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aileen tijdens de uitvoering van het
contract, doch ook buiten die uitvoering
van het werk en op de weg naar of van
het werk. In een dergelijke stelling geldt
de beperking van aansprakelijkheid in
ell~ geval, zelfs als de werkgever niet
aansprakelijk kan gesteld worden. Die
stelling is in strijd met het arrest van
4 januari 1954.
De tweede opmerldng is dat, in al de
besproken gevallen, de aansprakelijke
vverlmemer steeds buiten de uitvoering
van het contract stand. Dit was overigens een logische gevolgtrekking vail de
zoeven geanalyseerde stelling. Handelde
de aansprakelijke werlmemer in de nitveering van het arbeiclscontract, omclat
hij o.m. zijn werkgezellen op bevel van
de werkgever vervoercle, clan mocht ook
de werkgever, bij toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
aansprakelijk gestelcl worden, en clan
ontstoncl hierdoor de toepassing van de
forfaitaire aansprakelijkheicl van de werkgever, zoclat meteen ook de werknemer
niet naar gemeen recht aansprakelijk
kon worden gestelcl.
Met het oog op de verdere uiteenzetting is cleze vaststelling bijzonder belangrijk.
Ik moge nu even de rechtspraak van
het Hof bespreken.
In het arrest van 16 februari 1953 (13)
wercl met zoveel woorden onderstreept
dat de aansprakelijkheid van de werkgever, wegens de beroeps- en bedrijfsrisico's die tot stand komen, gesteund is
op het arbeidscontract dat de werlmemer
en de werkgever bindt.
De gevolgen van die verbintenis werden dan verder bepaald in het bijzonder
belangrijk arrest van 4 januari 1954 (14).
Ret ging nl. om de gevolgen van een
ongeval dat zich op de plaats van het
werk had voorgeclaan terwijl de aansprakelijke werlmemer niet in clienst was
(hij bevond zich daar toevallig en om
persoonlijke redenen) en de getroffene
wel in dienst was. Ik meen dat de voornaamste overwegingen van dit arrest
hier moeten aangehaald worden :
<< Overwegende dat, wat de arbeiders en
aangestelden van het ondernemingshoofd
aangaat, de vrijstelling van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid ingevoercl

(13) A1·r. cass., 1953, 404.

is geweest om te voorkomen dat de werkgever, die er toe is gehouden een forfaitaire vergoeding te betalen, zelfs wanneer
generhande fout zich heeft voorgedaan,
in strijd met artikel 19, lid 2, van de
samengeordende wetten, tot betaling van
deze vergoeding overschrijdende bedragen zou gehouden zijn, ten belope van
geheel de schade, ingeval van door zijn
werldieden of aangestelden begane fouten,
en znlks uit kracht van de in artikel1384
van het Burgerlijk Wetboek omschreven
burgerlijke aansprakelijkheicl ;
» Overwegencle clat ten aanzien van de·
werklieclen of aangestelclen van het onclernemingshoOfd, niet clenkbaar zou zijn
geweest clat clezen, wegens hun werkzaamheicl in de onderneming, krachtens.
het gemeen recht persoonlijk zouclen
gehouclen blijven tot het herstel van de.
door hen veroorzaakte schacle, clan wanneer de door hun toedoen teweeggebrachte aansprakelijkheid van het ondernemingshoofd, volgens het gemeen recht,.
bij toepassing van lid 2 van voormeld
artikel 19 terzij de zou worden gesteld ;
» Overwegende daarenboven dat de
veiligheid van het werklieclenpersoneel,
welke het doel was van de wet waar zij
de arbeider in een zekere mate vrijwaart
tegen de gevolgen van ongevallen waaraan zijn werkzaamheid in de onderneming hem blootstelde, onvolleclig zou.
zijn geweest indien de werklieclen of aangestelden van het ondernemingshoofd,
ten opzichte van dezelfde arbeidsongevallen, niet wederzijds van de persoonlijke aansprakelijld1eid waren vrijgesteld
geweest welke hun werkzaamheid in de
dienst van de onderneming ten gevolge
kon hebben;
» Dat wel degelijk te dien eincle werd
voorzien bij de bepaling van artikel 19,
lid 3, van de samengeordende wetten,.
waar zij, de werklieclen en aangestelden
van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid jegens de door arbeiclsongevallen
getroffenen vrijstellend, de term « aangestelcle » bezigt welke de term is waarvan de burgerlijke wet gebruik maakt
om, ten aanzien van. de aansprakelijkheid, de wettelijke gevolgen te bepalen
van het feit dat aan de zich in een anders.
dienst bevindende persoon te wijten is ; »
De belangrijkste overweging uit dit
arrest, die hier moet benadrukt worden,
is dat de werkgezellen die het ongeval
veroorzaakt hebben evenmin als de werkgever naar gemeen recht aansprakelijk
(14) An·. cass., 1954, 306, inz. 308.
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van het Burgerlijk W etboek, voor zijn
werknemers moet instaan en dat, zo de
werknemers naar gemeen recht aansprakelijk zouden zijn, ook de werkgever die
aansprakelijkheid zou oplopen, hetgeen
precies in strijd is met het stelsel van de
forfaitaire vergoeding die de grondslag
van de arbeidsongevallenwet uitmaakt.
De stelling van het Rof berust dus zeer
duidelijk op de toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.
Deze stelling laat het Rof toe te beslissen
dat, wanneer het ongeval op de plaats
van het werk door een werkgezel, die
niet in dienst is, veroorzaakt wordt,
deze naar gemeen recht aansprakelijk is,
vermits in dat geval de werkgever voor
hem niet moet instaan, artikel 1384 van
het Burgerlijk vVetboek niet van toepassing zijnde.
Men had die stelling wellicht ook kunnen toepassen, wanneer een ongeval zich
op de weg van het werk voordeed en
veroorzaakt werd door een andere werkgezel, voor zover deze op hot ogenblik
van het ongeval niet in dienst van de
werkgever was.
Dit was echter niet het geval.
Er is inderdaad een reeks arresten van
het Rof, in verband met het besproken
vraagstuk, die de daarnet onderzochte
stelling van de hoven en rechtbanken,
afkeuren.
Ret arrest van 11 juli 1949 (15) beslist
dat de 011 gevallen die zich op de weg naar
het werk voordoen verbonden zijn met
de risico 's die eigen zijn aan de weg
naar het werk en dat, in dit verband,
artikel 19 van de gecoordineerde wetteri
het verhaal tegen de werkgever, zijn aangestelden en lasthebbers uitdrukkelijk
uitsluit. Ret is dus een tekstargument
dat doorslaggevend is.
Dit is ook de stelling van de arresten
van 3 november 1952 (16), 5 oktober
1953 (17), 15 februari 1954 (18).
In bet arrest van 5 december 1955 (19)
werd de nadruk gelegd op het feit dat de
aansprakelijkheid "1-vegens de ongevallen
op de weg naar het werk door het besluit
van 13 december 194-5 geregeld word,
zelfs wanneer de werknemers niet meer in
dienst zijn, zodat deze regeling in elk

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

An·. cass., 1949, 468.
A1'1'. cass., 1953, 109.
.Arr. cass., 1954, 58.
Bull. en Pas., 1954, I, 525.
A1·r. cass., 1955, 259.

geval toepassing moet vinden, ook wanneer het ongeval te wijten is aan een feit
dat met de dienstuitoefening geen verband houdt.
De arresten van 27 oktober 1958 (20)
en 9 november 1959 (21) zijn eveneens
in dezelfde zin. In dit laatste arrest
beslist het Rof dat, voor de toepassing
van de bepalingen van het besluit van
13 december 1945, de weg naar het werk
fictief gelijkgesteld werd met de uitvoering van het arbeidscontract, hoewel
tijdens de duur van de verplaatsing de
werknemer niet meer onder de leiding en
het gezag van de werkgever stond. Ret
ging nl. om een zaak waar de werknemer
die het ongeval veroorzaakte niet meer
op de weg van het werk was. Ret arrest
beslist dat in die omstandigheden de
aansprakelijkheid naar gemeen recbt
weer bestaat, vermits de werknemer niet
meer mag geacht worden onder de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
werkgever te staan.
Dit laatste arrest sluit in een zekere zin
aan bij het zoeven besproken arrest van
4 januari 1954 (22), nu het de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de
werkgezel stennt op de overweging dat
deze zich niet meer op de civielrechtelijke
aansprakelijkheid van de werkgever kan
beroepen, zodat geen afbreuk gedaan
wordt aan het stelsel van de forfaitaire
vergoeding.
Mag ik nog even beklemtonen dat, in
al de zaken waarop de rechtspraak
betrelrlcing had, de aansprakelijke werkgezel nooit in de uitvoering van de dienst
van de werkgever was. Was hij inderdaad
in dienst geweest, dan kon hij niet naar
gemeen recht aangesproken worden,
gezien de aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek. Toepassing van het
stelsel van het arrest van 4 januari 1954
was hier terecht geboclen.
In al de andere in de rechtspraak
opgenomen zaken bestond die aansprakelijkheid niet en men had, zoals
reeds opgemerkt, de aansprakelijkheid
naar gemeen recht van de werkgezel
kunnen aanvaarclen. De feitenrechters
hebben clit meermaals gedaan, doch het
Hof heeft die rechtspraak steeds verworpen, deels louter om tekstargumenten, deels ook op de overweging dat de
regeling van 13 december 1945 de weg

(20) .A1'1'. cass., 1959, 172.
(21) Bull. en Pas., 1960, I, 280.
(22) Zie supm, biz. 601.
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met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, zodat de aansprakelijke werknemer ook fictief beschouwd werd als
onder de leiding van de werkgever zijnde.
Ret is dus op gron,d van een fictie dat
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid
van de werkgezel verworpen werd. Deze
stelling was niet bijzonder overtuigend.
De talrijke beslissingen van de feitenrechters, die jaren lang in tegenovergestelde zin gewezen werden, getuigen
hiervan.
De aarzelingen die aldus in de rechtspraak optraden, hebben de wetgever
ertoe gebracht het vraagstuk te regelen.
Ret wetsvoorstel dat in 1962 ingediend werd (23), is van de stelling uitgegaan dat toepassing van de arbeidsongevallenwet op de ongevallen die zich
op de weg naar bet werk voordoen, tegenover de werkgever enkel te verantwoorden is, wanneer hij geen enkele aansprakelijkheid oploopt. Wanneer hij iiltegendeel aansprakelijk is, d.w.z. wanneer ten opzichte van de werkgever een
fout bewezen is, dan bestaat er geen
reden om de getroffene het verhaal naar
gemeen recht te ontzeggen. De beperking
van de schadeloosstelling komt in feite
ten goede aan de verzekeringsinstellu<g
die de aansprakelijkheid van de werkgever naar gemeen recht dekt, d.w.z. een
onbeperkt risico verzekert, terwijl zij
uiteindelijk slechts een forfaitaire vergoeding zal moeten uitkeren.
In het verslag aan de Kamer over dit
voorstel (24) wercl de naclruk gelegd op
de interpretatie die uit de reeds aangehaalcle arresten van het Rof volgde,
waarbij de getroffenen tegenover de aangestelde van de werkgevers slechts aanspraak mochten maken op de forfaitaire
vergoeding. Ret verslag zegt nl. letterlijk : " Ret wetsvoorstel strekt ertoe de
getroffenen ... de mogelijkheicl te bieclen
om, zelfs ten laste va;n een werkgezel,
van een aangestelcle van de werkgever
of van de werkgever zelf, die verantwoorclelijk is voor de schacle, de aanvullencle
vergoecling te bekomen overeenkomstig
de regels van het gemeen recht. Sommige
rechtscolleges, zelfs beroepsinstanties, die
hierbij de doctrine in acht nemen, aanvaarclen, ook in het kacler van de rechtspraak, het gemeenrechtelijk verhaal
waarvan de invoering door het voorstel
(23)
1963,
geleid
(24)

Wetsvoorstel St. Kamer, zitt. 1962nr. 593/1, blz. 2. Dit voorstel heeft
tot de wet van 11 juni 1964.
Kamer, Stuk nr. 593/2, blz. 2.

worclt beoogcl I Dit voorstel blijkt noahtans noclig te zijn om ieclere interpretatiemoeilijkheicl te voorkomen "·
De wetgever is clus een stap vercler
gegaan clan de rechtspraak. Rij heeft de
werkgever ook naar gemeen recht aansprakelijk gestelcl en heeft hiercloor clus
afgezien van het stelsel van de forfaitaire
aansprakelijkheicl.
Ik meen clat, i.v.m. de vraag die het
Rof aanbelangt, clit aspect zeer bijzoncler
client beklemtoond te worden. Vermits
de werkgever nu ook naar gemeen recht
aansprakelijk is wanneer hij zelf een fout
begaat, kan hij ook naar gemeen recht
aansprakelijk worden gestelcl wanneer
een van zijn aangestelclen in de uitvoering van het arbeidscontract een fout
begaat. Rij is clan aansprakelijk op grand
van artikel 1384 van het Burgerlijk
Wetboek; nu gaat de opwerping, die
onder de opgeheven wetgeving bestoncl,
niet meer op vermits de werkgever eveneens naar gemeen recht aansprakelijk
mag gestelcl worden.
Laten wij nu, aan de hand van deze
beschouwingen, de voorbereiclende werkzaamheclen van de wet van 10 april 1971
onclerzoeken.
In de memorie van toelichting wercl,
betreffencle artikel 42 (claarna 46), uitclrukkelijk verwezen, naar de bestaande
toestancl. Daar wercl nl. gezegd, dat de
bepalingen betreffende de burgerlijke
aansprakelijkheid van de werkgever en
de aangestelden, wanneer het gaat om
een ongeval op de weg naar en van het
werk, eveneens ongewijzigd worden overgenomen (25).
In het verslag van de Commissie voor
de tewerkstelling, de arbeicl en de sociale
voorzorg wercl zelfs met geen woorcl over
de vraag gerept (26)
Toen de zaak echter in openbare vergaclering behanclelcl wercl, stelcle de
h. Lagasse een vraag aan de Minister, in
verband met het vraagstuk clat ons
bezighoudt. Deze vraag luidcle als
volgt (27) :
"Je vouclrais tout cl'aborcl m'attacher
au 5° de l'article 46 ou l'on nous clit
qu'un recours fonde sur le droit commun
de la responsabilite civile est possible
contre l'employeur, ses 1nanclataires ou
preposes
clone les compagnons de
(25) St. Senaat, nr. 328, zitt. 1960-1970,
blz. 27.
(26) Id., nr. 215, zitt. 1970-1971, blz. 153.
(27) Handel. Senaat, vergad. 11 februari
1971, blz. 886.
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est survenu sur le chemin du travail.
" Il y a quelques annees, los triblinaux
etaient tres divises sur cette question :
fallait-il admettre que l'auteur de )'accident qui est compagnon de travail de la
victime soit clecharge de toute responsabilite civile, pour le motif qu'il fait partie
de la memo entreprise que la victime?
Pendant tout un temps, la Cour de cassation repondit par l'affirmative. Par la
suite, la jurisprudence s'est montree
clivisee, et le Iegislateur est intervenu,
il y a quelques annees, pour preciser
que cette exoneration de responsabilite
civile clu compagnon de travail ne pouvait
pas etre invoquee lorsqu'il s'agissait d'un
accident sur le chemin clu travail.
" Cependant, toute clifficulte n'a pas
pour autant disparu. Des hesitations
subsistent. On s'est notamment demancle
si ce maintien de la responsabilite civile
a charge de l'auteur de l'acciclent se justifiait lorsqu'il se trouvait lui-memo clans
l'exercice de ses fonctions. Il se pent, en
effet, que la victime de l'accident soit par
exemple sur le chemin clu retour, alors
que le responsable de )'accident, egalement membre de l'entreprise, soit, lui,
clans l'exercice de ses fonctions, envoye
en mission par son employem·.
" Il est souhaitable, je crois, de preciser que la formule clu 5° « contre l'employeur, ses manclataires ou preposes
lorsque l'acciclent est survenu sur le
chemin clu travail " no vaut que lorsque
l'auteur de l'acciclent n'est plus clans
l'exercice de ses fonctions, c'est-a-clire
lorsqu'il est, lui aussi, sur le chemin clu
retour ou sur le chemin clu travail.
>> La
form.ule que vous proposez,
Monsieur le Ministre, no fait pas suffisamment la lumiere sur co point. Ne vous
parait-il pas logique cl'aclmettre que
I' exoneration de responsabilite civile dont
beneficient tons los membres d'une entreprise lorsque survient par leur faute un
accident clu travail soit maintenue
lorsqu'il s'agit cl'un accident de trajet,
en dehors de l'entreprise, mais cause par
lUl membre clu personnel qui par ses
fonctions a eM amene en dehors clu lieu
de travail?
>> C'est la uno premiere question que
je vous soumets et j'aimerais que vous
fassiez 1.me declaration sur co point. >>
De Minister beantwoorclcle doze vraag
zeer summier (28) :
« Eon werkgezel kan bm·gerlijk niet
(28) Icl., blz. 888.

