vonnis stmmt
op eigen redenen alsmede op " die van
het arrest (van 4 maart 1974) van het
Hof van cassatie, welke laatste worden
beschouwd als zijnde alhier overgenomen";
Overwegende dat, door de redenen van
het arrest van verwijzing tot de zijne te
maken, waarin de wettelijke grondslagen
van het kwestieus gemeentelijk reglement
worden uiteengezet, alsmede de redenen
waarom de raad van de stad Luik bij
de uitvaardiging van dit reglement binnen
de perken van zijn bevoegdheid van
gemeentepolitie is gebleven " zelfs indien
het ertoe strekt, hoven de openbare
veiligheid en rust, de gezinsvrede te beschermen " en ten slotte de redenen waarom de rechters in hoger beroep hun
bevoegdheden te buiten waren gegaan,
(1) A1'1'. cass., 1974, blz. 1134.

het vonnis een passend entwoord geeft
op de in het middel vermelde concluse ;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dab de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~lat de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 november 1974. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijlchtidende conchtsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

4 november 197 4.

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. FEITENRECHTER DIE TOT STAVING VAN
ZIJN BESLISSING EEN ARREST VAN HET
HoF VAN CASSATIE AANVOERT EN DE
REDENEN OPGEEFT WAAROM HIJ ZICH
BIJ DE RECHTSLEER VAN DIT ARREST
AANSLUIT. - RECHTER DIE AAN DIT
ARREST NIET HET KARAKTER GEEFT
VAN EEN ALGEMENE EN ALS REGEL
GELDENDE BESCHIKKING EN ZIJN BESLISSING REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEEDT.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING.- VERMELDING VAN EEN WETTELIJKE BEPALING. - VERMELDING VAN
DEZE BEPALING, ZOALS ZIJ EVENTUEEL
WERD AANGEVULD OF GEWIJZIGD.
1° De jeitemechte1· die tot staving van zijn
beslissing een a?Test van het Hoj van
cassatie aanvoe1·t, kent aan dit a1·rest,
met schending van artikel 6 van het
Gerechtelijk Wetboek, niet het kamkter
toe van een algemene en als 1·egel geldende beschikking, en omkleedt ?'egelmatig zijn beslissing met redenen,
wanneer hij de redenen opgeeft waarom
hij zich bij de 1'echtsleer van dit arrest
aanshtit (2).
(2) Cass., 24 januari 1967 (Ar1'. cass., 1967,
blz. 634); zie ook het arrest van dezelfde dag,
sttpm, blz. 295 en noot 1.

-2972° fVanneer de jeitenrechter om een verom·deling op de stmjvm·dering te motive1'en, zonder voo1·behoud in het vonnis
melding maakt van een wetsbepaling,
bedoelt hij noodzakelijk die wetsbepaling
zoals zij eventtwel wm·d aangevuld of
gewijzigd (1).
(FAGNOULLE.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, rechtdoende als gerecht waarnaar de zaak
verwezen is ;
Gelet op het arrest van 25 juni 1973
van het Hof (2) ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 6 en ll20 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat, om afwijzend te beschikken op
eisers verweer, ertoe strekkende om voor
recht te zeggen dat de praktijkuitoefening
op zijn eigen vee geen uitoefening van
de dierengeneeskunde oplevert, het
arrest verwijst naar cie betekenis die
aan de woorden « uitoefening van de
dierengeneeskunde " wordt gegeven door
het arrest van verwijzing tussen partijen gewezen door het Hof van cassatie, zonder de eigen redenen op te
geven waarom het hof van beroep ertoe
komt in dezelfde zin nitspraak te doen,
te1·wijl de verwijzing naar een arrest
van het Hof van cassatie, buiten · de
onderstelling van een tweede vernietiging
om dezelfde redenen als de eerste vernietiging, geen redengeving oplevert waardoor passend wordt geantwoord op het
voorgedragen verweer, zodat het arrest
niet wettelijk met redenen is omkleed :
Overwegende dat, indien de rechter
de betekenis overneemt die aan de
woorden tt uitoefening van de dierengeneeskunde " werd gegeven door het cassatiearrest waarbij de zaak naar hem
werd verwezen, hij op omstandige wijze
de door eiser tegen die interpretatie uitgebrachte kritiek beantwoordt ; dat hij
de redenen opgeeft, waarom hij beschouwt dat de praktijk van dystocieke
(1) Cass., 20 april1964 (Bull. en Pas., 1964,
I, 890) en 27 november 1967 (Arr. cass., 1968,
biz. 43 6).
(2) Arr. cass., 1973, biz. 1041.