aansprakelijk gestelcl worden zo hot
ongeval zich voorcloet op de weg en zo
clio werkgezel op hot ogenblik in de uitoefening van zijn funktie is, tenzij hij
hot ongeval opzettelijk veroorzaakt. >>
Doze stellingname kan niet zoncler
meer beaamd worden. Is het wellicht van
belang haar parlementaire geschieclenis
te raaclplegen om de strekking van een
wet, cl.w.z. de wil en de becloeling van
de wetgever, te bepalen, clan ligt het
helemaal anclers als de bespreking slaat
op een specifiek geval, waarbij de eigenlijke interpretatie van een bepaalcle
wettekst behandelcl worclt.
De h. Lagasse stelcle de vraag of het
niet logisch was
« cl'aclmettre que
)'exoneration de responsabilite civile
clont beneficient tons los membres cl'une
entreprise lorsque survient par leur faute
1.m accident clu travail, soit maintenue
lorsqu'il s'agit cl'un accident de trajet,
en dehors de l'entreprise, mais cause par
un membre clu personnel qui pa1· ses
jonctions a ete amene · en dehors clu lieu
du travail >> (29).
Men zou hier kunnen an.twoorclen dat
de tekst van artikel 46, § 1, 5°, cluiclelijk
is en geen onclerscbeid nmakt tussen het
geval waarin de aansprakelijke werknemer in clienst is en clat waarin hij zelf
de onclerneming en de clienst verlaten
heeft en op de terugweg van hot work is.
Dit antwoorcl schenkt mij echter geen
voldoening.
We hebben gezien clat de beperking van
de aansprakelijkheicl van de werknemer
enkel ste1.mt op de beperking van de
aansprakelijkheid van de werkgever.
Deze stelling wercl door de wijziging
ingevoercl bij de wet van 13 j1.mi 1964
kracht bijgezet. ·
Onder de oucle wet mocht derhalve
de ·werlmmner die een ongeval veroorzaakte tervvijl hij in dienst was, ook
buiten de werkplaats, cl.w.z. op eon
plaats die voor zijn werkgezellen, getroffenen bij hot ongeval, niet de plaats
van hot work was, zoals de weg naar het
work, niet naar gemeen recht aansprakelijk gestelcl worden, omdat de werkgever
clat evenmin kon worden. vVe hebben
vastgesteld dat in de rechtspraak van
v66r 1964 goon enkel geval voorkwam
waar de aansprakelijke werknemer in
clienst was. Sommige beslissingen hebben
trouwens de voorzorg genomen het uitdrukkelijk te zeggen (30).
(29) Icl., loc. cit., blz. 886.
(30) Zie o.m. Gent, 18 januari 1952 (Bull.
ass., 1952, 208).
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van bet vroeger artikel 19, lid 3, bij de
wet van 11 juni 11!64.
Sindsdien is de werkgever wel naar
gemeen recht aansprakelijk. Hij staat
voor zijn eigen fout naar gemeen recht in,
zodra die fout bewezen is.
W aarom zou hij dan ook naar gemeen
recht niet aansprakelijk zijn, met toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk vVetboek, wanneer de fout door zijn
·aangestelde, in de uitvoering van diens
opdracht, begaan werd?
Neemt men dit aan- en de tekst van
artikel 46, § 1, 5°, staat zulks uitdrukkelijk toe - clan is er geen enkele reden
om ook niet de aangestelde naar gemeen
recht aansprakelijk te steilen, wanneer
hij in cle uitvoering van zijn taak, cloch
buiten cle werkplaats, op de weg naar
het werk van zijn werkgezeilen een
ongeval veroorzaakt. De aansprakelijkheicl van cle werkgever sluit cle aansprakelijkheicl van de werknemer in.
Ik moen evenwel nog een opwerping
te moeten onderzoeken.
De gerezen 'rnoeilijkheid volgt hoofclzakelijk uit het feit, clat t.o.v. cle aansprakelijke werknemer het ongeval een
arbeiclsongeval uitmaakt, niet aileen wat
hem zelf betreft, cloch ook t.a.v. cle
plaats waar het ongeval zich voorcloet.
terwijl t.o.v. de getroffene het ongeval
geen arbeiclsongeval is, cloch enkel een
ongeval op de weg naar het werk. Uit cleze
dispariteit ontstaat clan ook cle moeilijkheicl die aan het Hof onclerworpen worclt.
Deze dispariteit is echter het gevolg
van het systeem van de wet. De wetgever
van 1964 heeft ook t.o.v. cle werkgever
voortaan een onclerscheicl gemaakt tussen
de ongevallen die zich op cle plaats van
het werk en de ongevallen die zich op
cle weg daarheen voordoen. In het eerste
geval is cle aansprakelijkheicl van de
werkgever beperkt, in het tweecle geval
bestaat ze naar gemeen recht. De weg
naar het werk is dus geenszins meer cle
plaats van het werk. Tussen beicle is er
een essentieel verschil. Meteen is ook het
beginsel van de soliclariteit vervailen,
ten mil1ste wa1meer de schulcl van de
werkgever vaststaat.
Wat de werkgezellen betreft client dan
ook het vraagstuk op dezelfcle manier
opgelost te worden. Men hoeft hierbij
enkel uit te gaan van het standpunt van
de !!etroffene en niet van degene die aansprakelijk gesteld wordt. Wat de getroffena betreft hoeft de zogenaamde solidariteit niet meer in acbt genomen te

worden en wordt dus aileen op de burgerlijke · aansprakelijkheid gelet. Indien een
werlmemer in de uitvoering van zijn
dienst een ongeval veroorzaakt waarbij
hij zelf en een derde lichamelijke letsels
oplopen, dan zal het ongeval t.o.v. de
aansprakelijke werknemer een arbeidsongeval zijn, clat aanleiding zal geven
tot de forfaitaire schadeloosstelling, terwijl hij zelf tegenover de derde, die
eveneens in het ongeval getroffen werd,
naar gemeen recht aansprakelijk is. Het
is een identiek gelijll:aardige toestand die
zich voor de getroffen werkgezel zal
voordoen. De beperking 'van aansprakelijkheicl, die de grondslag van de wetgeving op de arbeidsongevallen vormde,
werd door de wet van 1964, in de gevallen
die ze beoogcle, prijsgegeven.
Ik meen clerhalve te mogen besluiten
dat in aile opzichten de bestreden beslissing wettelijk verailtwoord is.
Het middel faalt naar recht.

W at het tweede middel bet1·ejt.
V 66r de rechter in hoger beroep had
eiseres doen gelden clat de getroffenen
verplicht waren eerst de arbeidsongevallenverzekeraar en pas daarna de verzekeraar van de civielrechtelijke aansprakelijkheid Vail de werkgever aan te
spreken:
Zij steuncle haar zienswijze op het
tweeclA lid van artikel 46 van de wet van
10 April 1971.
Het arrest heeft deze stelling verworpen op de overweging clat de getroffenen
de keuze hebben tussen de vergoedingen
na.ar gemeen recht en de forfaitaire
vergoedingen en clat lllm geen bepaalcle
volgorcle door de wet opgelegcl wordt.
Eiseres voert schending aan van de
artikelen 46, lid 2, van de wet van
10 april 1971, 1319 en 1322 van het
Burgerlijk VVetboek, 1382 en 1384 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Gronclwet.
Voor zover het midclel schending van
de bepalingen van het Burgerlijk Wethoek en van de Grondwet aanvoert is
het onontvanlwlijk, nu het niet bepaalt
hoe het arrest deze bepalingen zou geschonclen hebben.
Wat de toepassing van artikel 46,
lid 2, van de wet van 10 april 1971
betreft :
Luiclens het tweecle lid van artikel 46
is cle verzekeraar, onverminclercl de
bepalingen van § 1, verplicht de vergoedingen die voortvloeien uit cleze wet te
betalen bilmen de bij de artikelen 41
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gemeen recht toegekende schadevergoeding kan evenwel niet samengevoegd
worden met de krachtelils deze wet toegekencle vergoedingen.
Uit cleze tekst volgt enerzijcls dat de
arbeidsongevallenverzekeraar geenszins
ontslagen wordt van de verplichting de
forfaitaire vergoedingen uit te lwren,
wanneer er ook een aansprakelijke persoon is, die naar gemeen recht gehouclen
is, zij het zelfs .de werkgever of een werkgezel. Men weet inderdaad dat de vergoeding naar gemeen recht veel langer
nit kan blijven dan de vergoedingarbeidsongevailen. Voor deze laatste
stelt de wet een termijn van 11itkering
vast. Dit belet evenwel niet dat de
getroffene onmiddellijk een beroep op de
vergoeding naar gemeen recht kan doen.
Die keuze staat steeds open.
De wet verbiedt aileen dat de twee
vergoedingen samengevoegd worden.
V oor zover de getroffene reeds forfaitair
werd schacleloos gestelcl, kan hij geen
aanspraak maken op vergoeding naar
gemeen recht. Hij kan aileen hetgeen
naar gemeen recht mee;r wordt toegekencl,
vorderen. Anderzijds,' als hij reeds volledig naar gemeen recbt werd schadeloos
gesteld kan hij geen aanspraak meer
maken op forfaitaire vergoeding. We
zullen trouwens zien dat de arbeiclsongevallenverzekeraar een verhaal kan uitoefenen op de gemeenrechtelijke verzekeraar, voor al wat hij uit hoofcle van
het arbeiclsongeval heeft uitgekeercl. De
gemeenrechtelijke verzekeraar is dus in
elk geval voor de totale som naar gemeen
recht gehouclen.
V oor zover het midclel derhalve betoogt clat de vordering naar gemeen
recht niet ontvankelijk zou zijn zolang
de forfaitaire vergoeclingen niet geregeld
zijn, faalt het naar recht en, voor zover
het micldel zou cloen gelden clat het
arrest aan bepaalcle getroffenen 1neer
zou hebben toegekencl clan hem luiclens
de wet toekwam, is het miclclel onontvankelijk nu het nalaat in clit opzicht
naclere vercluiclelijkingen te geven.
Het tweecle miclclel kan clerhalve niet
slagen.

II. Wat de vooTziening van paTtij Eagle
Sta1· bet1·ejt :
Eagle Star werpt een micldel op.
De voorziening stelt de vraag of de
arbeiclsongevailenverzekeraar een verhaal
heeft tegen de verzekeraar-civielrechtelijke aansprakelijkheicl van de werkgever,
wegens de ongevailen die buiten de

plaats van het werk door een werknemervan de werkgever in de uitoefening van
het arbeidscontract worden veroorzaakt.
Het bestreclen arrest heeft clienaangaande steiling genomen.
De vordering en tevens ten cleze de
steiling van de arbeiclsongevailenverzekeraar berust op artikel 4 7 van de wet
van 10 april 1971. Luiclens dit artikel
kunnen cleze ver-zekeraar en het Fonds.
voor arbeiclsongevallen de rechtsvorclering naar gemeen recht op eigen risico
insteilen. Zij treden alsdan in de rechten
welke de getroffene of zijn rechthebbencle
hebben tegen de voor het arbeidsongeval
aansprakelijke, tot. beloop van wat zij
hem hebben betaalcl en van een bedrag
gelijk aan het kapitaal dat de door hen
verschuldigcle waarcle van de jaarlijkse
vergoecling of rente vertegenwoorcligt.
Het arrest beslist : clat de woorclen
« de voo1· het aTbeidsongeval aansp?·akelijke" op een deTde doelen, d.w.z. iemancl
die geen partij is bij het verzekeringscontract ; dat de werkgever geen derde is.
zoclat de arbeidsongevailenverzekeraar
tegen hem niet kan optreden ; dat overigens cleze verzekeraar niet tegen zijn
eigen verzekercle kan optreclen (het
bestreclen arrest roept in dit verbancl
het arrest van 12 jnni 1973 [31] in); dat,
voor zover betoogd wordt dat ten deze·
de arbeidsongevallenverzekeraar niet tegen de werkgever doch tegen de verzekeraar van de aansprakelijkheid van de
beklaagcle optreeclt, de steiling eveneens.
naar recht faalt omclat de verzekeraarwet enkel tegen de verzekeraar-gemeen
recht de vorclering kan uitoefenen die
hij tegen de werkgever kan uitoefenen
en dat, vermits hij geen vordering tegen
de werkgever heeft, hij in geen geval
een vordering tegen de verzekeraargemeen recht kan uitoefenen.
Eiseres doet in clit verband gelclen :
dat de verzekeraar-gemeen recht de
aansprakelijkheid dekte waartoe de clooreerste verweercler bestuurde wagen aanleicling kon geven ; clat alclus niet aileen
de aansprakelijkheid van de werkgever,
maar ook die van de werknemer van de
werkgever gedekt wercl en dat, vermits
de getroffenen een rechtsvordering hebben tegen de werlrnemer, zij dus ook
krachtens artikel 6 v;an de wet van
1 juli 1956 een vordering hebben tegen
de verzekeraar-gemeen recht, die de
aa:nsprakelijkheicl van deze werknemer
dekt; dat eiseres op grond van de arti(31) A1·r. cass., 1973, 990.
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1971 die vordering mag uitoefenen, en
dat zij dus gerechtigd is de sommen die
zij aan de getroffenen uitbetaald heeft
van verweerster te eisen.
Ret door eiseres opgeworpen middel
werd door het Hof in een gelijkaardig
geval behandeld, namelijk in het arrest
van 14 maart 1974 (32).
Ret Rof heeft beslist dat de verzekeraar-arbeidsongevallen die de forfaitaire
vergoedingen betaald heeft aan de getroffene van een ongeval dat zich op de
weg van de arbeid voordeed en dat
door een werkgezel veroorzaakt werd, met
toepassing van artikel 22 van de wet op
het verzekeringscontract en van artikel 19, lid 8, van de wet op de arbeidsongevallen, zoals gewijzigd door de wet
van 10 juni 1964, de terugbetaling van
die sommen van de aansprakelijke derde
mag vorderen ; dat, zo een dergelijke
vordering tegen de werkgever niet toegelaten is, hetgeen uitsluit dat hij een derde
zou zijn, zulks niet geldt ten opzichte
van de aansprakelijke werlmemer of van
de verzekeraar van cliens civielrechtelijke
aansprakelijkheid.
De vraag die ten deze rijst is evenwel
enigsz:i:ns vm'schillend, nu de aansprakelijke werlmemer op het ogenblik van het
ongeval ook in dienst was van de werkgever, zodat de werkgever voor deze
werknemer, met toepassing van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek,
zoals bij het onderzoek van het eerste
middel werd aangestipt, instaat en de
aansprakelijkheid van de werknemer
dan ook door de werkgever gedekt werd.
Kan dit nu enige wijziging meebrengen
in de oplossi:ng die in het arrest van
14 maart 1974 gegeven werd?
Ret verschilligt hierin dat, in het geval
van het arrest van 1974, de aansprakelijke werlrnemer bij toepassing van de
wet van 1 juli 1956 zijn eigen aansprakelijkheid als autobestuurder had laten
verzekeren, zodat de werkgever helemaal
geen partij was bij de overeenkomst
tussen die aansprakelijke werlmemer en
zijn verzekeraar-gemeen recht.
In het huiclig geval heeft de aansprakelijke werlmemer geen eigen verzekeringsovereenkmnst aangegaan, vermits
zijn verkeersaansprakelijkheid door de
werkgever gedekt werd. De werkgever
is dus wel de ve1·zelcet•ingneme1' vail de
verzekeringsovereenkomst-gemeen recht.
Hij is ook de verzelce1·de voor zover hij,
(32)

A1'1'.

cass., 1974, 782.

bij toepassing van artikel 1384 van het
Burgerlijk W etboek, aansprakelijk kan
gesteld worden voor de schade die door
de schuld van zijn werknemer veroorzaakt wordt.
De werknemer is evenwel ook de
verzekerde, vermits de getroffenen een
rechtstreeks verhaal tegen hem kunnen
uitoefenen en die aansprakelijkheid door
de verzekeringsovereenkomst ook, overeenkomstig het voorschrift van artikel 3
van de wet van 1 juli 1956, gedekt wordt.
Er moet dus bepaald worden of het
verhaal van de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de verzekeraar-gemeen
recht, die evenwel niet aileen de aansprakelijkheid van de werknemer maar
ook die van de werkgever dekt, al dan
niet mogelijk is, overeenkomstig de stelling die het Hof reeds aangenomen heeft
wat het verhaal betreft van de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de werkgever zelf, namelijk in het arrest van
12 jtmi 1973 (33).
Ret bestreden arrest verwerpt het
verhaal, op grond van de overweging dat
niet de werknemer maar wel de werkgever de verzekeringnemer is.
Ret arrest hecht dus geen belang aan
het feit dat de werlmemer de verzekerde
of een van de verzekerden is.
Die stelling is, naar mijn bescheiden
mening, onjuist.
Ret is inderdaad de hoedanigheid van
verzekerde en niet van verzekeringnemer,
bij de werkgever, die, in de stelling van
het arrest van 12 juni 1973, belangrijk is.
De werkgever moet zich tegen de arbeidsrisico's laten verzekeren. Indien hij niet
verzekerd is, dan zal het Waarborgfonds
voor hem optreden, doch tegen hem de
betaalde vergoedingen terugvorderen.
Derhalve, wanneer de verzekeraar de
forfaitaire vergoedingen aan de getroffene
uitkeert, dan wordt hierdoor de werkgever bevrijd. De werkgever treedt dus wel
ten opzichte van de verzekeraar-arbeidsongevallen als verzekerde op.
Om eli e reden kan deze verzekeraar
geen verhaal tegen de werkgever nitoefenen. Rij kan inderdaad enkel terugvorderen hetgeen hij als forfaitaire vergoedingen 'uitgekeerd heeft. In dit verband komt hij zijn verplichtingen tegenover de werkgever na. De werkgever staat
niet buiten de betaling van de forfaitaire
vergoeding. Die betaling gebeurt ingevolge het contract dat hij met de verzekeraar heeft gesloten.
(33)

A1'1',

cass., 1973, 990.
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Wanneer nu de verzekeraar-arbeidsongevallen in de rechten van de getroffene bij een verkeersongeval gesubrogeerd wordt, dan wordt in de verhouding
werkgever-verzekeraar niets gewijzigd.
De getroffene heeft inderdaad een vorde. ring wegens het verkeersongeval. Door
de uitbetaling van de vergoeding komt
de vordering van de getroffene in dit
verband te vervallen. Meteen heeft de
werkgever ook aan zijn verplichtingen
voldaan. Ret Hof heeft dan ook beslist
dat de verzekeraar-arbeidsongevallen
tegen hem geen vordering kan uitoefenen,
omdat de werkgever geen schuld meer
heeft.
De derde die het ongeval veroorzaakt
heeft is integendeel naar gemeen recht
aansprakelijk en hij moet de schade in
haar geheel vergoeden. Zolang hij die
schade niet betaald heeft, blijft zijn
schuld dan ook bestaan.
Derhalve, warn1eer hij door de verzekeraar-arbeidsongevallen die de forfaitaire vergoedingen heeft uitbetaald
aangesproken wordt, dan moet hij zijn
schuld voldoen.
Hoe ziet nu de toestand van de aansprakelijke werlmemer eruit ?
Deze werknemer staat niet in voor de
betaling van de forfaitaire vergoedingen.
Hij heeft in dit opzicht geen enkele verplichting. Hij is overigens niet verzekerd,
hoeft geen premies te betalen eJ;J. kan in
geen geval deswege door de getroffene
aangesproken worden. Hij is dus in aile
opzichten een derde ten opzichte van de
verzekeringsovereenkomst die tussen de
werkgever en de verzekeraar-arbeidsongevallen werd gesloten. Wanneer deze
de forfaitaire vergoedingen aan de getroffene uitkeert, dan betaalt hij de
schuld van de aansprakelijke werknemer
niet.
De aansprakelijke werlmemer staat
echter wel in voor de schadevergoeding
naar gemeen recht, ingevolge de bepaling
van artikel 46, § 2, 5°, zoals uit het
antwoord op het eerste middel van partijen Le Piane en consorten blijkt. Hij
staat persoonlijk hiervoor in, hoewel zijn
werkgever samen met hem wettelijk hiervoor ook instaat ingevolge de bepaling
van artikel 1384 van het Burgerlijk Wethoek, zoals reeds aangestipt werd.
Keert de verzekeraar-arbeidsongevallen zich tegen hem, dan lmmt dit omdat
hij uitsluitend naar gemeen recht aansprakelijk is. In die hoedanigheid is hij
een derde ten aanzien van de verhoudingen werkgever verzekeraar-arbeidsongevallen.

Hetzelfde geldt wat de verzekeraargemeen recht betreft, die met de werkgever een verzekeringsovereenkomst gesloten heeft, doch die tevens de aansprakelijkheid van de werlmemer (beklaagde)
dekt. Deze werknemer is een verzekerde,
in de zin van de wet van 1 juli 1956.
W eliswaar komt de werkgever hier ook
ter sprake, doch op groncl van andere
verplichtingen, te weten, enerzijcls, de·
verplichting die uit artikel 1384 van het
Burgerlijk Wetboek ontstaat en de
werkgever voor de fouten van zijn werknemers doet instaan, en, anclerzijcls, de
verplichting die uit de wet van 1 juli 1956
op de verplichte aansprakelijkheiclsverzekering voortspruit en luiclens welke de
eigenaar van een autovoertuig zowel zijn
eigen aansprakelijkheicl als die van om
het even welke bestuurder van dat voertuig clekt. Hier is de werkgever deels
verzekerde deels verzekeringnemer.
Wanneer nu de werkgever als dusdanig, d.w.z. op grond van zijn aansprakelijkheicl gesteuncl op artikel 1384 van
het Burgerlijk Wetboek, niet aangesproken worclt, clan volgt hieruit dat de vordering die tegen de werlmemer en tegen
de verzekeraar-gemeen recht uitgeoefend
wordt, de vordering is die rechtstreeks
tegen deze werknemer en tegen de verzekeraar-gemeen recht kan uitgeoefend
worden, wegens de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemer, aansprakelijkheicl die door de verzekering van de
werkgever geclekt worclt ingevolge de
verplichting die deze op grond van de
wet van 1 juli 1956 heeft moeten aangaan.
Ten deze blijkt uit de stulrken van de
rechtspleging waarop het Hof acht mag
slaan dat eiseres geen vorclering tegen
de werkgever uitoefent : zij heeft die
vorclering niet voor het hof van beroep
uitgeoefend, en zij cloet het, a jorti01·i,
evenmin voor het Hof van cassatie. De
werkgever Stevens is geen partij in het
geding ingeleid door de voorziening van
Eagle· Star. Zijn aansprakelijkheicl op
grond van artikel1384 van het Burgerlijk
W etboek worclt clus niet ingeroepen.
Zijn verzekeraar-gemeen recht kan
clus niet aangesproken worden wegens
zijn aansprakelijkheid als werkgever en
derhalve evenmin omdat hij als werkgever de verzekerde is.
De verzekeraar-gemeen recht wordt
dus enkel aangesproken omclat hij de
persoonlijke aansprakelijkheid van de
werlmemer clekt ingevolge het contract.
dat door de werkgever als verzekeringnemer, doch niet als verzekerde, werd
aangegaan.
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en clus evenmin de vorclering van de
getroffene tegen de werkgever en a jo1'tio1'i geen vorclering van de verzekeraararbeiclsongevallen tegen zijn eigen verzekercle, doch wel een vorclering van cleze
verzekeraar tegen de clercle aansprakelijke
en tegen de verzekeraar-gemeen recht
van cleze clercle. Dat dit verzekeringscontract door de werkgever gesloten
wercl speelt hier geen rol, vermits die verzekering ingevolge een wettelijke verplichting gesloten. wercl en zij ten cleze
geen risico van de werkgever clekt.
W anneer clus het bestreclen arrest zijn
stelling steunt op de overweging dat de
werkgever de verzekeringnemer is, clan
blijkt uit het voqrgaancle clat deze overweging niet cloeltreffend is. Het is niet
omclat de werkgever verzekeringnemer is
dat de verzekeraar-arbeiclsongevallen,
die in de rechten van de getroffenen
gesubrogeerd wercl, geen verhaal tegen
de aansprakelijke werknemer en tegen
de verzekeraar-gemeen recht mag uitoefenen, nu de aansprakelijkheid van
de werkgever niet ter sprake komt en
de vordering dus niet tegen hem gericht
wordt.
Het is clus evenmin juist te beslissen
dat de verzekeraar-arbeidsongevallen tegen de verzekeraar-gemeen recht van de
werkgever slechts de vordering kan uitoefenen die hij tegen de werkgever zelf
heeft. Hij oefent die vordering niet uit.
Hij oefent een vordering uit tegen de aansprakelijke werknemer en de verzekeraargemeen recht treeclt hier niet op als
verzekeraar van de aansprakelijkheid
van de werkgever, doch alleen van diens
werlrnemer.
De beslissing is derhalve niet wettig
verantwoord en het mi!ldel is gegrond.
Be8luit : cassatie op de voorziening van
Eagle Star ; verwerping op de voorziening van Le Piane en consorten.
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 197 4 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen
enkel tegen de civielrechtelijke beschikkingen van het arrest gericht zijn ;
I. Op de voorzieningen van Le Piane,
Stevens en de maatschappij naar Schots
CASSATIE, 1975. - 20

recht « General Accident Fire and Life
Assurance Corporation Limited >> :
1° In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorclering die door verweerster, naamloze vennootschap « Eagl~
Star "• is ingesteld :
·
Overwegende dat het arrest deze
vordering niet ontvankelijk verklaart
en verweerster in de kosten ervan in
beide aa;nleggen veroordeelt ; dat de
voorzieningen derhalve, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk zijn;
2° In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die door verweerder
Mascaro Giovanni is ingesteld :
Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstand te doen van de voorzieningen onder voorbehoud cassatieber_oep in te stellen wanneer de bestreden
beslissing ten opzichte van voormelde
verweerder definitief zal zijn ;
3° In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering die door verweerster
N ationale Maatschappij van Belgische
Spoorwegen is ingesteld :
Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstancl te doen van de voorzieningen;
4° In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vorderingen die door de andere
verweerders zijn ingesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 en 46, § 1,
3o en 5°, van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971, 1382, 1383, 1384 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het hof van beroep, op grand
van de hiernavolgende redenen, oordeelt
dat de rechtsvordering inzake civielrechtelijke aansprakelijld1eid mogelijk blijft
tegen de aangestelde van de werkgever
in geval van· ongeval op de weg naar en
van het werk, ook wanneer vermelde
aangestelde in tegenstelling tot de
getroffenen - in de uitvoering van zijn
arbeidsovereenkomst verkeert en dus,
wat hem betreft, niet op de weg naar en
van het werk : « ... dat eiseres ... opwerpt
dat, in de veronderstelling dat het ono
geval zich zou voorgedaan hebben op
de weg van het werk, de·.getroffenen
enkel en alleen op de door de . arbeid>~•
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vergoedingen zouden kunnen aanspraak stellen clat er opzet aanweotig was, om
maken ; dat zij deze stelling steunt op de reclen clat enkel ten opzichte van de
een verklaring afgelegd door de Minister werlmemers die slachtoffers van vermelcl
van Sociale Voorzorg tijdens de bespre- ongeluk waren het ongeval op de weg
king van de arbeidsongevallenwet van naar en van het werk geschiedcle, de
10 april1971 in de Senaat; ... dat, welke artikelen 7 en 46, § I, 3° en so, van de
ook de draagwijdte van deze verklaring arbeiclsongevallenwet van 10 april 1971,
moge wezen, slechts naar de voorberei1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
dende werken of de parlementaire werk- Wetboek en 97 van de Gronclwet schenclt :
zaamheden client verwezen te worden
wanneer de bedoeling van de wetgever
Overwegende clat het arrest vaststelt,
onduidelijk of dubbelzinnig is ; ... dat,
zoncler clienaangaancle te worden gekrititen deze, artikel 46, § 1, S0 , van de wet seercl, clat het ongeval, wat de getroffenen
van 10 april 1971 duidelijk stelt dat de betreft, zich op de weg naar of van het
rechtsvordering inzake civielrechtelijke werk heeft voorgeclaan ;
Overwegende clat de bepaling van
aansprakelijkheid mogelijk blijft tegen de
werkgever, zijn lasthebbers of aangestel- artikel 46, § l, S0 , van de wet van 10 april
den, wanneer het ongeval zich voordoet
1971 op de arbeiclsongevallen geen onclerop de weg naar en van het werk ; dat deze scheid maakt naar gelang clat de voor
regel algemeen is en geen onderscheid het ongeval aansprakelijke werkmakker
maakt naargelang dat de aangestelde, zich op het ogenblik van clit ongeval al
verantwoordelijk voor het ongeval, zich clan niet in de uitvoering van de arbeiclsal dan niet in de uitoefening van zij:i:t
overeenkomst bevindt ;
,
arbeidsovereenkomst bevond; dat de
Overwegende clat de beclrijfssoliclariteit
duidelijke en ondubbelzilmige termen en de ermede gepaarcl gaancle vrijstelling
van de wet derhalve onverenigbaar zijn van de aansprakelijkheicl van gemeen
met de stelling van de eiseres ,,
recht impliceren dat de aansprakelijke
te1·wijl de mogelijkheid voor de ge- werkmakker en de getroffene zich beiden
troffenen van een ongeval op de weg naar op het ogenblik van het ongeval in de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en van het werk een rechtsvordering,
op de civielrechtelijke aansprakelijkheid zouclen bevinden, hetgeen ten deze, ingesteund, tegen lllm mede-aangestelde gevolge voormelde vaststelling van het
te richten, aansprakelijke voor het on- arrest, niet het geval was ;
Overwegende dat, nu de werkgever
geval, enkel door artikel 46, § 1, S0 , van
de arbeidsongevallenwet van 10 april volgens het gemeenrecht aansprakelijk
.1971 voorzien wordt ingeval zowel de kan gesteld worden voor de ongevallen
die zich op de weg naar en van het werk
~tansprakelijke als de getroffenen zich
niet !anger onder het gezag, de leiding voordoen, hieruit volgt clat hij ook aanen het toezicht van hem werkgever sprakelijk kan gesteld worden volgens
bevinden, dit wil zeggen ingeval beiclen gemeen recht voor de schade die door de
fout van zijn aangestelden en lasthebniet meer in de uitvoering van hun
bers, in de uitoefening van htm dienst,
respectievelij ke ar beiclsovereenkomst
op de weg van en naar het werk ververkeren,
oorzaakt wordt ; dat clerhalve hun aanterwijl immers, opdat tussen werkgestelclen en lasthebbers eveneens, zoals
nemers van clezelfcle werkgever de mogeil1 artikel 46, § 1, S0 , wordt bepaald,
lijkheicl kan bestaan om, , de beroepssoliclariteit en de onclerlinge vrijstelling volgens gemeen recht aansprakelijk zijn,
van de aansprakelijkheid van gemeen zelfs wanneer de fout in de uitoefening
i'echt uitschakelencl, elkaar als juriclisch van hun clienst wordt gepleegcl ;
Dat het middel naar recht faalt ;
onverbonden rechtssubjecten te beschouwen, de nooclzakelijke voorwaarde moet
Over het tweede middel,
vervulcl zijn clat voor elk van de betrokkenen de bron van hogervermelde soliclariteit en vrijstelling niet aanwezig is,
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
namelijk de effectieve uitvoering van de
arbeidsovereenkomst, zoclat het hof van
II. Op de voorziening van de naamloze
beroep, door een rechtsvorclering inzake vennootschap « Eagle Star >> :
civielrechtelijke aansprakelijkheid, geOver het middel afgeleid uit de schenricht tegen een werlmemer die in de loop
ding van de artikelen 22 van de wet van
van de uitvoering van zijn arbeidsoverl l juni 1874 op de verzekeringen, 46,
eenkomst een ongeval veroorzaakt, ont-

-611§ 1, 47 van de wet van 10 april 1971 op
de arbeidsongevallen, 2, 3, 6 van de wet
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte
verzekering van de civielrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorvoertuigen,
en 97 van de Grondwet,
dooTdat het arrest, na aangenomen te
hebben dat het ongeval, op 7 juni 1972
te Rotselaar door de beklaagde Le Piane
veroorzaakt, voor de getroffenen een
ongeval op de weg van het werk uitmaakte, de vordering van eiseres, welke
ertoe strekte van verweerster de betaling
te bekomen van de vergoedingen die
eiseres aan de getroffenen en hun rechthebbenden had uitgekeerd, onontvankelijk heeft verklaard, om de reden dat de
getroffenen alsook de beklaagde Le
Piane in dienst waren van Stevens
Robert, dat eiseres de verzekeraararbeidsongevallen was voor gezegde werkgever, dat eiseres weliswaar liet gelden
dat haar verhaal tegen verweerster
gericht was, niet voor zover deze laatste
verzekeraar was van de werkgever, maar
voor zover zij verzekeraar was van de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van de
beldaagde, bestuurder van de minibus
waarmede het ongeval gebeurde, maar
dat eiseres zulks ten onrechte liet gelden,
omdat niet de beklaagde maar de werkgever de verzekeringnemer was, omdat
eiseres tegen verweerster, verzekeraar
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever, slechts de vordering kon uitoefenen die zij tegen de
werkgever zelf had, en omdat eiseres
geen verhaal had tegen de werkgever,
tm·wijl, indien, zoals eiseres in haar
eerste conclusie in hoger beroep stelde,
de beklaagde Le Piane de toegelaten
bestuurder was van de minibus die het
ongeval veroorzaakte, het feit, dat de
werkgever Stevens de civielrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe deze minibus
aanleiding kon geven bij verweerster had
ver:zekerd, overeenkomstig de bepalingen
van de artikelen 2 en 3 van voormelde
wet van 1 juli 1956, tot gevolg had dat
verweerster niet aileen de civielrechtelijke
aansprakelijld1eid van de werkgever maar
ook die van de beklaagde verzekerde,
waaruit volgt dat overeenkomstig artikel 6 van gezegde wet van 1 juli 1956 de
getroffenen een eigen vordering bezaten
tegen verweerster onafhankelijk van de
vordering die zij mochten hebben tegen
de werkgever, en dat, aangezien het ging
om een ongeval op de weg naar en van het
werk, de getroffenen gezegde vordering
tegen verweerster overeenkomstig artikel 46, § 1, van voormelde wet van 10 april

1971 mochten uitoefenen, en waaruit
verder volgt dat eiseres als gesubrogeerde
in de rechten van de getroffenen overeenkomstig de bepalingenvan de artikelen 47
van voormelde wet van 10 april 1971 en
22 van voormelde wet van ll juni 187 4,
van verweerster de betaling mocht
vorderen van de sommen welke eiseres
aan de getroffenen had uitbetaald ;
en teTwijl uit het feit, dat de werkgever
de verzekeringnemer was ten aanzien
van verweerster, die de civielrechtelijke
aansprakelijkheid verzekerde waartoe de
minibus, die het ongeval veroorzaakte,
aanleiding kon geven, geenszins logisch
af te leiden is dat verweerster slechts de
civielrechtelijke aansprakelijkheid van
de werkgever, en niet die van de be"
klaagde, dekte en eiseres derhalve ·tegen
verweerster geen andere vordering bezat
dan die welke zij tegen de werkgever kon
uitoefenen, waaruit volgt dat het arrest
geen logisch sluitend antwoord inhoudt
op de eerste conclusie in hoger beroep
van eiseres, waarin zij liet gelden dat
haar verhaal gericht was tegen verweerster, niet voor zover deze verzekeraar
was van de werkgever, maar voor zover
deze verzekeraar was van de beklaagde
Le Piane, toegelaten bestuurder van de
minibus die het ongeval veroorzaakte,
welk gebrek aan logisch sluitend antwoord gelijkstaat met een gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat eiseres in haar hoedanigheid van verzekeraar-arbeidsongevallen de terugbetaling vordert van de
bedragen die zij heeft uitgekeerd aan de
getroffenen of hun rechthebbenden, van
een verkeersongeval waarvoor verweerder aansprakelijk werd verklaard ; dat
verweerster door eiseres wordt aangesproken in haar hoedanigheid van ver.
zekeraar van de civielrechtelijke aan,
sprakelijkheid van verweerder, op grond
van een verzekerin gsovereenkomst tussen
verweerster en de werkgever van ver.
weerder gesloten krachtens de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte verzekering inzake motorvoertuigen ;
Overwegende dat de in artilml 3 van
voormelde wet bepaalde verzekering
tegelijk een persoonlijke verzekering uitmaakt, wat de verzekeringnemer betrefit.,
en een verzekering " voor wiens rekening
het zal behoren >> ten opzichte van iedere
houder of bestuurder van het verzekerde
voertuig ; dat deze houder of bestuurder
een « verzekerde » wordt krachtens eeri
beding ten behoeve van een derde ; dat
hij zich dan ook zelfstandig · en recht-
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streeks mag beroepen op de in zijn voordeel door de verzekeri~gnemer bedongen
dekking met betrekking tot het verzekerde voertuig ;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de door de aansprakelijk gestelde bestuurder, andere dan de verzekeringnemer,
getroffen persoon, die, krachtens artikel 6 van voormelde wet, een eigen recht
tegen de verzekeraar kan doen gelden,
geenszins de aan de verzekeringnemer
verleende delddng client in te roepen ;
dat hij zijn eis enkel op de aan de a:;msprakelijke verzekerde verleende dekkmg
mag steunen ;
. Overwegende dat, nu eiseres, krachtens
artikel47 van voormclde wet van 10 april
1971, in de rechten van de getroffenen of
hun rechthebbenden treedt en derhalve
jegens verweerster de door deze laatste
aan verweerder als « verzekerde " verleende dekking mag inroepen, het arrest,
door de eis van eiseres niet ontvankelijk
te verklaren om de reden dat enkel de
werkgever van verweerder ten opzichte
van verweerster de verzekeringn.emer is
en dat eiseres geen regresvordering kan
uitoefenen tegen voormelde werkgever
die bij haar de verzekering ~~gen arJ;>ei?-sOil.gevallen onderschreef, ZIJn beshssmg
niet wettelijk verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is;
Oin die redenen, rechtdoende op de
voorzieningen van Le Piane, Stevens en
de maatschappij naar Schots recht « General Accident Fire and Life Assurance
Gorporation Limited." _: dem:eteert de
afstand van de voorz1e1ungen 1n zoverre
zij gericht zijn tegen de verweerders
Mascaro Giovanni en de Nationale
Maatschappij van Belgische Spoorwegen ;
verwerpt de voorzieninge~ v~or h~t
overige en veroordeelt de msers 1eder m
een derde van de kosten ; rechtdoende
op de voorziening van de naamloze
!vennootschap " Eagle Star " : vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het de eis
van eiseres niet ontvankelijk verklaart
en het over de kosten van die eis uitspraak doet ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroorcleelt de verweerders in de kosten ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
28 januari I975. 2 8 kamer. V oor·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Sury. - Gelijlchtideride conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter·s, de HR. Biitzler
en Bayart.
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29 januari 1975.

I0

TAALGEBRUIK. BURGERLIJKE
ZAKEN.- VERZOEK TOT OPROEPING IN
VERZOENING VOOR DE WERKREOHTERSRAAD.- VERZOEK NIETIG VERKLAARD
\VEGENS SOHENDING VAN DE TAALWET
IN GEREOHTSZAKEN. STUITING VAN
DE VERJARING.

2°

VERJARING. BURGERLIJKE ZAKEN. VERZOEK TOT OPROEPING IN
VERZOENING VOOR DE WERKREOHTERSRAAD.- VERZOEK NIETIG VERKLAARD
WEGENS SOHENDING VAN DE TAALWET
IN GEREOHTSZAKEN. STUITING VAN
DE VERJARING.

I 0 en 2o Het ver·zoelc tot .op1·oeping in ve1'-

zoening voo1' de wer-lcrechte1'81'aad, dat
nietig verlclaa1'd wo1·dt omdat het gesteld
is in een ander·e taal dan die van de
r·echtspleging, stuit de ve1'ja1·ing (I).
(Art. 40, lid 3, wet van I5 j1.mi I935;
art. 53 wet van 9 juli I926.)
(SPRYNGER, T. TORENHAJM.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
sententie, op 9 maart 1970 door de Werkrechtersraad van beroep te Antwerpen
gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780, · 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, 40, inzonclerheid lid 3, van de
wet van 15 j1.mi 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, 53 van de wet
van 9 ju1i 1926 op de werkrechtersraden,
gewijzigd door artikel 16 van de wet van
12 juli 1960, 1134, 1135, 1319, 1320,
I322, 2244 van het Burgerlijk Wetboek,
34 van de wetteh betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninklijk
besluit van 20 juli 1955, en 1 van de wet
van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers,
cloordat, eer·ste onder·deel, de sententie
de eis tot betaling van een uitwinningsvergoeding afwijst om de reden « dat
de brief van 26 augustus 1964 sprake IS
van een wette1ijke opzegging (preavis

0-

(1) Raadpl. cass., 5 mei 1971 (Arr. cass.,
1971, blz. 880).