bevallingen door de eigenaar op zijn
eigen vee uitoefening van de dierengeneeskunde oplevert, zodat hij aldus
het verweer afwijst, waarin eiser aanvoerde dat de uitoefening van de dierengeneeskunde noodzakelijk een activiteit
ten bate van een ander insluit, met uitsluiting van de verzorging van eigen vee,
waartoe een eigenaar kan moeten overgaan;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 163 van het Wetboek van
strafvordering,
doordat het arrest met verwijzing naar
de verklaring van het beroepen vonnis
van 25 mei 1972 verklaart toepassing te
maken van de tt artikelen 26, 28 van de
wet van 4 april 1890, zoals thans gewijzigd met name bij de wet van 25 maart
1964 >>,
terwijl dusdanig artikel 26 van de wet
van 4 april 1890 niet meer van kracht is,
daar deze bepaling geenszins bij de tt wet
van 25 maart 1964 >> werd gewijzigd, maar
werd vervangen bij artikel 49 van de
wet van 9 april 1965 houdende diverse
maatregelen voor de universitaire expansie, zodat de onjuiste vermelding van
de toegepaste wetsbepaling niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten inzake motivering :
Overwegende dat bij de artikelen 26
en 28 van de wet van 4 april 1890 die
in het arrest door verwijzing naar het
beroepen vonnis zijn vermeld, de bestanddelen van het bewezen verklaarde
misdrijf worden vermeld en een straf
wordt gesteld ;
Overwegende dat de wet van 4 april
1890 gewijzigd werd met name door de
wet van 25 maart 1964, waarnaar wordt
verwezen door het beschikkende gedeelte
van het arrest waarbij de veroordeling
wordt gerechtvaardigd, alsmede door
die van 9 april 1965 die niet wordt vermeld in dat beschikkend gedeelte ;
Overwegende dat, wanneer ter motivering van een veroordelende beslissing
op de strafvordering de feitenrechter
zonder voorbehoud melding maakt van
een wetsbepaling, hij met die vermelding
noodzakelijk die wetsbepaling bedoelt,
zoals zij werd aangevuld of gewijzigd;
dat het arrest ald11s niet uitdrukkelijk
melding moest maken van artikel 49 van
de wet van 9 april 1965;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
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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 november 1974. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, aclvocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. van Heeke.

GEGROND. VoORZIENING VAN DE
VERZEKERAAR TEGEN DE BURGERLIJKE
PARTIJEN EN TEGEN HET GEli'IEENSCHAPPELIJK
WAARBORGFONDS.
VERNIETIGING VAN
DE
BESLISSING
vVAARBIJ DE VERZEKERAAR JEGENS
EEN BURGERLIJKE PARTIJ WORDT VEROORDEELD EN HET GEMEENSOHAPPELIJK
W AARBORGFONDS
BUITEN DE
ZAAK WORDT GESTELD.- BRENGT DE
VERNIETIGING li'IEDE VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE VERZEKERAAR JEGENS DE ANDERE BURGERLIJKE P ARTIJEN,

I 0 N iet ontvankelij k is het middel gericht

tegen een pa1·tij tegen wie de eiser geen
voorziening heeft ingesteld.
2e

KAMER.-

4 november 1974.

1°

CASSA'I'IEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL GERIOHT TEGEN EEN
P ARTIJ TEGEN WIE DE ElSER GEEN
VOORZIENING HEEFT INGESTELD.
NmT-ONTVANKELIJKHEID.

2°

CASSA'I'IEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERING. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE REOHTER IN HOGER BEROEP,
JI'IET BEVESTIGING VAN DE BESLISSING
VAN DE EERSTE REOHTER, DE ElSER
HEEFT VEROORDEELD TOT VERGOEDING
VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ DIE
TEGEN HEM GEEN REOHTSVORDERING
HAD INGl!lSTELD.- MIDDEL NIET AAN
DE REOHTER IN HOGER BEROEP VOORGELEGD. NmT-ONTVANKELIJKHEID.

3°

DIEFS'I'AL EN AFPERSING. BEDRIEGLIJKE WEGNEMING VAN ANDERMANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK.- BEGRIP.

4°

DIEFS'I'AL EN AFPERSING. BEDRIEGLIJKE WEGNEMING VAN ANDERMANS GOED VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK. BESLISSING DAT HET
BEDRIEGLIJK OPZET, ZOALS VEREIST
BIJ ARTIKJ'1L 461, LID 2, VAN HET
8TRAFWETBOEK, BESTAAT IN HET VOORNEMEN OM « ANIMO DOMINI ll OVER HET
GOED TE BESOHIKKEN.- NmT WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

5°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN, BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. BESLISSINGEN WAARBIJ
DE VERZEKERAAR HOOFDELIJK li'IET DE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD EN
HET GEli'IEENSOHAPPELIJK MoTORWAARBORGFONDS BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD OP DEZELFDE ONWETTIGE REDEN

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot
staving van een vootziening in strajzaken
is het middel hie1·uit ajgeleid dat de
rechte1· in hogm· beroep, met bevestiging
van de beslissing van de eerste 1·echter,
de eiser heeft vm·oordeeld tot vergoeding
van een b~wgm·lijke partij die tegen hem
geen 1'echtsvorde1·ing had ingesteld, als
het niet aan de 1'echte?· in hoger beroep is
voorgelegd (1).
3° A1·tikel 461, lid 2, van het Stmjwetboek
volgens hetwelk bed1·ieglijke wegneming
van andermans goed voor een kortstondig
gebruik met diejstal wordt gelijkgesteld
vm·eist niet alleen dat de dade1· het goed
tegen de wil in van de eigenaar heejt
weggenomen, doch ook dat hij heeft gehandeld op bedrieglijke wijze, dit is
met de bewuste wil het goed aan het genot
van de bezittm· te ontt1·ekken teneinde e1'
een km·tstondig geb1·uik van te maken,
met het voo1·nemen echtm· het na gebruik
ter~tg te geven (2).
4° Niet wettelijk ge1'echtvaa1·digd is het
vonnis dat, om te beslissen dat niet
bewezen is dat de beklaagde, die wo1·dt
vervolgd wegens bed1·ieglijke wegneming
van ande1·mans goed voo1• een ko1·tstondig
gebntik, bedrieglijk heeft gehandeld,
ve1·klaa1·t dat het bed1'ieglijk opzet, zoals
vm·eist bij m·tikel 461, lid 2, van het
Stmjwetboek, bestaat in het voornemen
om animo domini ovm· het goed te beschikken (3).
(1} Raadpl. cass., 18 december 1922 (Bull.
en Pas., 1923, I, 115) en 5 maart 1974 (Arr.
cass., 1974, blz. 740); Rep. prat. du droit belge,
yo Action civile, nr. 141.
(2) en (3) Raadpl. vo6r de inwerkingtreding
van de wet van 25 juni 1964 tot aanvulling
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de verzekeraa1· van de beklaagde tegen de
burgerlijlce partijen en het Gemeenschappelijk Motorwaa?'borgfonds, van de beslissing waa1'bij de verzekeraar jegens
een bw·gm·lijke partij wordt vemordeeld
en het Gemeenschappelijk Wam·bo?'gjonds buiten de zaak w01·dt gesteld,
brengt de ven~ietiging mede van het
beschikkende gedeelte dat op dezelfde
onwettige 1·eden is gegrond en waa1·bij
de ve1'zeke1·aar jegens de andm·e bu1·gerlijke pa1·tijen wordt ve?'oordeeld, hoewel
de voorziening tegen deze beslissing
voomlsnog niet ontvankelijk is en de
vm·zeke1·aar, zonder daa1·in te berusten,
van de vo01·ziening tegen die beslissing
ajstand heeft gedaan (1).
(NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
« ROYALE
BELGE », T. MARTEAU, MOHR, DISTATTE,
JADOT EN GEMEENSCHAPPELIJK MOTOR·
WAARBORGFONDS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat eiseres zich niet in
cassatie heeft voorzien tegen Sacre ;
Dat de middelen, voor zover zij tegen
deze zijn ingesteld, niet ontvankelijk
zijn;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door de verweerders
Marteau en Mohr tegen eiseres :

afstand van haar voorziening heeft gedaan;