-613legal), dat beroepene (thans verweerder)
zich in deze bereid verklaarde een tegenwaardeloon (indemniM legale d'eviction)
te vereffenen gelijk aan zes maanden, dat,
gezien de onmiddellijke beeindiging van
de overeenkomst, beroepene hierbij enkel
op het oog had de vergoeding wegens
ontijdige opzegging >>,
te1·wijl verweerder in bedoelde brief
aan eiser geschreven heeft : << • • • J e vous
ferai parvenir l'indemniM legale d'eviction, egale a la remuneration de six
mois >> (vertaling : ... Ik zal U de wettelijke uitsluitingsvergoeding, gelijk aan
de vergoeding voor zes maanden, laten
geworden), hetgeen betekent dat verweerder zich uitdrukkelijk ertoe verbonden heeft de gevorderde vergoeding
wegeos uitwinning te betalen, waaruit
volgt dat de sententie de bewijskracht
van bovengemelde brief miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek) alsmede in
elk geval de dwingende gevolgen van de
verbintenis die verweerder daardoor
heeft aangegaan (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede ondenleel, de sententie de eis
tot betalil1g van een vergoeding wegens
uitwil1ning bovendien als verjaard afwijst op de gronden vervat u1 de beroepen
sententie van 8 april 1966, volgens welke
de eis verjaard was omdat << eiser doet
gelden dat de verjaril1g gestuit was
geworden door het verzoekschrift dat hij
op 29 mei 1965 aan de beer griffier van
het Arbeidsgerecht van .Antwerpen toestuurde en waarbij hij deze laatste verzocht verweerder il1 verzoening te willen
oproepen in verband met zijn eis stre.kkende tot het bekomen van een cutwil'lnil'lgsvergoeding gelijl~ aan zes maanden loon of 50.719 frank ; ingevolge dit
verzoekschrift van 29 mei 1965 verweerder werd opgeroepen om in verzoening
te verschijnen betreffende een eis ertoe
strekkende ·een opzeggingsvergoeding te
bekomen gelijk aan zes maanden loon
of 50.719 frank; eiser echter doet gelden
dat, indien verweerder ingevolge zijn
verzoekschrift van 29 mei 1965 in verzoenina werd opgeroepen in verband met
een do~r hem gestelde eis in opzeggingsvergoedil'lg, zulks enkel te wijten was aan
een vergissing begaan door de griffie,
die zijn verzoekschrift en zijn vraag,
die in de Franse taal ·waren gesteld, verkeerdelijk vertaalde, wijl de woorden
<< indemnite
d'eviction >> door hem gebruikt m zijn verzoekschrift omgezet
werden in << opzeggingsvergoeding >>; een

verzoekschrift tot oproepmg in verzoenmg om rechtsgeldig te zijn client gesteld
te· zijn in de taal van het rechtsgebied
waarin de zetel van het arbeidsgerecht
is gevestigd ; een verzoekschrift gesteld
in een andere taal dan voormelde nietig
is ; door een verzoekschrift dat nietig is,
de verjaring niet wordt gestuit >>,
tm·wijl de sententie aldus niet antwoordt op de conclusie waardoor eiser
deed gelden : « Voor de eerste maal
maakte beroeper (thans eiser) in pleidooien gewag van de aldus begane vergissing.
Onmiddellijk signaleerde beroeper zulks
aan de heer griffier met verzoek beroepene
terug in verzoening op te roepen voor zoveel als nodig. Op 13 oktober 1965 kwam
een nieuw proces-verbaal van niet-verzoe- ning tussen, gevolgd door de dagvaarding
van 30 november 1965 n (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en 780,
3°, van het Gerechtelijk Wetboek),
terwijl, volgens artikel 40, lid 3, van
de wet van 15 juni 1935, de akten, nietig
verklaard wegens overtreding van deze
wet, de verjaring alsmede de termijnen
van rechtspleging toegekend op straffe
van verval stuiten (schending van evengenoemd artikel 40, lid 3),
en terwijl dienvolgens de eenjarige
verjaring, door artikel 34 van de wetten
betreffende het bediendencontract U'lgevoerd, gestuit werd door het verzoekschrift van 29 mei 1965, waarvan de
opzending, de neerlegging en de ontvangst, krachtens artikel 53 van de wet
van 9 juli 1926, gewijzigd door artikel 16
van de wet van 12 juli 1960, de verjaril1g
gestuit hebben, en derhalve de eis tot
betaling van een uitwuu1ingsvergoeding,
ingflsteld op 30 november 1965 en voorafgegaan door een verzoekschrift tot
verzoening, door de neerlegging en de
ontvangst daarvan, niet verjaard was
(schending van de artikelen 34 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij koninldijk besluit van 20 juli 1955, 53 van de wet van
9 juli 1926, gewijzigd door artikel 16 van
de wet van 12 juli 1960) en zelf de verjaring heeft gestuit (schending van artikGl 2244 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat de bestreden sententie, met overneming van de redengeving van de beroepen sententie van
8 april 1966, beslist dat de vordering tot
betaling van een uitwinningsvergoeding,
ingeleid bij gerechtsdeurwaardersexploot
van 30 november 1965, verjaard is om
de redenen dat bet aan de vordering
voorafgaande verzoek .van 28 september
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1965 tot oproeping in verzoening meer
dan een jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst was ingediend en dat het
verzoek van 29 mei 1965 tot oproeping in
verzoening niet was gesteld in de taal
van het rechtsgebied van de zetel van de
werkrechtersraad en derhalve nietig was,
zodat het de verjaring niet heeft gestuit ;
Overwegende dat luidens artikel 53
van de wet van 9 juli 1926 op de werkrechtersraden de indiening of de ontvangst ter griffie van het verzoek tot
oproeping in verzoening de verjaring
stuit;
Dat luidens artikel 40, lid 3, van de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, de alden nietig
verklaard wegens overtreding van deze
wet, de verjaring stuiten ;
Overwegende dat de werkrechtersraad
van beroep niet zonder deze wetsbepalingen te schenden; kan beslissen dat het
verzoekschrift tot oproeping in verzoening dat in een andere taal dan die van
de rechtspleging is gesteld en derhalve
nietig is, de verjaring niet stuit;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden sententie, in zoverre de vordering tot
betaling van de uitwinningsvergoeding
wordt afgewezen ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brussel.
29 januari 1975. 3e kamer.
Voorzitte1' en VM·slaggeve?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklnidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de
HH. Fally en De Baeck.
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TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN DE
VERGOEDINGEN WEGENS DE GEVOLGEN
VAN EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR
INWERKINGTREDING, DIE ZIOH NA DEZE
DATUM VOORDOEN OF VOORTZETTEN,
TENWARE DE VERGOEDINGEN OP DAT
OGENBLIK REEDS DEFINITIEF WAREN
V ASTGESTELD,

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 VERSOHULDIGDE
VERGOEDINGEN ·woRDEN BEREKEND.
WET ONJ\HDDELLIJK VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN DEVERGOEDINGEN WEGENS DE GEVOLGEN VAN
EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR INWERKINGTREDING,
DIE
ZIOH
NA
DEZE
DATUlVI VOORDOEN OF VOORTZETTEN,
TENWARE DE VERGOEDINGEN OP DAT
OGENBLIK REEDS DEFINITIEF WAREN
VASTGESTELD.

3° GERECHTSKOSTEN. -

BURGER-

LIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.CASSATIEGEDING.- VOORZIENING VAN
DE VERZEKERAAR. V OORZIENING
INGEWILLIGD. VEROORDELING VAN
ElSER IN DE KOSTEN.

1° en 2° De wet die een wijziging aanbTengt
in de wetsbepalingen tot vaststelling van
de wijze waa1·op de wegens een m·beidsongeval veTschuldigde ve1·goedingen W01'den be1·ekend, is in beginsel van toepassing op de be1·ekening van de veTgoedingen wegens de gevolgen van een ongeval
van v661· haa1· inwe1'kingtreding, die zich
na deze datum vooTdoen of voo1'tzetten,
tenwa1'e de ve1·.goedingen op dat ogenblik
Teeds dejinitiej wa1'en vastgesteld (1).
(Art. 2 B.W.).
3° W annee1· het Hoj, op de voo1'ziening
van de ve1'Zeke?·aa1·, een beslissing ove1·
een op de a1·beidsongevallenwet geg1·onde
vo1·de1·ing ve1·nietigt, veroonleelt het de
eise1· in de kosten van het cassatiegeding (2). (Art. 68 wet van 10 april1971;
art. 1111, lid 4, G.W.)

29 januari 1975.

1° ARBEIDSONGEVAL. -

WET TOT

WIJZIGING VAN DE WETSBEPALINGEN
INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE WIJZE
WAAROP DE AAN DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE VERGOEDINGEN WORDEN
BEREKEND.- WET ONMIDDELLIJK VAN

(1) Cass., 19 december 1973 (A1-r. cass.,
1974, blz. 456); 25 september 1974, twee arresten, supra, blz. 116 en 118; raadpl. cass.,
6 februari 1974 (A1·r. cass., 1974, blz. 612).
(2) Raadpl. cass., 18 april 1973 (Ar1·. cass.,
1973, blz. 826); vgl. cass., 18 december 1974,
supm, blz. 459.

-615( GEMEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN
« LA BELGIQUE INDUSTRIELLE »,
T. DE OONINOK.)
ARREST,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 november I973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, inzonderheid
lid 5, van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, gec6ordineerd bij koninklijk besluit van 28 september I93I,
zoals dit artikel is gewijzigd door artikeli
van de wet van IO juli I95I, 23, inzonderheid lid 3, van de arbeidsongevallenwet
van IO april I97I, 2 van het Burgerlijk
Wetboek, I van bet koninklijk besluit
van 25 oktober I971· tot vaststelling van
de datum waarop de arbeidsongevallenwet van IO april I971 in werking treedt
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder de forfaitaire dagelijkse vergoeding te betalen waarin is
voorzien door de gecoordineerde wetten
op de arbeidsongevallen, op grond van
een arbeidsongeschiktheid van 5 t.h.
van 27 n1aart tot en met 30 juli I972, om
de redenen dat, behoudens een expliciete
wilsuitdrukking van de wetgever, een
nieuwe wet, zelfs van openbare orde, niet
toepasselijk is op de vergoeding van de
schade waarvan de oorzaak gelegen is
v66r haar inwerkingtrecling, in zoverre
zij aansprakelijkheidsregels wijzigt of in
dit opzicht nieuwe regels vaststelt ; met
betrekking tot de vergoeding van de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de Arbeidsongevallenwet van IO april I97I een
gans nieuwe aansprakelijkheidsregeling
invoert ; in onderhavig geding de oorzaak
van de. vergoeding voor de tijdelijke
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van
27 maart tot en met 30 juli I972 in het
arbeidsongeval van 9 april I97l ligt,
dus kennelijk v66r de inwerkingtreding
van de nieuwe arbeidsongevallenwet,
te~·wijl artikel 23 van de wet van
10 april 1971 geenszins een aansprake1ijkheidsregel wijzigt, doch wel een wetsbepaling waarbij is vastgesteld de manier
van berekening van de vergoedingen,
welke toekomen aan de door een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar
of van het werk getroffene, die door
een gedeeltelijke, tijdelijke arbeidsongeschiktheid is aangedaan ; dat artikel der-

halve van toepassing is, niet aileen op de
vergoedingen die aan de getroffene zijn
verschuldigd wegens een na de inwerkingtreding van voormelde wet overkomen
ongeval, maar ook 9P de vergoedingen
verschuldigd wegens een gedeeltelijke,
tijdelijke arbeidsongeschiktheid die zich
voordoet of blijft voortduren na de
inwerkingtreding van de wet van IO april
I971, dus na I januari I972, tenzij de
vergoeding op het tijdstip van deze
inwerkingtreding reeds voorgoed is vastgesteld ; de vergoedingen, aan verweerder
verschuldigd voor zijn arbeidsongeschiktheid van 5 t.h. van 27 maart tot en met
30 juli I972, verschuldigd waren wegens
de gevolgen van een arbeidsongeval van
v66r de datum van inwerkingtreding van
de wet van IO april I971, die zich voorgedaan hebben na de datum van inwerkingtreding van deze wet en die op
genoemde datum niet definitief vastgesteld waren ; zij aldus wel moesten
worden vastgesteld overeenkomstig de
regels van artikel 23 van de wet van
IO april I97I, zoals eiseres betoogde :
Overwegende dat, -\vanneer een wetsbepaling die de berekeningswijze regelt
van de vergoedingen uit een arbeidsongeval of uit een ongeval op de weg naar
en van het werk wordt gewijzigd, de
rechter in principe de nieuwere wetsbepaling moet toepassen, niet enkel op
de vergoedingen verschuldigd aan de
getroffene of zijn rechthebbenden wegens
een ongeval dat zich na de inwerkingtreding heeft voorgedaan., maar tevens op
de vergoedingen verschuldigd wegens de
gevolgen van een vroeger ongeval die
ontstaan of zich voortzetten na dit in
werking treden, tenware de vergoeding
op dit ogenblik reeds definitief was vastgesteld;
Overwegende dat luidens artikel 2,
vijfde lid, van de op 28 september 193I
gecoordineerde wetten betreffende de
vergoeding der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, gewijzigd door
artikel 1 van de wet van IO juli 195I,
indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid
gedeeltelijk is of wordt, de vergoedin.g
gelijk is aan het verschil tussen het loon
van de getroffene v66r het ongeval en het
loon dat de getroffene kan verdienen
alvorens geheel hersteld te zijn ;
Overwegende dat, eveneens ingeval de
tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is of wordt, artikel 23, derde lid, van
de arbeidsongevallenwet van IO april
1971, in werking getreden op I januari
I972, de getroffene die de wedertewerk-
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vergoedi:ng die gelijk is aan het verschil
tussen het loon verdiend v66r het ongeval
en het loon dat hij i:ngevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt ; dat deze wetsbepaling zich ertoe beperkt een berekenings,vijze van de vergoedingen te wijzigen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het arbeidsongeval zich heeft voorgedaan op 9 april 1971 en dat de vergoeding voor de onderwerpelijke tijdelijke
arbeidsongeschiktheid v66r 1 januari
1972 niet de:fi:nitief werd vastgesteld ;
Overwege:nde dat om de dagelijkse vergoeding vanaf 1 januari 1972 tot de
consolidatie, op 30 juli 1972, zonder
blijvende arbeidsongeschiktheid te berekenen, het arrest het loon dat de getroffene werkelijk ingevolge zijn wedertewerkstelling ontvangt, weigert in rekening te brengen ; dat het arrest aldus de
artikelen 2 van het Burgerlijk W etboek
en 23 van de wet van 10 april 1971
schendt;
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; gelet op
artikel 68 van de wet van 10 april 1971,
veroordeelt eiseres in de kosten ; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Gent.

3o ARBEIDSOVEREENKOMST.

-BEDIENDEN. 0NTSLAG WEGENS DRINGENDE REDEN. DRINGEND KARAKTER VAN DE REDEN. 0NAANTASTBARE BEOORDELING.

1° De ?'echter is niet ve?'J!licht te antwoo?·den
op de gegevens van een venvem·, die geen
onde?·scheiden middelen zijn doch loute?'
argttmenten (1). (Art. 97 Grondwet.)
2° De bepaling van m-tikel 1162 van het

Bu1·gm·Ujk Wetboek, volgens welke de
ove1·eenkomst wordt ttitgelegd ten nadele
van hem die bedongen heeft en ten voo?'dele van hem die zich vm·bonden heejt,
is slechts van toepassing in geval van
twijjel omt1·ent de dmagwijdte van de
overeenkomst (2).
3° De feitenrechte?' beoo1·deelt onaantastbaa?'

in feite het d1·ingend karakter van de
reden dom· een partij ingeroepen om een
a?·beidsove?·eenkomst voor bedienden zanelm· opzegging te beeindigen (3). (Art. 18
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli
1955.)
(DE VITO, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
" UNION CARBIDE BELGIUM l> EN VENNOOTSCHAP NAAR AMERIKAANS RECHT
<C UNION 'cARBIDE
CORPORATION l>.)

i

29 januari 1975. 3e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Fally.

3e

KAMER. -

29 januari 1975.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- ARGUMENT.- GEEN VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER EROP TE
ANTWOORDEN.

2o

OVEREENKOMST. UrTLEGGING.
REGEL NEERGESCHREVEN IN ARTI,KEL 1162 VAN HET BURGERLIJK WET·
BOEK. UITSLUITEND VAN TOEPASSING WANNEER ER TWIJFEL BESTAAT
OMTRENT DE DRAAGWIJDTE VAN DE
OVEREENKOMST.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1162 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek,
Cass., 6 december 1973 (A1·r. cass.,
blz. 392).
Cass., 23 december 1966 (A1·r. cass.,
blz. 526); raadpl. cass., 9 oktober 1964
(B1tll. en Pas., 1965, I, 132). Raadpl. cass.,
22 mei 1868 (B1tll. en Pas., 1868, I, 380);
18 november 1915 (ibid., 1915-1916, I, 490)
en 9 oktober 1964 (ibid., 1965, I, 132) : de
bepalingen van artikel 1162 B.W. en ook die
van de artikelen 1156 en vlg. van dit wetboek
zijn geen regels waarvan de schending voor
het Hof van cassatie kan worden aangevoerd,
doch raadgevingen voor de rechter.
(3) Cass., 13 mei 1965 (Bull. en Pas., 1965,
I, 975).
(1)
1974,
(2)
1967,

-617cloonlat het arrest, om te beslissen dat
tweede verweerster geen contractbreuk
heeft gepleegd door eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te ·wijzigen en de overplaatsing van de vverknemer naar New York
te bevelen, overweegt : '' De Vito kan
inderdaad niet betwisten. dat hij bij
U.C.C. het statuut van personeel met
buitenlan.dse opdrachten had, wat mobiliteit veronderstelt, in die zin dat hij door
de bepalingen van zijn contract zelf en
uit de aard ervan zich altijd en op elk
ogenblik eraan kon verwachten een bevel
van overplaatsing te krijgen naar een
ander land voor een onbepaalde periode
en zulks naar het oordeel van U.C.C. zelf;
hij kon, ook na een min of meer lange
periode van prestaties in Belgie, door
de aard van zijn contract en van zijn
functie zelf, teruggeroepen worden bij
zijn werkgever in New York "•
tenoijl, eer·ste ondenleel, eiser in conclusies had betoogd dat hij zijn overplaatsing naar Europa aanvaardde;
« daarom juist ging De Vito in op het
werkaanbod van Union Carbide, maar
dit betekent geenszins dat hij bij zijn
aanwerving zijn overplaatsbaarheid aanvaardde ; als clit laatste zo ware geweest,
waarom werd dit niet door een schriftelijk
akkoord tussen partijen bevestigd, de
tegenpartij beweert immers dat alle
belangrijke aangelegenheden hij Union
Carbide schriftelijk worden vastgelegd en
een overplaatsbaarheidsclausule . is een
zo belangrijke aangelegenheid, dat het
akkoord van de werlm.e1ner niet zomaar
kan verondersteld worden gegeven te
zijn "• zodat ovenvegingen over de aard
van het contract daarop geen passend
antwoord lnm.nen v or1nen en het arrest
derhalve niet naar hehoren 1net redenen
is omldeed (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweede onde1·cleel, op tweede verweerster
die zich op een clausule van overplaatsbaarheid heriep, de hewijslast rustte over
het bestaan en de juiste inhoud van die
be-iveerde clausule waarvan de inhoud,
in geval van onzekerheid, in haar nadeel
moest worden geinterpreteerd (schending
van de artikelen 1162 en 1315 vru:1 het
Burgerlijk Wethoek) :
Wat het· eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat eiser stelde dat, zelfs
indien tweede verweerster zijn· werkgee£ster zou gebleven zijn, dan toch nog
geen heeling van « overplaatsbaarheid >>
zou beweze11 7ijn ; dat, tot staving van
deze stelling, eiser in conclusies liet
gelden dat volgens de normale gang van

zaken een zo belangrijk heeling door tweede verweerster schriftelijk zou vastgelegd
geweest zijn ;
Overwegende dat het arbeidshof beschouwt : « uit de tussen U.C.C. en
U.C.B.E.L. gevoerde briefwisseling en nit
een dienstnota van 15 januari 1970
blijkt echter dat De Vito door zijn werkgeefster E.C.C. «Management Services"
t ij de 1ij k g e detach e e r d we r d bij
U.C.B.E.L., de opdracht van De Vito
was van tijdelijke aard; hij genoot het
statuut van het internationaal personeel
van « Management Services " ; De Vito
kan inderdaad niet betwisten dat hij bij
U.C.C. het statuut van personeel met
buitenlandse opclracht had, wat mobiliteit onderstelt, in die zin dat hij door de
bepalingen van zijn contract zelf en uit
de aard ervan, zich altijd en op elk
ogenblik eraan kon verwachten een bevel
van overplaatsing te krijgen naar een
ander land vom· een onbepaalde periode
en zulks naar het oordeel van U.C.C.
zelf, hij kon, na een min of meer lange
periode van prestaties in Belgie, door de
aard van zijn contract en van zijn
functie zelf, teruggeroepen worden bij
zijn werkgever in New York " ;
Overwegende dat het arbeidshof aldus
te kennen geeft dat, 11aar zijn oordeel,
de door eiser ingeroepen feitelijke elementen het bewijs van het heeling van
overplaatsbaarheid niet ontzenuwen; dat
de rechters niet gehouden zijn elk van de
in het middel aangehaalde gegevens
welke geen onderscheiden middelen doch
slechts · argumenten zijn, afzonderlijk te
beantwoorden ;
\Vat het tweede onderdeel betreft:
Ovenvegende dat, door de in het antwoord op het eerste onderdeel aangehaalcle motieven, het arrest aantoont dat
tweede verweerster het heeling van
« overplaatshaarheid" bewijst en derhalve impliciet maar duidelijk de hewijslast aan deze verweerster laat;
Overwegende dat, nu de rechter niet
am1.neemt dat de draagwijdte van het
heeling van " overplaatsbaarheid » voor
twijfel vathaar is, hij artikel 1162 van
het Burgerlijk Wetboek niet hoefde toe
te passen;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending va.n de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, inzonderheid het derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 18