B. In zoverre de voorziening gericht is:
1° tegen de verweerders Distatte en
Jadot :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artik:elen 97 van de
Grondwet, 1200, 1201, 1202, 1382, 1383,
1384 van het Burgerlijk W etboek, 807 van
het Gerechtelijk W etboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het Wetboek van
strafvordering,
do01·dat bet arrest, dat de beslissing van
de eerste rechter bevestigt, eiseres hoofdelijk met beklaagde veroordeelt tot de
vergoeding van de burgerlijke partijen,
met name de verweerders Distatte en
Jadot, door betaling aan laatstgenoemden van 6.650 frank schadevergoeding,
tm·wijl, al hebben de echtgenoten
Distatte-Jadot zich ter terechtzitting van
5 januari 1972 van de Correctionele
Rechtbank te HoE:Ji tegen beklaagde
burgerlijke partij gesteld, zij tegen
eiseres geen enkele rechtsvordering hebben ingesteld, zodat de veroordeling van
laatstgenoemde hoofdelijk met beklaagde
onwettelijk is, vermits de rechtbank over
een niet gevorderd punt uitspraak heeft
gedaan:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres voor het rechtscollege
in hoger beroep heeft aangevoerd dat de
verweerders geen enkele rechtsvordering
tegen haar voor de correctionele rechtbank hebben ingesteld;

Overwegende dat eiseres regelmatig
van de artikelen 461 en 463 van het Strafwetboek: cass., 8 januari 1940 (Bull. en Pas., 1940,
I, 7) en de conclusie van de procureur-generaal
Hayoit de Termicourt, toen eerste advocaatgeneraal; 13 juli 1941 (ibid., 1941, I, 313);
17 november 1954 (ibid., 1955, I, 246);
16 november 1959 en 27 juni 1960 (ibid.,
1960, I, 325 en 1225); sinds de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1964 : cass.,
7 februari 1969 (Arr. cass., 1969, blz. 545);
16 november 1971 (ibid., 1972, blz. 262);
19 november 1973 (ibid., 1974, blz. 263);
en de opmerkingen onder het onderhavige
arrest, Rev. dr. penal et crim., 1974-1975,
blz. 467 tot 475. Uit de voorbereiding van de
wet van 25 juni 1964 blijkt dat het bedrieglijk
opzet, zoals is vereist bij artikel 461, lid 2,
van het Strafwetboek, twee bestanddelen

bevat, enerzijds, de bewuste wil het goed aan
het genot van de bezitter te onttrekken teneinde er een kortstondig gebruik van te maken
(zie inzonderheid het verslag van 5 maart 1964
dat namens de commissie voor de justitie van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers is
ingediend, Gedr. St. Kamer, nr. 625/2); anderzijds, het voornemen het goed slechts na gebruik aan de bezitter terug te geven (zie inz.
memorie van toelichting op het wetsontwerp
van 17 juli 1963, Gedr. St. Kamer, 1962·1963,
nr. 625/1; het vorengenoemde verslag van de
commissie voor de justitie van de Kamer,
Gedr. St. Kamer, nr. 625/2, alsmede het verslag van 9 juni 1964 namens de Senaatscommissie voor de justitie, Gedr. St. Senaat,
nr. 271, Pasin., 1964, blz. 824-825).
(1) Raadpl. cass., 6 december 1971 (Arr.
cass., 1972, blz. 342).

-300Dat het middel, dat geen betrekking
heeft op betalingen die de openbare
orde raken, nieuw en derhalve niet ontvankelijk is ;
2° tegen de verweerders Distatte, .Jadot
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 46I van het
Strafwetboek, inzonderheid lid 2, zoals
aangevuld door artikel I van de wet van
25 jtmi I964, 97 van de Grondwet, 3, inzonderheid lid I, van de wet van I juli
I956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, I382, I383 en I384 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest bevestigend beschikt op het beroepen vonnis, waarbij
eiseres hoofdelijk met beklaagde wordt
veroordeeld tot de vergoeding van de
burgerlijke partijen, de echtgenoten Marteau-Mohr en de echtgenoten DistatteJadot, op grond dat eiseres niet gerechtigd is de bepalingen van artikel 3 van
de wet van I juli I956 ten opzichte van
voornoemde burgerlijke partijen in te
roepen, daar diefstal van een zaak voor
een kortstondig gebruik, zoals aile andere
diefstal, bedrieglijk opzet vereist, dit is
het voornemen om er animo domini
over te beschikken, en daar de gegevens
van de zaak niet wijzen op dergelijk
opzet met betrekking tot beklaagde, die
door voor enkele uren gebruik te maken
van de wagen van zijn vader, bij wie
hij woonde, geen andere berispelijke
daad heeft gesteld dan een onbetwistbare
ongehoorzaamheid aan de ouderlijke
bevelen,

tm·wijl het bedrieglijk opzet, hetgeen
een bestanddeel is van de wegneming van
andermans goed voor een kortstondig
gebruik, welk misdrijf gelijkgesteld wordt
met diefstal, het voornemen niet verond.erstelt er gebruik van te maken en er
animo domini over te beschikken, maar
wei het voornemen om op het gestolen
goed een feitelijk recht uit te oefenen
dat strijdig is met de rechten van de
werkelijke eigenaar,
en terwijl, na erop te hebben gewezen
dat beklaagde, toen meerderjarig en
wonende bij zijn vader, zich 's nachts
meester had gemaakt van de contactsleutels van de wagen van zijn vader
terwijl deze sliep en dat hij buiten diens
weten en niettegenstaande diens verbod
gebruik heeft gemaakt van het voertuig
om met zijn vrienden gedurende enige

uren uit te gaan, de feitenrechters eruit
niet logisch konden afieiden dat die wegneming niet kon worden gelijkgesteld met
diefstal, op grond dat bij ontstentenis van
enig bewijs ervan dat beklaagde het
voornernen zou hebben gehad zich het
voertuig zelfs voor een korte duur toe te
eigenen, het bedrieglijk opzet om animo
domini over het voertuig te beschikken
niet bewezen is, en zij aldus artikel 46I,
liP. 2, van het Strafwetboek hebben geschonden:
Overwegende dat artikel 46I, lid 2,
van het Strafwetboek het bedrieglijk
wegnemen van andermans goed voor een
kortstondig gebruik met diefstal gelijkstelt;
Overwegende dat die bepaling niet
aileen vereist dat de dader de zaak tegen
de wil in van de eigenaar heeft weggenomen, maar ook dat hij heeft gehandeld
op bedrieglijke wijze dit is met de bewuste
wil de zaak aan het genot van de bezitter
te onttrekken ten einde er een kortstondig gebruik van te maken, hoewel met
het voornemen de zaak na gebruik terug
te geven;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat beklaagde de wagen tegen de wil in
van zijn vader, bij wie hij woonde, heeft
gebruikt door een daad van onbetwistbare
ongehoorzaamheid aan zijn bevelen, om
'l:l avonds voor enkele uren te kunnen
uitgaan;
Overwegende dat, om te beslissen dat
niet bewezen is dat beklaagde op bedrieglijke wijze heeft gehandeld, het arrest
overweegt dat het bij artikel 46I, lid 2,
van het Strafwetboek vereiste bedrieglijk
opzet het voornemen is animo domini
over de zaak te beschikken en vaststelt
dat ten deze niet blijkt dat beklaagde
dergelijk voornemen zou hebben gehad,
bij gebrek aan bewijs van de wil zich het
voertuig, zelfs voor een korte duur, toe
te eigenen;
Overwegende dat, door aldus zijn
beslissing met redenen te omkleden, het
arrest zich beroept op een onjuist begrip
van het bedrieglijk opzet dat bij artikel 46I, lid 2, van het Strafwetboek is
vereist;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
op de voorziening die is ingesteld tegen
de verweerders Distatte, .Jadot en het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
zich uitstrekt tot het beschikkend gedeelte van het arrest dat op dezelfde onwettelijke redenen is gegrond en waarbij
eiseres werd veroordeeld ten opzichte
van de verweerdert' Marteau en Mohr,