-618van de op 20 juli 1955 gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract,
doo1·dat bet arrest, na vastgesteld te
hebben dat de Belgische regels betreffende
de wijze waarop aan een arbeidsovereenkomst een einde dient te worden gesteld,
toepasselijk zijn en dat tweecle verweerster " zelf de arbeidsovereenkomst verbrak met gegronde reden, namelijk de
weigering van haar aangestelcle om een
hem contractueel opgelegde verplichting
na te komen ,, beslist dat tweecle verweerster gerechtigd was, op grond va:p_
de aard zelf van de functie, de overplaatsing van eiser naar New York te
bevelen,
terwijl, em·ste onderdeel, eiser in zijn
akte van hoger beroep en zijn tweede
conclusie had betoogd dat hij slechts
tot een door tweede verweerster bevolen
overplaatsing gehouden was " op voorwaarde dat de overplaatsing tijdig werd
aangezegd en dat ze in een gelijkwaardige
nieuwe .betrekking uitmondde " en op
voorwaarde dat de overplaatsingsclausule "in handen van de werkgever te
goeder trouw wordt gehanteerd " en
bovendien in zijn tweede conclusie had
gesteld dat hij geen bevredigend antwoord had gekregen op ?ijn vraag naar
uitleg over zijn nieuwe betrekking na
terugroeping en in zijn derde conclusie
had gesteld dat " de functie van een werknemer een essentieel onderdeel uitmaakt
van diens arbeidsovereenkomst ,, zodat
de overweging dat eiser op een terugroepingsbevel moest ingaan, daarop geen
passend antwoord geeft en het arrest
derhalve niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onderdeel, het feit dat tweede
verweerster eiser naar New York terugriep zonder hem de gevraagde inlichtingen te geven over de voor hem in New
York bestemde functie niet een uitvoering te goeder trouw is van de overplaatsbaarheidsclausule en de weigering van
eiser zonder de gevraagde uitleg op het
terugroepingsbevel in te gaan niet als
een dringende reden tot onmiddellijk
ontslag kan gelden (schending van de
artikelen 1134 van het Burgerlijk Wethoek en 18 van de wetten betreffende
het bediendencontract) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in antwoorcl op de
in het middel aangehaalde conclusies,
lHit arrest er zich niet toe beperkt te

beschouwen " dat eiser op een terugroepingsbevel moest ingaan ,, maar integendeel uitvoering overweegt : " De
Vito kan inderdaad niet betwisten dat
hij bij U.C.C. het statuut van personeel
met buitenlandse opdrachten had, wat
mobiliteit onderstelt, in die zin dat hij
door de bepalingen van zijn contract
zelf en uit de aard ervan, zich altijd en
op elk ogenblik eraan kon verwachten
een bevel van overplaatsing te krijgen
naar een ander land voor een onbepaalde
periode en zulks naar het oordeel van
U.C,C, zelf; hij kon, ook na een min of
meer lange periocle van prestaties in
Belgiii, door de aard van zijn contract
en van zijn functie zelf, teruggeroepen
worden bij zijn werkgever in New York";
Dat het ondercleel feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 18 van de
op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten
betreffende het bediendencontract aan
het oordeel van de rechter overlaat het
dringend karakter van de reden die
wordt ingeroepen om de arbeidsovereenkomst voor bedienden zonder opzegg:ing te beiiindigen ; dat het arbeidshof
in feite en derhalve onaantastbaar oordeelt dat de weigering terug te keren
naar New York een dergelijke dringende
reden was;
Dat het onderdeel, dat erop neerkomt
de feitelijke beoordeling van de rechter
te bekritiseren, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
29 januari l 975, 3e kamer.
V oorzitter, de H, N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter.·- Vm·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HR. van Heeke en Fally.
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30 januari 1975.

1 o INKOMSTENBELASTING. -

WET-

BOEK VAN DE INKOli'I:STENBELASTINGEN.
PERSONENBELASTING. WINSTEN
VAN EEN NI.JVERHEIDS-, HANDELS- OF
LANDBOUWBEDRI.JF. VoORDEEL IN

-619NATURA DAT AAN EEN WERKEND YENNOOT-VAN EEN VENNOOTSCHAP ONDER
EEN GEMEENSCHAPPELIJKE NAAM IS
VERLEEND WEGENS DE PRESTATIES
WELKE DE VENNOOT IN DEZE HOEDANIGHEID HEEFT GELEVERD. BEDRIJFSINKOJVIEN.

20

CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.
MIDDEL
WAARIN
FEITEN EN RECHT VERMENGD ZIJN.N IET-ONTVANKELIJKHEID.

1 o J>Vannee1· een voordeel in nattt1'a, dat

aan een werkend vennoot van een vennootschap onder een gemeenschappelijke
naam is ve1·leend, zijn oorzaak vindt in
de p1·estaties welke de vennoot in deze
hoedanigheid heejt geleve1·d, is het V001'deel te zijnen naam als bed1·ijjsinkomen
belastbaa1· (1). (Artt. 20, 1°, en 22, 2°,
W.I.B.)
2o Niet ontvankelijk, wegens vermenging
van feiten en recht, is het middel dat het
Hof m·toe zan ve1'Plichten gegevens van
jeitelijke aard na te gaan (2). (Art. 95
Grondwet.)
(PEETERS H. EN PEETERS J.,
T. BELGISCHE STAAT,
JVIINISTER VAN FINANCIEN.)
ARRES't'

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 28 mei 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen-ding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1146, 1153, 1902 en 1905 van het
Burgerlijk Wetboek, 20, inzonderheid 1o,
Bn 22 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 28 februari 1964),
doordat, daar eisers de verliezen van
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam J. en H. Peeters voor hlm
:rekening genomen hebben door te erkennen dat zij jegens die vennootschap
schuldenaars zijn van een bedrag dat
gelijk is aan die verliezen, het arrest
beslist dat, door van eisers op die som,
tot de betaling van welke zij :;o-ich vrij(1) Cass., 22 november 1973 (A1'1·. cass.,
1974, blz. 331) en noot 1.
(2) Cass., 15 mei 1974 (_Arr. cass., 1974,
blz. 1030).

willig verbonden hadden, geen interesten te vragen, de vennootschap hun
een voordeel toegekend had dat belastbaar is als bedrijfsinkomen, en die
beslissing in hoofdzaak verantwoordt op
de gronden " dat in beginsel het feit dat
een werkende vennoot kosteloos kan
beschikken over aan de vennootschap
toebehorende kapitalen, voor die vennoot
een voordeel is, daar hij die kapitalen
winst kan doen opleveren in zijn voordeel
zonder een daannede overeenkmnende
last van een interest te moeten dragen ;
dat, eveneens in beginsel, het aldus door
een vennootschap aan zijn werkende
vennoot verleende voordeel moet beschouwd worden als een belastbaar inkomen in de zin van de artikelen 20,
1°, en 22, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen; ( ... ) dat het litigieuze voordeel ontstaan is uit het feit
dat de lopende rekeningen van verzoekers (thans eisers) bij de vennootschap
gednrende een tamelijk lange termijn een
belangrijke debet vertoonden zonder dat
zij, hetzij dat debet hebben moeten vereffenen, hetzij een normale interest
betalen om over de aldus in hun bezit
gelaten gelden te lunmen beschikken;
dat het geen bela:n.g heeft volgens de
oorsprong van het debet na te gaan of en
bet onderscheid te maken dat die gelden
ofwel voortkomen uit een opname uit het
gereed geld van de vennootschap ofwel
dat zij voortvloeien uit het feit dat verzoekers, zoals in het onderhavige geval,
voor bet grootste deel van het debetsaldo, de verliezen van de vennootschap
persoonlijk voor hun rekening genomen
hebben ; dat het, inderdaad, in beide
gevallen, vervallen vaststaan.de en zekere
schulden waren, maar die door verzoekers
aan de vennootsohap niet betaald werden
daar dezen al die tijd de mogelijkheid
hadden om ofwel kosteloos kapitalen te
behouden die interesten konden opbrengen ofwel de nodige sommen niet
te moeten ontlenen, met alle lasten die
deze lening zou meebrengen ; dat die
mogelijkheid voor de verzoekers zonder
twijfel een belastbaar voordeel in natura
is ( ... ); dat op die eerste toestand (dat
wil zeggen het feit dat de vennoten het
maatschappelijk verlies voor lllm rekening genomen hebben) een tweede gevolgd
is, voortkomend nit het feit dat, in de
plaats van de betaling van de vaststaande
en zekere schuldvordering van de vennootschap, ontstaan uit de verbintenis
het maatschappelijk verlies te dragen,
de verzoekers de kapitalen die het voorwerp waren van de schuld hebben mogen
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betalen ; dat zij door deze toestand kosteloos voordeel hebben kmmen trekken
uit de kapitalen die zij, in uitvoering van
hun verbintenissen, uit lllm vermogen
in dat van de vennootschap hadden
moeten overdragen, kapitalen waarvan
de vennootschap vrijwillig afgezien heeft,
opdat ze, ofwel voor de vennoten persoonlijk winst zouden lumnen opleveren,
ofwel om te vermijden dat zij gelijkwaardige kapitalen zouden moeten ontlenen ; dat het die abnormale toestand is
die voor de vennoten, de verzoekers, het
belastbare litigieuze voordeel is ; dat
inderdaad, ?odra het maatschappelijke
verlies overgenomen werd, de met die
verliezen overeenstemmende kapitalen
normaal ter beschikking van de vemlOotschap Inoesten staan om haar verlies te
dekken en niet in het vernwgen van de
vennoten blijven,
te1·wijl noch deze gronden noch de
andere overwegingen van het arrest zijn
beslissing wettelijk verantwoorden, aangezien het feit dat de vennoot op de
aldus aangegane eenzijdige verbintenis
geen interesten betaalt slechts een voordeel is indien een i~1.terest beloofd werd,
aan welke de vennootschap zou verzaakt
hebben, of indien de vennoot die schuldenaar is in gebreke gesteld was of,
tenminste, indien het ontbreken van een
ingebrekestelling ongewoon was met
inachtneming van de bijzondere omstandigheden van de zaak, omstandigheden
die het arrest in het onderhavige geval
niet vaststelt :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
dat de litigieuze belastingen gevestigd
werden op de bedrijfsinkomsten van de
eisers krachtens de artikelen 20, 1°, en
22, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, volgens welke de baten
en voordelen waarvan de belasting·
plichtige in natura geniet, beschouwd
worden als belastbare winsten;
Dat uit de tekst van die bepalingen
volgt dat het voordeel in natura als een
belastbaar bedrijfsinkomen beschouwd
wordt wanneer bet een bezoldiging of een
loon is ; dat, om belastbaar te zijn, bet
voordeel in natura zijn oorsprong moet
vinden in de verrichtingen van de aldus
bezoldigde persoon ;
Overwegende dat, na met name vastgesteld te hebben dat de eisers de verliezen van de vennootschap voor hun
rekening genomen hebben en het bedrag
ervan in hun belastingaangiften afgetrokken hebben, het arrest beslist dat
het voordeel, waarover de eisers kumwn

beschikken hebben, ontstaan is uit het
feit dat, door hun bedrijvigheid in de
vennootschap, de lopende rekeningen
van eisers gedurende een tamelijk lange
termijn een belangrijk debet vertoond
hebben zonder dat zij, hetzij dat debet
hebben moeten vereffenen, hetzij een
normale interest betalen om over de
aldus in hun bezit gehiten gelden te
kunnen beschikken ;
Dat het arrest, om aldus te beslissen,
hierop steunt dat de debetsaldi van de
lopende rekeningen van de eisers niet
alleen voortkomen nit de verliezen van
de vennootschap die zij voor hem rekening genomen hadden, zoals het midclel
betoogt, maar eveneens uit de verschillende afhoudingen, zonder last van
interesten, gedaan om reden van hun
bedrijvigheid in de vennootschap, als
werkende vennoten ;
Overwegende dat noch uit het bestreden arrest noch uit enig ander stul~ waarop het Hof vermag acht te slaan, l1et
beclrag van die afhouding blijkt ;
Dat het middel, waarin recht en feiten
vermengd zijn, derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
30 januari 1975. 1e kamer. Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Clason. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Velu, advocmit-generaal. -'-- Pleite?·s, de HH. Delhez (van de balie te
Brussel) en Fally.
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30 januari 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
TucHTZAKEN.
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN WAAR·
BIJ EEN TUCHTSANCTIE WORDT UIT·
GESPROKEN. VERWEER VAN DE
BETROKKENEN ONBEANTWOORD GEBLE·
VEN. NIET- GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet gemotiveerd is de beslissing van de
1·aad van beroep van de 01·de van architecten waa1·bij tegen een m·chitect een
tuchtsanctie wo1·dt uitgesproken, zonde~·
dat wo1·dt geantwoord op een door hem

regelmatig voorgedmgen ve1·wee?'
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(1).

(Art. 97 Grondwet.)
(L ... , T, ORDE V"":N AROHITEOTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 25 maart 1974 gewezen
door de Raad van beroep van de Orde
van architecten met het Frans als
voertaal;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet en
van het algemeen rechtsbegi:nsel volgens
hetwelk elk vonnis of elke akte van een
rechtsmacht met redenen moet omkleed
zijn,
do01·dat de beslissing geen antwoord
geeft op de conclusie waarin eiser betoogd~ « dat de telastleggingen t.egen appellant (thans eiser), die opgesteld zijn
zonder nanwkeurigheid en zonder verwijzing naar bepaalde feiten, appellant
niet toelaten een omstandig verweer
voor te dragen "• aantoonde m.b.t. elk
van de zeven feiten die hem verweten
worden, waar hun opgave nanwkeurigheid miste, bij gebrek aan vermelding
van de omstandigheden in_ welke zij
zonden begaan zijn, en er nit afieidde
<< dat de opgave van die telastleggingen
appellant niet toelaat zich te verdecJigen
noch de raad van beroep om, met verwijzing naar bepaalde feiten, uitspraak
te doen over die te~astleggingen "•
waa1·uit volgt dat de beslissing niet
regelmatig met redenen omkleed is ;
Overwegende dat de beslissing niet
antwoordt op het verweer van het
middel, dat door eiser regelmatig in zijn
conclnsie voorgedragen was ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; bevee1t dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat erover beslist wordt
' door de raad van beroep bij welke de
zaak ingevolge de verwijzing aanhangig
gemaakt wordt ; verwijst de zaak naar
de Raad van beroep van de Orde van
architecten met het Frans als voertaal,
anders samengesteld.

(1) Vgl. cass., 15 en 31 oktober 1974,
sttpm, biz. 225 en 286.·

30 jannari 1975. -

te kamer. -

Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waamemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux.

1e KAMER.- 31 januari 1975.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE EEN EIS
TOEWIJST. ~ REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. - GEEN PASSEND
ANTWOORD.- NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN.- CASSATIEGEDING.- EIS TOT
BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
DOOR DE ElSER TOT OASSATIE INGE•
STELD.
0NTVANKELIJKHEID.
VOORWAARDE.

3° CASSATIE.- OMVANG.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- ARREST DAT DE ElSER
TOT OASSATIE TEN BE LOPE VAN EEN
DERDE AANSPRAKELIJK VERKLAART
VOOR DE GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL,
HET BEDRAG VAN DE DOOR DE PARTIJEN
VERSOHULDIGDE VERGOEDINGEN VASTSTELT EN OVER DE KOSTEN BESLIST.BESLISSING HIEROP GEGROND DAT DE
ElSER TWEE FOUTEN HEEFT BEGAAN. CASSATIE OP GROND DAT HET ARREST
NIET ANTWOORDT OP DE OONOLUSIE VAN
DE ElSER WAARIN EEN VAN DE FOUTEN
WORDT BETWIST.- 0MVANG VAN DE
OASSATIE.

1° Niet regelmatig rnet redenen omkleed is
de beslissing die een eis toewijst zonder
passend te antwoo1·den op een Ve?'weer
dat de wederpm·tij 1'egelmatig bij conclusie heejt voo1·gedmgen (1). (Art. 97
Grondwet.)

2° De eis tot bindendverklaring van het
a1·1·est do01· de eiser tot cassatie ingestelcl
is niet ontvankelijk wanneer deze niet
doet blijken van een belang om het
a1•1•est bindend te doen ve1·klaren vo01• de
in tussenkornst opge1·oepen pa1·tij (2).
3° TVannee1· een ar1·est clat, steunend hierop

dat de eiser tot cassatie, bestuurcle1· van
(1) Cass., 24 oktober 1974, supra, biz. 255.
(2) Ciass., 27 juni 1974 (A1·r. cass., 1974;
I, 1219).
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die in oorzakelijk verband staan met het
ongeval, deze best·mLrdm· ten belope van
een denle aanspmkelijk ve1·klaart voo?'
de gevolgen van dit ongeval, ven~ietigd
wonlt op g1•ond dat het niet antwoo1·dt
op de concltLsie van de eise?' waarin een
van de fouten wo1·dt betwist, slaat de
cassatie op de beschikkingen die ' de
eise?' vom· een cle1·cle aanspmkelij k
stellen, het beclrag van cle door cle pm·tijen ve?·schtLlcligcle vergoeclingen vaststellen (l) en ave?' de kosten beslissen ;
cle cassatie slaat niet op cle beschikkingen
die de eiser aansprakelij k stellen en
volgens welke de bestuurde?' ' van het
andm·e voertuig ten belope van ten
minste twee de1•den aansprakelijk is en
evenmin op de beschikking die het
bed1·ag van de schade ten gevolge van
het ongeval vaststelt (.2).

de eisers geleden, zulks zonder pass~nd
te antwoorden op het middel waardoor
de eisers in hun conclusie lieten gelden
dat, bij het ramen van de snelheid waarmede eiser Heyrman reed en van de
a£stand waarop hij kon stoppen, rekening
diende te worden gehouden met het feit
dat gezegde eiser reed met een traktor
met oplegger die met 23.000 liter melk
geladen was,
tm·wijl dit gebrek aan passend antwoord
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiser
Heyrman voor een derde en het slachtoffer voor twee derden de verantwoordelijkheid dragen van het litigieuze ongeval
en, overeenkomstig deze beslissing, enerzijds, de eisers veroordeelt zekere sommen
aan de partijen Van Bockhaven, De
J onghe en Christiaens te betalen, en
anderzijds verweerder Van Bockhaven
veroordeelt om slechts ten belope van
twee derden de schade te vergoeden door

Overwegencle dat het arrest oordeelt
dat eiser 1net een overdreven snelheid
reed en te laat heeft geremd; dat het,
op grond van die twee elementen, de
aansprakelijkheid van eiser in het ongeval op een derde vaststelt ;
Overwegende dat de eisers het arrest
enkel bekritiseren voor zover het eiser
het feit ten laste legt dat hij met een.
overdreven snelheid heeft gereden ;
Overwegende dat het arrest die overdreven snelheid afleidt niet aileen uit de
hevigheid van de aanrijding, maar ook
uit de vaststelling dat, had hij met een
snelheid van 60 km. per uur gereden, eiser
in de gegeven omstandigheden (droge
baan, goede remmen) op nagenoeg 35 meter (cijfer van 35m. 7, uit tabellen overgenomen) zou hebben kunnen stoppen,
en dat, wanneer met de reactietijd rekening gehouden ·Wordt, de afstand waarop
eiser zou hebben kunnen stoppen nog
geen 50 n1.eter bedroeg, dit is de kleinste
afstand waarop deze laatste, naar zijn
eigen verklaring, de wagen van Van
Bockhaven zou hebben gezien ;
Overwegende dat de eisers, ter betwisting van de verklaringen van de eerste
twee verweerders, luidens welke eiser
met een snelheid van 60 km. per uur op
een afstand van 35 m. 7 zou hebben
ktmnen stoppen, in conclusie aanvoerden
dat rekening diende gehouden te worden
met het feit dat eiser een tractor met
oplegger bestuurde die met 23.000 liter
melk geladen was en dat dergelijke
vracht niet op dezelfde afstand kon

(1) Aangezien echter cle eiser aansprakelijk
blijft, zou de vernietiging niet kunnen uitgebreid worden tot de vergoedingen waartoe
hij zou veroordeeld zijn jegens de derde,
slachtoffer van het ongeval ten gevolge van
de fout van de eiser en van de fout van de
andere bestuurder. Elkeen is immers jegens
dit slachtoffer gehouden tot de volledige ver-

goecling van de schade die het zou opgelopen
hebben: raadpl. cass., 24 juni 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 1179).
'
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1968 (Arr. cass.,
1968, 1284); 26 april 1974 (ibid., 1974,
blz. 932); vgl. cass., 29 april en 4 juni 1974
(ibid., 1974, blz. 946 en 1087); 9 en 14 december 1974, supra, blz. 425 en 488.

(HEYRJ\fAN, OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP
«DE 1\fELKWEG ll EN NAAJ\fLOZE VENNOOTSOHAP
« ASSURANTIE
VAN
DE
BELGISOHE
BOERENBOND ,,
T.
VAN
BOOKHAVEN, DE JONGHE EN IN TEGENWOORDIGHEID VAN DE NAAJ\fLOZE VENNOOTSOHAP
BELGISOHE
VERZEKERINGSJ\fAATSOHAPPIJ PATROONKAS ll EN
LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
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stoppen als een personenwagen of een
leclige vrachtwagen ;
Overwegende dat het arrest, door voormelde beschouwingen, het verweer onbeantwoord laat ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de eisers niet doen
blijken van een belang om het arrest
verbindend te doen verklaren voor de
vierde, vijfde, zesde en zev~nde verweerders, die zij voor het Hof m tussenkomst hebben geroep~n ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de door de eerste twee verweerders
tegen de eerste twee eisers en over de
door de drie eisers tegen eerste verweerder ingestelde vorderingen, behalve voor
zover het beslist dat Van Bockhaven
Magda voor ten minste twee derde a.ansprakelijk is voor het ongeval, dat mser
een fout begaan heeft die zijn aansprakelijkheid in het gedrang brengt, en het de
hoegrootheid van de door de eisers en
voormelde verweerd,ers geleden schade
vaststelt ; verklaart dit arrest verbindend
voor de derde verweerster ; verwerpt de
tegen de vierde, vijfde, zesde en zevende
verweerders gerichte eis tot verbindendverklaring van het arrest ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt derde
verweerster in de kosten van de tegen
haar gerichte eis tot verbindendverklaring
van het arrest en de eisers in de kosten
van hun tegen de vierde, vijfde, zesde
en zevende verweerders gerichte eis tot
verbindendverklaring van het arrest ;
houdt de overige kosten aan opdat er~ver
door de feitenrechter zou worden beshst ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
31 januari 1975. 1e
Voo1·zitter, de H. Louveaux,
zitter.- Ve1•slaggeve1', de H.
Gelijklttidende conolusie, de
nay, advocaat-generaal. HH. Bayart en Dassesse.

kamer. eerste voorGerniers.H. DetourPleiters, de

F KAMER.- 31 januari 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- BESLISSING DIE EEN EIS TOEWIJST.
- REGELMATIG VOORGEDRAGEN VER-

WEER. - GEEN PASSEND ANTWOORD.
- NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die een eis toewijst zonder
passend te antwoorden op een vet·weer
dat de wede1·partij regelmatig bij conclusie heeft voorgedmgen (1). (Art. 97
Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MAATSCHAPPIJ UITVOERING WERKEN "• T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « DE OUBBER A.
ENR. ll.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
31 januari 1975. 1e kamer.
Voorzitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggeve1·, de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende conclusie, de
H. Detournay, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Biitzler.

Ie KAMER.- 31 januari 1975.
HUUR vAN GOEDEREN.- HANDELSHUUR. - HuuRHERNIEUWING. -WEIGERING VAN DE VERHUURDER HIEROP
GEGROND DAT HIJ HET VERHUURDE
GOED PERSOONLIJK EN WERKELIJK IN
GEBRUIK WIL NEMEN OF HET IN
GEBRUIK DOEN NEMEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 16,
I, 1o, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL
1951. - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

De rechte1· kan de weigering van de verhuurder een handelshuu1· te hernieuwen
verwerpen wannee1· de wil, wam·op de
verhuurde1· zich tot staving van zijn
weigering beroept, om het verhuu1•de
goed pe1•soonlijk en werkelijk in gebruik
te nemen of het in gebruik te doen nemen
overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, I, 1o, vervat in de wet van
30 april 1951, van meet af aan niet
oprecht of niet vatbam· voo1· uitvoering
voorkomt (2). (Art. 16, I, 1°, en 24
vervat in de wet van 30 april 1951.)
(1) Zie het voorgaand arrest.
(2) Over dit twistpunt in de rechtsleer en

-
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(VAN CANS. EN A., T. BUTEYN.)
:''

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1973 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt
in hoger beroep gewezen ;
Overwegende dat de .eiseressen, tot
staving van hun weigering van hernieuwing van de aan verweerder toegestane
huur, zich op hun wil beriepen om persoonlijk en werkelijk het verhuurcle goed
in gebruik te nemen (artikel 16, I, 1°,
vervat in de wet van 30 april 1971 op de
handelshuurovereenkmnsten 1net het oog
op de bescherrning van de handelszaak)
om er zelf handel te drijven ;
. Overwegencle dat het vonnis, hetwelk
de weigering van de eiseressen ongegroncl
verklaart, hierop steunt clat het inzicht
van de eiseressen om zelf in het verhuurcle
goed handel te clrijven reeds op het eerste
gezicht onwaarschijnlijk voorkomt gelet
op hun leeftijcl en het feit dat zij dit panel
geclurencle achttien jaar aan verweercler
verhuurcl hebhen ; clat het bovenclien
erop wijst dat de weigering van verweerder in een huurprijsverhoging toe te
stemmen de eigenlijke reclen is van de
huuropzegging, vermits de eiseressen aan
verweercler er kermis van gaven dat, bij
gebrek aan een normale interest, zij zich
genooclzaakt zouclen zien zelf het huis te
betrekken voor een onontheerlijke uitbreiding van hun handelszaak ;

dooTdat het vonnis de ":eigering van
huurverniemving door de mseressen verwerpt op groncl van de overwegi:ngen dat
« de huurder het inzicht van de verhuurder om het goecl terug te nemen voor
eigen gehruilt naar recht vermag te
hetwisten en het de ·rechter toekomt de
oprechtheicl te controleren van de door
de eigenaar ingeroepen redenen om huurvernieuw:ing te weigeren " en dat de door
de eiseressen uitgedrukte hedoeling zelf
handel te drijven in het verhuurde panel
« gelet op hlUl ouclerdom en het feit clat
zij dit panel geclurencle 18 jaar verhuurclen
aan aanlegger (thans verweerder) »reeds
op het eerste gezicht als onwaarschijnkijk
voorkomt en dat « de weigering van aanlegger in te stemmen met een huurprijsverhoging de eigenlijke reden is van de
huuropzegging »,
teTwijl de rechter de macht niet heeft
om de door de verhum·cler op regelmatige
wijze uitgeclrukte wil, om persoonlijk en
werkelijk het gehuurde goed in gehruik
te nemen, onoprecht of onwaarschijnlijk
te beschouwen, maar de enige macht
van de rechter er claarentegen in bestaat
op verzoek van de uitgezette huurder een
uitzettingsvergoeding toe te ke:rrnen inclien de verhuurcler, zoncler van een
gewichtige reclen te cloen blijken, de door
hem uitgeclrukte vvil niet binnen zes
maanclen ten uitvoer brengt :

Over .het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 16, inzonclerheid I, 1°, en 25, inzonclerheicl 3°, van
de afdeling IIbis, houdende de regels
hetreffende de hanclelshuur in het hijzoncler, van hoofclstuk II van titel VIII
van hoek III van het Burgerlijk Wethoek,
·

Overwegende dat de wet de rechter
niet verhieclt na te gaan of de door de
verhum·der geuite wil om persoonlijk en
werkelijk het verhuurcle goed in gehruik
te nemen of het op die wijze te cloen in
gehruik nemen door de bij hovenvermeld
artikel 16, I, 1°, bepaalde personen en
personenvennootschappen oprecht is en
vatbaar voor uitvoering;
Overwegencle clat de rechter clienvolgens de door de verhuurcler opgeworpen weigering van huurhernieuwing verwerpen mag, wanneer het ingeroepen
eigen gebruik, zoals ten cleze, van meet

in de rechtspraak raadplege men cass., 7 jnni
1963 (Btdl. en Pas., 1963, I, 1063); 20 mei 1966
(ibid., 1966; I, 1189); DE PAGE, a. IV, blz. 875,
nr. 793, c, 3°; LAHAYE en VAN KERCKHOVE,
!Le stcdtd des baux cormnerciaux, 1951, nrs. 432
en 442; PAUW:EJLS en RAEs, Manuel pratiqtte
fles bcntX a loym• et des battX C011WW1'ciattX,
1966, nr. 528; Rep. pmt. d1·. belge, Bijv. I,
v 0 Baux commerciattx, nrs. 319 tot 324;
REYNTENS en VAN REEPINGHEN, Precis de
p1•op1·iete comnuJ1·ciale, 1951, nr. 204; PAu-

l'Itttt1' vcm lwndelsht<izen (Alg. p1•akt.
1'echtsvm·z.), nrs. 104 en 105; SossET, "Le
juge peut-il apprecier la valeur et la sincerite
du refus de renouvellement du bail commercial? », J ott1'n. t1·ib., 29 juni 1952 ; contm :
TSCHOFFEN en DuBRU, Les battX comnw1'cicmx, 1951, TITS. 91 tot 97; PATERNOSTRE,
Baux commerciaux et p1·otection dtt fonds de
conmw1·ce, 1951, nr. 203. Raaclpl. inzake pacht
cass., 7 maart 1968 (A1'1'. cass., 1968, blz. 899)
en 30 april 1969 (ibid., 1969, blz. 830).
WELS,
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uitvoering voorkomt,
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede en het derde middel.
samen, afgeleid,
het tweede, uit de schending van de
artikelen 97, van de Grondwet en 16,
inzonderheid I, 1°, van de afdeling IIbis,
houdende de regels betreffende de handelshuur in het bijzonder, van. hoofdstuk II van titel VIII van boek III van.
het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het vonnis de door de eiseressen
als reden van weigering van huurhernieuwing uitgedrukte wil zelf handel te
drijven in het gehuurde goed verwerpt
op de grand dat zulks gelet op h1.m ouderdom en het feit dat zij dit panel gedurende 18 jaar aan verweerder verhuurden,
reeds op het eerste gezicht onwaarschijnlijk voorkomt,
te1·wijl, ee1'ste onde1·deel, deze overweging geen passend antwoord kan vormen op het door de eiseressen in hun
conclusie gestelde middel dat de leeftijd
van de concluanten (thans de eiseressen)
die nppellant (thans verweerder) inroept
als zouden deze 70 jaar oud zijn, eerst en
vooral schromelijk overdreven is daar zij
slechts 62 en 64 jaar oud zijn en de ouderclm:n noch de afstamrr1ing overigens enige
juridische waarde of betekenis heeft aangaande de handelshuurwetgeving ; trouwens uit de ge,vraakte overweging niet
kan worden afgeleid welke leeftijd met
het woord « ouderdom " wordt bedoeld
noch om welke reden de leeftijd een rol
kan spelen inzake de toepassing van de
wet op de handelshuur, zodat het vonnis
niet naar behoren met redenen is OI.nkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet);
tweede onde1·deel, de leeftijd van de eiseressen geen beletsel vormt om hun
bestaande handelszaak uit te breiden tot
het naburige panel dat zij gedurende
18 jaar in huur hadden gegeven (schencling van artikel 16 van de wet betreffencle de handelshuur) ;
het de1'de middel, uit de schending van
artikel 16, inzonderheid I, 1°, van de afdeling IIbis, houdende de regels betreffende
de handelshuur in het bijzonder, van
' hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk W etboek,
doonlat het vonnis de door de eiseressen
als reden van weigering van huurhernieuwing uitgedrukte -vv:il zelf handel te
drijven in het gehuurde goed verwerpt
op de grand dat de weigering van ver-

weerder om in te stemmen met een huurprijsverhoging de eigenlijke reclen van
de huuropzegging is,
te1·wijl de wil om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te
nemen de door de eiseressen uitgedrukte
reden van weigering van de huurhernieuwing is en die reden niet mag verward
worden met een van de mogelijke psychologische n1.otieven op grond waarvan
de eiseressen gekmnen zijn tot hun,
beslissing het verhuurcle goed in gebruik
te nemen daar in rechte alleen aan de
reden van weigering en niet aan het
psychologisch motief claarvan een betekenis toekomt :
Overwegende dat het vo~mis oordeelt
dat de wil van de eiseressen zelf handel
te drijven in het verhuurde goed reeds
op het eerste gezicht niet als oprecht kan
beschouwd worden " gelet op hun leeftijcl
en het feit dat zij het panel gedurende
18 jaar aan verweercler verhuurden ";
Dat het verder overweegt dat de werkelijke reden van de huuropzegging is :
« de weigering van verweerder on1. in te
stemmen met een verhoging van de
huurprijs ,, en tot staving daarvan de
tekst aanhaalt van een brief van de
eiseressen ;
Overwegende dat, nu het vonnis zulks
beschouwt in antwoord op de conclusie
van de eiseressen die aanvoerden dat zij
slechts 62 en 64 jaar oucl zijn, aan te
nemen is dat de door het vonnis bedoelcle
leeftijd die is welke de eiseressen in conclusie aanvoerden, zodat het vonnis op
dit punt de conclusie beantwoordt ;
Dat het vonnis aan die leeftijd geen
juridische betekenis ten aanzien van de
handelswetgeving toekent, cloch door
bovenstaande beschouwing enkel te kennen geeft dat het, voor de beoorcleling
van de wil van de eiseressen om in het
verhuurde goed zelf handel te clrijven,
aan die leeftijcl belang hecht;
Dat de rechtbank, bij gebrek aan
conclusie op clat punt, niet gehouclen was
de reden op te geven waarom het aan de
leeftijcl van de eiseressen belang hecht ;
Overwegencle clat het vonnis geenszins
beslist clat de leeftijd van de eiseressen
een beletsel vormt om hun bestaancle
hanclelszaak uit te breiden, cloch in die
leeftijcl slechts een van de reclenen ziet
om de beweercle wil van de eiseressen om
in het verhuurcle goed zelf handel te
drijven, als niet oprecht te beschouwen ;
Overwegende clat het vonnis de weigering van de ei11eressen om de huur te
hernieuwen geenszins afleiclt uit psy-
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de eiseressen aangevoerde reden van
weigering, namelijk hun wil om het
verhuurde goed persoonlijk en werkelijk
in gebruik te nemen, als niet oprecht
verwerpt ;.
Dat, in zoverre het aanvoert dat de
reden van de weigering van de huurhernieuwing ligt in de wil van de eiseressen
om persoonlijk en werkelijk het verhuurde goed in gebruik te nemen, het
middel opkomt tegen een feitelijke en
dienvolgens soevereine beoordeling van
de rechter;
Overwegende dat het vonnis de eiseressen het recht ontkent de hernieuwing
van de huur te weigeren, omdat naar het
oordeel van de rechtbank de werkelijke
reden ervan is dat verweerder weigerde
in te stemmen met een verhoging van
de huur;
Dat het vonnis zodoende van artikel 16
van de wet op de handelshuurovereenkomsten een juiste toepassing maakt ;
Dat de middelen niet kunnen worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseressen in
de kosten.

N iet ontvankeliJk is de cassatievoorziening
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een p1·ovinciemad, waarbiJ
.beslist wo1·dt ove1· een reclamatie tegen
een aanslag in een di1·ecte gemeentebelasting, wanneer ttit de 1·egelmatig
aan het Hoj ove1'gelegde stttkken niet
bliJkt dat de verkla1·ing van voo1·ziening
binnen de biJ a1·tikel 4 van de wet van
22 Januari 1849 gestelde termiJn betekend werd aan de partiJ tegen wie de
voorziening is gericht (2). (Wet van
22 januari 1849, art. 4; wat van 22 juni
1865, art. 1 en 2; wet van 22 juni 1877,
art. 16.)
VAN ESSCHE,
T. GEMEENTJj] KORBEEK-LO.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
31 januari 1975. 1 8 kamer. Voo1·zittm·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Gerniers.GeliJklttidende conclusie de H. Detournay, advocaat-generaal. Pleite1·, de
H. J. Calland de Faudeur (van de balie
te Leuven).

31 januari 1975. 18 kamer. Voo1·zitte1· en Verslaggever, Ridder Rutsaert, voorzitter. - Andersluidende conclttsie (l), de H. Detournay, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. van Heeke.

18 KAMER.- 31 januari 1975.
VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. DIRECTE GEMEENTEBELASTINGEN. - VoORZIENING TEGEN EEN
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. - BETEKENING VAN DE VER·
KLARING VAN VOORZIENING.- BEWIJS
VAN DEZE BETEKENING NIET REGELMATIG OVERGELEGD.- NIET ONTVAN·
KELIJKE VOORZIENING.
(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd, in de zin van het arrest, tot verwerping van het eerste middel. Het was daarentegen van oordeel dat de dubitatieve mening
van de rechter over de uitvoering van de door
de eiseressen uitgedrukte wil om het verhuurde
goed persoonlijk in gebruik te nemen en de
beweegreden die zij volgens de rechter zouden

2" KAMER. -

3 februari 1975.

1°

ARBEIDSOVEREENKOMST.
VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID.
- BEGRIP.

2o

ARBEIDSOVEREENKOMST.
VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID.VERBAND WAARDOOR EEN ZEKERE
VRIJHEID IN DE UITOEFENING VAN DE
WERKZAAMHEID NIET WORDT UITGESLOTEN.

3° SOCIALE ZEKERHEID. - WERKNEMERS.- DIENSTERS IN DIENST VAN
EEN BARHOUDSTER. - HOUDSTER DIE
ZICH NIET OP DE NIETIGHEID VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST KAN BEROEPEN
gehad hebben om een dergelijke beslissing te
nemen - welke beweegreden de rechter niet
bekritiseert- geen wettelijke verantwoording
konden zijn voor de beslissing tot verwerping
van het verzet van de eiseressen tegen de
huurhernieuwing.
(2) Cass., 24 januari 1975, S1tpm, blz. 583.

-

627

OM GEEN TOEPASSING TE MAKEN VAN
DE WETGEVING INZAKE SOOIALE ZEKERHEID.
40 ARBEID. REGLEMENTERING BETREFFENDE DE VEREENVOUDIGING DER
DOCUMENTEN WAARVAN HET BIJHOU·
DEN DOOR DE SOCIALE WETGEVING IS
OPGELEGD.- INNING EN INVORDERING
VAN DE BIJDRAGEN. WERKNEMER
DIE ZICH ERTOE VERBONDEN HEEFT TE
WERKEN ONDER HET GEZAG, DE LEI·
DING EN HET TOEZICHT VAN EEN WERKGEVER TEGEN EEN REGELMATIG BE·
TAALD LOON. ToEPASSELIJKHEID
VAN DEZE REGLEMENTERING.

1° en 2° Hoewel een a1·beidsove1·eenkornst
hieTdoo1' wm·dt gekenrne1·kt dat iernand
zijn we1·kzaarnheden ten dienste van een
ande1· stelt dooT zich aan diens gezag
en toezicht te onde1·we1'pen, woTdt het
bestaan van het ve1·band van onde1'geschiktheid niet uitgesloten doo1' het
jeit dat iernand die zich tot wm·ken ve1'bindt, zoals een dienstm· in een ba1·, haaT
V1'ijheid niet volledig pTijsgeejt, doch
deze ten dele behoudt in de uitoejening
van haa1· we1·k (1}.
3° Om niet onde1' de toepassing te vallen
van de wetgeving inzake de sociale
.zeke1·heid kan de we1·lcgeve1· zich niet be1'0epen op nietigheid van de ovm·eenkomst
met de weTkneme1' (2). (Art. 4 wet van
27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944.)
4° Wettelijlc is de vm·oo1·deling van een
we~·kgeve1· wegens ove1't1·eding van de
aTtilcelen 4 van de wet van 26 janua1·i
1951, 1, 5 en 15 van het koninlclijlc
besluit van 12 novernbe1· 1952 bet1·ejfende
de ve1·eenvottdiging van de docurnenten
waa1·van het bijhouden doo1· de sociale
wetgeving is opgelegd, 21, 23 en 35 van
de wet van 27 jm~i 1969 tot he1·ziening
van de besluitwet van 28 decembe1· 1944
betTejfende de maatschappelijke zelce1'heid van de a1•beide1•s, wannee1' itit de
vaststellingen van de beslissing blijlct
dat de WeTknemm· ten opzichte van wie
de misd1'ijven wm·den gepleegd zich
ve1·bonden had om te a1·beiden onde1' het
gezag, de leiding en het toezicht van deze
we~·kgeve1·, tegen een Tegelrnatig betaald
loon (3).
(1) Cass., 17 mei 1972 (A1•r. cass., 1972,
biz. 867) en 16 oktobe1• 1972 (ibid., 1973,
blz. 165).
(2) Raadpl. de memorie van toelichting
op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van

(JOLIET.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 197 4 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing, waarbij de strafvordering die tegen eiseres wegens de
telastleggingen A-1, A-3 en B-1 is ingesteld, door verjaring vervallen is verklaard:
Overwegende dat de voorziening niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiseres wegens
de telastleggingen A-2, A-4, A-5, B-2,
B-3, B-4 en B-5 veroordeeld wordt :
Over het eerste middel, hientit afgeleid
dat het hof van beroep geen antwoord
heeft gegeven op de argumentatie die
eiseres in haar conclusie heeft uiteengezet:
Overwegende dat het middel niet
meldt welke eis of exceptie of welk
weer onbeantwoord werd gelaten ;
het bij gebrek aan nauwkeurigheid
ontvankelijk is ;

ververdat
niet

Over het tweede middel, him'itit afgeleid dat het arrest eiseres veroordeelt
om met overtreding van artikel4, 1°, van
de wet van 26 januari 1951 betreffende
de vereenvoudiging der documenten
waarvan het bijhouden door de sociale
wetgeving is opgelegd en van artikel 5
van het koninklijk besluit van 12 november 1952 genomen ter uitvoering van die
wet, als werkgever de individuele rekening van drie werkneemsters niet te
hebben opgemaakt (telastlegging A) en
om met overtreding van artikel 21 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 33 van
het koninklijk besluit van 28 november
1969 genomen ter uitvoering van die wet,
als werkgever, aan de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid geen aangifte
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, Gedr.
St. Kamer, zitt. 1966-1967, nr. 390-1, blz. 6.
(3) Cass., 18 november 1974, supm, biz. 338.
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de verschuldigde bijdragen voor vier
werkneemsters binnen de bepaalde termijn te hebben toegestuurd (telastlegging B),

terwijl er tussen eiseres en de in de
telastleggingen vermelde vrouwen geen
arbeidsovereenkomst was gesloten, die
vrouwen hun beroep zonder verhouding
van ondergeschiktheid ten opzichte. van
eiseres uitoefenden, zij zich aan prostitutie overga'ven wanneer zij het wilden,
vrij en zonder enige dwang, en clerhalve
de strafvordering ingesteld tegen eiseres
in haar hoeclanigheicl van werkgeefster
voor personen die bij name als werkneelnsters werden aangewezen ongegrond is :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat " cle diensters in een zekere afhankelijkheid werden gehouden, vermits zij aan
het gezag en het toezicht van beklaagde
waren onderworpen al zij het met betrekking tot de vaststelling van het bedrag
van hun com.missielonen en de bepaling
van de uren tijdens welke zij aanwezig
en ten dienste van de klanten n10esten
zijn, zelfs indien met betrekking tot de
naleving van die aanwijzing hun een
zekere vrijheid werd gelaten " ;
Dat het arrest hieruit afieiclt dat de
activiteiten die door de diensters onder
die indienstnemings- en arbeidsvoorwaarden werden uitgeoefend, werden uitgeoefend in een verhouding van oiiclergeschiktheid ten opzichte van de houdster
van de inrichting en dat hun indienstneming derhalve jm·iclisch als huur van
arbeid kan worden bestempeld >>;
Overwegende dat, voor zover het
middel de feitelijke beoordeling van de
rechter bekritiseert, het middel niet ontvankelijk is ;
Overwegende voor het overige dat het
hof van beroep uit de vaststellingen die
het doet, wettelijk het bestaan van een
arbeidsovereenkomst afieidt ;
Dat, voor zover het middel ontvankelijk is, het niet kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, hie1'ttit afgeleid
dat zij, die strafbaij>r gestelde ontucht
bedrijven, volgens de artikelen 6, ll31
en ll33 van het Burgerlijk Wetboek niet
als werkneemsters kunnen worden beschouwd en niet ressorteren onder de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, dat het Burgerlijk W etboek verbiedt al wat strijdig is met de openbare

orde en de goede zeden, dat zelfs indien
er tussen eiseres en de in cle telastleggingen opgenoemde personen een overeenkomst zou hebben bestaan, die overeenkomst door volstrekte nietigheid zou
zijn aangetast, dat op grond van die
zogenaamde overeenkomst als werkneemsters niet zouden kunnen worden bestempeld de vrouwen wier activiteiten enkel
en aileen bestaan in de ontucht en de
onzedelijkheid :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de diensters in dienst bij
eiseres hierin werden genomen onder de
verhoudingen van een arbeidsovereenkomst, het hof van beroep het middel
afwijst, dat eiseres uit de nietigheid van
de overeenkomst had afgeleid, op groncl
clat " artikel 4 van de wet van 27 juni
1969 beschikt dat de werkgevers zich
niet op de nietigheid van de met de
werknemer gesloten overeenkomst mogen
beroepen ten eincle de toepassing van deze
wet uit te sluiten >> (telastlegging B) ;
« dat de verplichting om voor elke werknemer een individuele rekening op te
maken rust op de werkgevers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969
(telastlegging A); dat uit die overwegingen volgt dat de beklaagde (thans
eiseres) ertoe gehouden was de formaliteiten te vervullen die zijn bepaald in de
omschrijving van de onder A en B in
de dagvaarding ten laste gelegde feiten >> ;
Overwegende dat het arrest aldus zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substanWile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig cle wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; verocirdeelt eiseres in de kosten.
3 februari 1975. 2e kamer. V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Meeus.- Gelijklttidende conclttsie,
cle H. Charles, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Ausselet (van de balie te
Charleroi).

2e KAMER. -

3 februari 1975,

BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN. - 0VERTREDING INZAKE
WEGVERKEER.- MILITAIR BEKLAAGDE.
- BEVOEGDHEID VAN HET MILITAIR
GEREOHT. - VoORWAARDEN.

Het militai1· ge1·echt is vom· de be1·echting
van een militai1· aan wie een ve1·kee1·sove1't1·eding wo1·dt ten laste gelegd slechts
bevoegd als deze is gepleegd op v1·eemde
bodem of gedu1·ende de dienst of doo1·
een militai1· die op vo1'de1·ing van de
openbm·e ove1·heid bij een paTtimtliM'
gehuisvest is of deel ~titmaakt van
in aantocht of te velde zijnde k1·ijgsmacht (1). (Art. 23, leden 1, 3°, 2 en 3,
Wetb. strafrechtspleging voor het
leger.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE DINANT,
T, DETHINNE R. EN G.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 mei 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Dinant;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel23 van de wet van 15 juni
1899 houdende titel I van het Wetboek
van strafrechtspleging voor het leger,
doordat de correctionele rechtbank zich
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de strafvordering ingesteld tegen
de eerste verweerder wegens inbreuk op
de wetten en verordeningen betreffende
het wegverkeer, alsmede van de rechtsvordering door het openbaar ministerie
ingesteld tegen de tweede verweerder,
in zijn hoedanigheid van civielrechtelijk
aansprakelijke partij voor eerstgenoemde,
op grond dat de eerste verweerder beroepsmilitair is, zonder vast te stellen
dat die misdrijven gepleegd werden door
een militair die deel uitmaakt van een
in aantocht of te velde zijnde krijgsmacht:
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt vast te stellen dat de eerste
verweerder op het ogenblik van de feiten
militair was;
(1) Raadpl. cass., 16 september 1974, sttpm,
blz. 60.
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Overwegende dat artikel 23, 3°, van
de wet van 15 juni 1899 houdende titel I
van het Wetboek
strafrechtspleging
voor het leger beschikt dat de gewone
rechtsmacht alleen bevoegd is om de
militairen te oordelen voor de misdrijven
tegen de wetten en verordeningen betreffende het wegverkeer ;
Dat krachtens lid 2 en 3 van voornoemd
artikel die misdrijven echter aan de
krijgsrechtsmacht onderworpen blijven,
wanneer zij op vreemde bodem of gedurende de dienst werden gepleegd of door
een militair die op vordering van de
openbare overheid bij een particulier
gehuisvest is of deel uitmaakt van een
in aantocht of te velde zijnde krijgsmacht;
Overwegende dat bij ontstentenis van
de vaststelling dat de misdrijven onder
een van die omstandigheden werden gepleegd, de correctionele rechtbank haar
beslissing, waarbij zij zich onbevoegd
verklaart, niet wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;

van

Om die redenen, vemietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Namen, zitting houdende in hoger
beroep.
3 februari 1975. 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, ra~dsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

28 KAMER, -

3 februari 1975,

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL. - SAMENLOPENDE FOUTEN
VAN TWEE B:ESTUURDERS. - VONNIS
VOLGENS HETWELK EEN BESTUURDER
VOOR DRIEVIERDE :EN DE ANDERE VOOR
EEN VIERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
HET ONGEVAL. - BESLISSING HIEROP
GEGROND DAT DE EERSTE BESTUURDER
ZIOH NIET ERVAN VERGEWIST HAD OF
HIJ NAAR LINKS KON AFSLAAN ZONDER
GEVAAR VOOR DE TWEEDE BESTUURDER
EN DAT HIJ HET NORMAAL VERKEER
VAN.LAATSTGENO:EMDE HEEFT GEHIN-

-
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DERD, EN HIEROP DAT DE TWEEDE
BESTUURDER ARTIKEL I2-I VAN HET
WEGVERKEERSREGLEMENT HEEFT OVERTREDEN. ~ RECHTER DIE DE BEOORDELING VAN DE RESPECTIEVE AANSPRAKELI.JKHEID VAN DIE BESTUURDERS
NIET WETTELI.JK VERANTWOORDT.

2D CASSATIE. ~ Oll'rvANG. ~ STRAFZAKEN. ~ BURGERLI.JKE RECHTSVORDERINGEN. ~ VONNIS DAT DE BURGERLI.JKE PARTI.J GEDEELTELI.JK AANSPRAKELI.JK VERKLAART VOOR EEN ONGEVAL
EN DE BEKLAAGDE V.EROORDEELT TOT
VERGOEDING VAN HET DEEL VAN DE
SCHADE TEN GEVOLGE VAN ZI.JN EIGEN
FOUT. ~ VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. ~ VERNIETIGING HIEROP
GEGROND DAT DE RECHTER DE BEOORDELING VAN DE RESPECTIEVE FOUTEN
VAN DE PARTI.JEN NIET WETTELI.JK
HEEFT VERANTWOORD. ~ VERNIETIGING DIE ZICH NIET UITSTREKT TOT DE
BESCHIKKINGEN VOLGENS WELKE DE
BURGERLI.JKE PARTI.J EEN FOUT HEEFT
BEGAAN WAARVOOR ZI.J TEN l\UNSTE
VOOR EEN VIERDE VAN DE SCHADE AA~
SPRAKELI.JK IS.
~ 0ll'IVANG. ~ STRAFZAKEN. ~ VERNIETIGING VAN EEN
EERSTE BESLISSING IN HOGER BEROEP.
~ BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN
DE LATERE BESLISSING IN HOGER
BEROEP DIE SLECHTS RET GEVOLG IS
VAN DE EERSTE.

3D CASSATIE.

I

De 1·echte1' die beslist dat een best~~~~1·dm·
vom· d1·ievie1·de en de andere voo1' een
vie1·de voo1· een verkem·songeval aansp1·akelijk is, op grand dat de em·ste twee
jmtten heejt begaan wam·van een niet
te verenigen is met die ten laste van cle
tweecle best~mnler, verantwoonlt niet
wettelij k zijn beom·deli1ig van cle respectieve aansprakelijkheid van cleze best~ttt1'
de1·s. (Art. I382 en I383 B.W. ; artt. I2-I
en 25 wegverkeersreglement.)

D

2D Wannee?' de 1·echte1' cle aanspmkelijkheid voor de gevolgen van een ongeval
heeft venleeld nam· 1·ato van d1·ievim·de
voo?' de beklaagcle en een vierde voo1' de
burgeTlij ke pa?·tij, st1·ekt cle vemietiging
van de burge1·lijke veroo1·cleling, op de
vom·ziening van. cle .beklaagde, we gens
het jeit clat de 1'echtM' zijn beoo1·deling
van cle e1·nst van de 1'espectieve fouten
van deze pa1·tijen niet wettelijk heeft
verantwoord, zich niet ttit tot de beschikkingen volgens welke cle bm·ge1·l~jke
pa?·tij aansprakelijk is en die haM

aansprakelij kheicl op ten minste een
vie?·cle vaststellen (I ) .
3D

Vernietiging van een beslissing in
hoge1' be?·oep b?·engt ve1·nietiging mecle
van cle late1·e beslissing in hager beroep
die slechts het gevolg is van de em·ste (2).

(WATTIEZ, T. PIERSON.)
ARREST (ve?'taling).
HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden
vonnissen, op I december I972 en 28 juni
I974 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Recht bank te Doornik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen door eiser en verweerder
ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4I8, 420 van het
Strafwetboek, I2-I, 25-2, a, en 25-3 van
het koninklijk besluit van I4 maart I968
houdende algemeen reglement op de
politic van het wegverkeer, I382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
clooTdat, al veroordeelt het vonnis van
I december I972 verweerder wegens inbrenk op de artikelen 4I8, 420 van het
Strafwetboek en I2-I van het algemeen
reglement op de politic van het wegverkeer, dit vonnis hem aansprakelijk
verklaart enkel voor een vierde van de
schadelijke gevolgen van bet kwestieus
ongeval en de overige drievierde van de
aansprakelijkheid ten laste van eiser legt
wegens de zware fout die laatstgenoemde
zou hebben begaan, door de artikelen 25-2, a, en 25-3 van het wegverkeersreglement te overtreden, en het vonnis
van 28 j1.mi I974 eiser veroordeelt tot de
betaling aan verweerder, die zich tegen
hem burgerlijke partij had gesteld, van
drievierde van de door hem geleden
schade,

(1) Cass., 28 mei 1973 (A1'1', cass., 1973,
biz. 939); 13 mei en 11 juni 1974 (ibid., 1974,
biz. 1017 en 1119),
(2) Cass., 23 december 1974, supra, biz. 480.
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van het wegverkeersreglement oplegt
aan de weggebruiker die naar links wil
afslaan deze is dat hij het normale verkeer van voornoemden niet hindert ;
de rechters in hoger beroep vaststellen
dat verweerder in de tegenovergestelde
richting van die van eiser die naar links
afsloeg, reed en hem veroordeelden met
name wegens overtrading van artikel12-1
van genoemd reglement ; hieruit noodzakelijk volgt dat zijn rijwijze niet normaal was ; derhalve aan eiser niet kon
worden verweten 'deze te hebben gehinderd, waaruit volgt dat de beslissing van
de rechters in hoger beroep, waarbij zij
eiser veroordelen tot vergoeding aan verweerder van drievierde van de door deze
geleden schade, onwettelijk is :
Overwegende dat het vonnis van 1 december 1972 beslist dat de aansprakelijkheid voor genoemd ongeval voor drievierde ten laste van eiser en voor een
vierde ten laste van · verweerder moet
worden gelegd; dat die beslissing steunt
op de « zware fout >> die werd begaan door
eiser die, toen hij naar links wilde afslaan,
enerzijds zich er niet vooraf van vergewist heeft of hij zulks kon doen zonder
gevaar voor verweerder en anderzijds
het normale verkeer van zijn tegenligger
heeft gehinderd, zodat hij aldus de bepalingen van artikel 25 van het wegverkeersreglement heeft overtreden ;
Overwegende echter dat het vonnis van
1 december 1972, na overwogen te hebben
dat verweerder zelf gedeeltelijk aansprakelijk voor het ongeval was om artikel 12-1 van het wegverkeersreglement
te hebben overtreden, ten laste van eiser
niet kon leggen dat hij de fout had begaan verweerders normaal verkeer te
hebben gehinderd;
Dat de rechters in hoger beroep derhalve hun beoordeling van de zwaarwichtigheid van de respectievelijke fout
van de partijen op geen wettelijke grandslag hebben gesteund;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 1 december 1972, voor
zover het uitspraak doet over de verdeelde aansprakelijkheid van de twee partijen, doch behalve met betrekking tot
de beschikking waarbij verweerder ten
belope van minstens een vierde aansprakelijkheid wordt verklaard voor de
aan eiser toegebrachte schade ; vernietigt

het bestreden vonnis van 28 juni 1974,
voor zover het uitspraak doet op grond
van de verdeling van de aansprakelijkheid in drie vierde en een vierde ;
verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissingen ;
veroordeelt verweerder in drie vierde van
de kosten en eiser in een vierde; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting
houdende in hoger beroep.
3 februari 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Dassesse en Fally.
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GEMEEN'TEVERORDEN'IN'G.
GEMEENTEVERORDENING
HOUDENDE
VERBOD OM ZONDER VOORAFGAANDE
TOELATING RECLAMEBORDEN AAN TE
BRENGEN OP OF OVER DE OPENBA:RE
WEG OF DAA:R WAA:R ZE VAN DE WEG
ZIOHTBAAR ZIJN. - BEPALING MET HET
OOG OP DE VERKEERSVEILIGHEID.
- WETTELIJKHEID.

2° AANPLAKBILJETTEN. REGELING INZAKE HET AANBRENGEN VAN
AANPLAKBILJETTEN. BESLUITWET
VAN 29 DECEMBER 1945. Ko- .
NINKLIJK BESLUIT VAN 14 DECEMBER 1959. WET VAN 29 MAART
1962. -WET BETREFFENDE DE POLlTIE OVER HET WEGVERKEER.- WETTELIJKE EN VERORDENINGSBEPALINGEN
DIE DE BEVOEGDHEID VAN DE GEMEENTERADEN NIET BEPERKEN OM MET HET
OOG OP DE VERKEERSVEILIGHEID HET
AANBRENGEN VAN RECLAMEBORDEN OP
OF OVER DE OPENBA:RE WEG TE REGLEMENTEREN.
1 o K1·achtens de decreten van 14 december
1789 en van 16-24 attgttstus 1790 kan
de gemeenteraad opleggen dat de toelating van het college van btt1·gemeester
en schepenen vereist is voor het aan-
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b1·engen van ?'eclamebonlen op of ove1·
de openbare weg of daa1· wam· ze van
de weg zichtbaa?' zijn, waanloor de
verlcee?·sveiligheid lean gehindenl W01'den (I).
,2° Noah de besl~titwet van 29 decembm· 1945

houdende ve1·bocl tot het aanbrengen van
OJJsclwiften op de openba1·e weg, noah
het lconinklijk beshtit van 14 decembe1'
1959 waa1·bij 1·egelen wo1·den gesteld op
het aanplalcken en 1·eclame maken (2),
noch de wet van 29 maa}'t 1962 houclende
organisatie van de 1'tdmtelijke onlening
en van de stedebmtw, noah enige ancle1·e
wettelijke bepaling, noch artikel 10 van
de wet betreffende de politie over het wegvm·lcee?' (3), houclen een bepe1·king in van
de bevoegdheid van de gemeentm·aclen h~m
lcnwhtens de dec1·eten van 14 december
1789 en van 16-24 aug~tst·us 1790 ve1'leencl, om met het oog op de ve1·lcee?'sveiligheid het aanb1·engen van 1'eclamebo1'den op of ove1· de openba1·e weg of daar
waa?' ze van de weg zichtbam· z~jn, afhankelijlc te stellen van een voomfgaande
toelating van het college van buTgemeestm·
en schepenen.
(HERMIA.)

ARREST

(vm·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 augustus I974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 50 van het decreet
van I4 december I789 betreffende de
samenstelling der gemeenten, 1 en 3 van
het decreet van I6 en 24 augustus I790
betreffende de rechterlijke inrichting,
59 en 60 van de wet van 29 maart I962
houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedebouw, I en 6
van het koninklijk besluit van 14 dec8lnber 1959 waarbij regelen worden gesteld
op het aanplakken en reclame maken en
97 van de Grondwet,

doonlat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtrecling van artikel I van het

(l)
1971,
(3)
1972,

en (2) Oass., 11 mei 1971 (Arr. oass.,
biz. 909),
Oass., 20 september 1971 (A1'1', oass.,
biz. 65),

politiereglement van 12 mei I958 van
de stad Hoei betreffende het plaatsen van
reclameborden,

te1·wijl, ee1·ste onclerdeel, door die verordening uit te vaardigen, waarbij in het
algemeen het plaatsen van reclameborden afhankelijk wordt gesteld van
een voorafgaande toelating, de gemeenteraad van de stad Hoei de perken van zijn
bevoegdheden die hij heeft tengevolge
van voornoemde decreten, te buiten is
gegaan en die verordening derhalve
onwettelijk is ;
tweede ondeTcleel, de aangelegenheden
inzake aanplakking en reclame algerneen
geregeld worden bij het koninldijk besluit van I4 december 1959 en derhalve
met toepassing van· artikel 60 van de
wet van 29 maart I962 onttrokken worden aan de gmneentelijke bevoegdheid
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat de gemeenteoverheid in de in hot rniddel vermelde deereten de bevoegcU1eid put on1 te voorzien
in de openbare rust en de veiligheid van
hot verkeer ; dat die bevoegdheid voor
die overheid het recht inhoudt de reglementaire maatregelen te nemen, die
nodig zijn om die rust en die veiligheid
te verzekeren ;
Overwegende dat de verordening van
12 mei I958 van de gemeente Hoei het
plaatse;n van reclameborden afhankelijk
stelt van de voorafgaande toelating van
het college van burgemeester en schepenen op grond dat « de affiches een reden
van samenscholingen of van verkeersbelemmeringen lnumen zijn " ;
Dat, door die verordening uit te vaardigen, de gemee:nteraad binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ll8eft gehandeld ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel
Overwegende dat noch de besluitwet
van 29 december I945 houdende verbod
tot het aanbrengen van opschriften op
de openbare weg, noch het koninklijk
besluit van I4 december I959 waarbij
regelen worden gesteld op het aanplakken
en reclame maken, noch artikel I 0 van
de wet betreffende politie over het wegverkeer, noch enige andere wet of verordening, met name enig algemeen
reglement genomen ter uitvoering van
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inhouden van de bevoegdheid van de
gemeenteoverheid om, met het oog op de
openbare rust en de veiligheid van het
verkeer, het plaatsen van voorwerpen en
met name van reclamepanelen die het
verkeer op de straten, k~den, pleinen en
openbare wegen kunnen hinderen, afhankelijk te stellen van een voorafgaande
toelating van het college van burgemeester en schepenen ;
Ovenvegende dat de omstandigheid dat
op S januari 1974 het college van burgemeester en schepenen van de stad Hoei
de door eiser gevraagde toelating heeft
geweigerd, door te steunen op een beraadslag'ing van 7 september 1970 van de
gemeenteraad, waarbij werd toegelaten
op verschillende plaatsen van de stad
reclameborden aan te brengen en onder
n1eer om redenen van esthetische aard,
niet belet dat het vonnis eiser wettelijk
heeft luumen veroordelen wegens overtreding van de verordening van 12 mei
1958;
Dat de rechter evenmin gehouden was
tot de vaststelling dat het plaatsen van
genoemde reclameborden in feite een
hinder opleverde voor het gemak en de
veiligheid van het verkeer ;
Dat dit onderdeel van 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.
S februari 1975. 2e kamer.
Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?·,
de H. Legros.- Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Y. Collon (van de balie te
Brussel).
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GENEESKUNDE. 0RDE DER
GENEESHEREN.- PROVINOIALE RAAD.
BESLISSINGEN VATBAAR VOOR HOGER
BEROEP.

2°

so

HOGER BEROEP.- 'I'uoHTZAKEN.
0RDE DER GENEESHEREN. PROVINOIALE RAAD.- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR HOGER BEROEP.
VOORZIENING IN CASSA'I'IE. 'I'UOHTZAKEN.- BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN
INGESTELD. - I N EERSTE AANLEG GENOMEN BESLISSING VAN DE PROVINOIALE RAAD VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN.- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° en 2° Hoge1• be1·oep staat open tegen allec

beslissingen van de p1•ovinciale mden
van de 0Tde de1· geneeshe1·en, oak die
genomen buiten hun bevoegdheid, tenzij
de wet bepaalt dat zij in laatste aanleg·
gewezen zijn (1). (Art. 13, lid 1, K.B.
nr. 79 van 10 november 1967).
S0 Niet ontvankelijk is de voo?'ziening
tegen een in ee1·ste aanleg genomen
beslissing van de pTOvinciale mad van
de 01•de dm· geneeshe1·en (2). (Art. 618
G.W. ; K.B. nr. 79 van 10 november·
1967.)
(GODTS, T. ORDE DER GENEESHEREN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 juni 1974 gewezen door
de Provinciale Raad van de Orde der
geneesheren te Antwerpen;
Over de exceptie van niet-ontvankelijkheid door verweerster opgeworpen en
hieruit afgeleid dat de beslissing niet in
laatste aanleg is gewezen ;
Overwegende dat door de beslissing
van de Provinciale Raad van de Orde
der geneesheren te Antwerpen wordt.
beslist dat eiser vanaf 26 juni 1974 geen
voorzitter van de provinciale raad meer
is;
Overwegende dat luidens artikel 1S,
lid 1, van het koninklijk besluit nr. 79·

(1) Raadpl. cass., 13 oktober 1969 (Arr ..
cass., 1970, biz. 156) en 27 oktober 1972
(ibid., 1973, biz. 212).
(2) Vgl. cass., 8 december 1972 (A1·r. cass.,.
1973, biz. 351) en 30 oktober 1973 (ibid.,.
1974, biz. 251).
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van 10 november 1967 de raden van beroep van de Orde der geneesheren kennis
nemen van het hoger beroep tegen de
beslissingen van de provinciale raden, die
artikel 6, 1° of 2°, toepassen;
Dat door melding te maken van de
beslissingen genomen met toepassing van
artikel 6, 1° of 2°, deze bepaling de beslissingen uitsluit die, zoals de in artikel 6,
5°, genoemde beslissingen, krachtens een
uitdrukkelijke wetsbepaling in laatste
aanleg gewezen zijn, doch niet ertoe
strekt de mogelijkheid van hoger beroep
tot de aangehaalde beslissingen te beperken;
Dat artikel 13, lid 1, aldus de algemene
regel bevestigt dat hoger beroep openstaat tegen alle beslissingen van de provinciale raden, ook tegen die genomen
buiten hun bevoegdheid zoals deze omschreven is in artikel 6 of een andere
wetsbepaling, tenzij de wet bepaalt dat
zij in laatste aanleg gewezen zijn ;
Overwegende dat, nu de bestreden
beslissing niet valt onder de beslissingen
die krachtens de wet in laatste aanleg
gewezen zijn, zij vatbaar is voor hoger
beroep en, krachtens de artikelen 608
van het Gerechtelijk Wetboek en 23 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, derhalve niet voor voorziening in cassatie;
Dat de exceptie van niet-ontvankelijkheid moet worden ingewilligd ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 februari 1975. 2e kamer. V oorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. de Vreese. - Gelijklttidende concl'ttsie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters de HH. Houtekier
en DeBruyn.
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1o BEWI.JS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- RECHTER DIE
AAN EEN IN EEN OVEREENKOlVIST GEBEZIGDE TERM EEN BETEKENIS GEEFT DIE
VERENIGBAAR IS MET DE GEZAMENLIJKE
BEPALINGEN VAN DEZE OVEREJENKOMST,

NA TE HEBBEN ONDERZOCHT WELKE D
GEMEENSCHAPPELIJKE BEDOELING VAN
DE PARTIJEN IS. - GEEN MISKENNING
VAN' DE BEWIJSKRACHT VAN DE OVEREENKOMST.
2° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING BERUST. -MID·
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
1° De bewijskTacht van een ovm·eenkomst
wo1·dt niet miskend dooT de 1·echter die,
na te hebben onderzocht welke de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen is,
aan een in die ove1·eenkomst gebezigde
te1·m een betekenis geeft die verenigbaar
is met de gezamenlijke bepalingen van
de ovm·eenkomst (1). (Artt. ll56, ll61,
1320 en 1322 B.W.)
2° Feitelijke gmndslag mist het middel
dat op een ve1·kee1·de uitlegging van de
best1·eden beslissing be1'ttst (2).
(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP
« CONTINENTAL CELLULOSE ))'

T. DEKOK.)
ARREST (vM·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 februari 1974 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, rechtdoende op
verwijzing ;
Gelet op het arrest van het Hof dd.
25 oktober 1972 (3);
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grond-·
wet,
doordat, hoewel het bestreden arrest
erkent dat het recht om eenzijdig de
overeenkomst te beeindigen een wezenlijk
kenmerk is van elke verhuring van werk
voor onbepaalde tijd, het eraan toevoegt
dat « echter de clausules van een arbeidsovereenkomst die de uitoefening van het
recht tot eenzijdige ontbinding bemoeilijken doch die uitoefening niet onmogelijk maken niet strijdig zijn met de openbare orde en de uit deze clausules voortvloeiende verbintenissen op zichzelf geen
(1)
1974,
(2)
(3)

Raadpl. cass., 28 juni 1974 (.Ar1·. cass.,
biz. 1225).
Cass., 30 oktober 1975, B1tpra, blz. 284.
A1·r. cass., 1973, blz. 200.
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redenen een dergelijke overeenkomst verbreekt voor zijn fout moet instaan niet
aileen op grand van artikel 20 van de
gecoiirdineerde wetten betreffrmde het
bediendencontract doch ook krachtens
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
en besluit dat gedaagde in hager beroep,
door de contractuele betrekkingen zonder
opzegging en zonder enige reden te verbreken, de litigieuze overeenkomst heeft
geschonden en ap:peilante de v:oordelen
heeft ontnomen die gedaagde m hager
beroep haar vrijelijk had toegekend,
te1·wijl deze gronden, waardoor h~t
arrest zijn beschikkende gedeelte wll
verantwoorden volgens hetwelk gedaagde
in hager beroep" op basis van artikelll84
van het Burgerlijk W etboek het aan
appellante toegebrachte nad~:l. m.~et
vergoeden >>, duister en tegenstnJdig ZIJll,
hetgeen bijgevolg gelijkstaat met het
ontbreken van motivering :

Overwegende dat in antwoord op de
conclusie van eiseres die betoogde dat de
overeenkomst van 1 september 1967,
welke tot doel had verweerster een stabiele betrekking en voldoende inkomsten
bij het bereiken van de pensioe~gerech
tigde leeftijd te verschaffen, met van
toepassing was, omdat . er geen enkele
bepaling in voorkwam m verband met
een eenzijdige beeindiging van de tussan
de partijen bestaande arbeidsovereenkomst vooi' bedienden, het arrest zegt
dat het recht om eenzijdig de arbeidsovereenkomst voor bedienden te beeindigen weliswaar een wezenlijk kenmerk
is van elke verhuring van werk voor
onbepaalde tijd, doch dat de bepalingen
die de uitoefening van het recht tot eenzijdige ontbinding bemoeilijken, zonder
die uitoefening 1onmogelijk te maken,
niet strijdig zijn met de open bare orde;
dat de uit deze clausules voortvloeiende
verbintenissen op zichzelf geen ongeoorloofde oorzaak hebben; dat, derhalve,
degene die, door de verbreking zonder
opzegging en zonder gegronde reden van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
de medecontractant de voordelen ontneemt die hij hem vrijelijk had toegekend,
voor zijn fout moet instaan niet aileen
krachtens artikel 20 van de gecoiirdineerde wetten betreffende het bediendencontract, doch ook krachtens artikelll84
van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat, daargelaten de vraag
hoe pertinent dit antwoord is, de over-

wegingen waarop het steunt niet onduidelijk zijn en logisch afgeleid worden ;
Dat ze dus het enige door het middel
aangevoerde verwijt van duisterheid en
tegenstrijdigheid niet verdienen;
Dat dit middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dom·dat het bestreden arrest, zonder te
betwisten dat artikel 7 van de litigieuze
overeenkomst uitdrukkelijk bepaalde dat
" Denise Dekok, als tegenprestatie voor
de haar aldus toegekende voordelen, zich
er uitdrukkelijk toe verbindt na de
beeindiging van haar. werkraamheden
niet meer als bediende bij andere firma's
te werken >>, beslist dat deze tegenprestatie " volkomen bijkomstig >> is en dat
ze " voor gedaagde in hager beroep
(thans verweerder) slechts van sentimentele aard was >>, en hieruit afleidt dat de
nietigheid van de aldus aangegane verbintenis, welke nietigheid het arrest erkent, op de geldigheid van de overeenkomst geen enkele invloed kan uitoefenen,
terwijl deze willekeurige uitlegging, die
geenszins wordt gemotiveerd door elementen van buiten het geschrift dat de
overeenkomst van de partijen vaststelt,
onverenigbaar is met de bewoordingen
van dit geschrift waarin de partijen duidelijk hebben verklaard dat de uitdrukkelijke verbintenis o'm niet meer als bediende te werken door verweerster was
aangegaan " als tegenprestatie >> voor de
voordelen die haar bij de overeenkomst
worden toegekend, zodat het arrest door
zijn uitspraak de bewijskracht van de
geschreven overeenkomst van de partijen heeft miskend :
Overwegende dat het arrest beslist,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat de nietigheid van de overeenkomst
waarin de bediende zich ertoe verbindt na
de beeindiging van zijn werkzaamheden
niet meer bij andere werkgevers te werken, afhangt van het belang dat de partijen aan deze laatste clausule hechten ;
dat ingeval deze ·clausule "slechts een
bijkomstige bepaling is en het mogelijk
is ze van de overeenkomst zelfte scheiden,
de sanctie vreemd blijft aan deze overeenkomst die verder een eigen bestaan
leidt >>;
Dat het arrest, dat nagaat welke draagwijdte moet worden toegekend aan de
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de overeenkomst tot doel heeft de stabiliteit van de betrekking van een verdienstelijke oude bediende te verzekeren
en haar bij haar pensionering voldoende
inkomsten te waarborgen, en dat, derhalve, de tegenprestatie van verweerster,
namelijk de verbintenis om na de beeincliging van haar werkzaamheden niet
meer als bediende bij andere firma's te
werken, volkomen bijkomstig blijkt te
zijn en vooi· eiseres slechts een moreel
belang heeft ;
Overwegende dat het arrest, door aan
het woord '' tegenprestatie " veeleer de
betekenis toe te kennen die voortvloeit
uit de opzet van de overeenkomst dan die
welke het middel eraan .geeft, aan deze
overeenkomst geen uitlegging heeft gegeven die onverenigbaar is met haar
bewoorclingen en de bewij skracht ervan
niet heeft miskend ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 900, ll08,
1128, 1133 en ll72 van het Burgerlijk
Wetboek,
doonlat het bestreden arrest, zonder te
betwisten dat de '' uitdrukkelijke verbintenis '' van verweerster, waarvan sprake
in artikel 7 van de overeenkomst, bedongen was als de "tegenprestatie '' voor de
haar t.oegekende voordelen, of dat deze
verbintenis een ongeoorloofd voorwerp
had, beslist dat de overeenkomst niettemin geldig is, om de niet passende reden
dat "de overeenkomst als best.aansreden
heeft ... errerzijds, aan de betrokkene een
grotere stabiliteit van betrekking te
verlenen en haar na haar pensionering
voldoende inkomsten te waarborgen, en
anderzijds, op meer effectieve wijze de
voortzetting van een wenselijk geachte
medewerking te verkrijgen '' en dat
'' deze bestaansreden duidelijk volgt uit
de bepalingen 1 tot 6 van de overeenkomst en derhalve de draagwijdte vermindert die aan de tegenprestatie van
artikel 7 kan worden toegekend ,,
te?'Wijl het ongeoorloofd karakter van
het voorwerp van de bedongen tegenprestatie noodzakelijk de oorzaak wegnam van de verbintenis de aan verweerster verleende voordelen toe te kennen,
zelfs indien de '' bestaansreden '' van de
overeenkomst, dat wil zeggen het door de
partij en nagestreefde doel, niet ongeoorloofd was :
Overwegende dat, hom.vel het arrest

aanneemt dat de clausule die de bediende
verbiedt na de beeindiging van zijn
werkzaamheden bij andere werkgevers
te werken, in beginsel, nietig is, het
beslist dat deze nietigheid de geldigheid
van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aantast wanneer deze
clausule feitelijk slechts een bijkomstige
bepaling is ; dat, in dit geval, de sanctie
vreemd blijft aan de overeenkomst '' die
verder een eigen bestaan leidt '' ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat zulks ten deze het geval is ;
Dat het niet beslist dat, niettegenstaande de nietigheid van de bedongen tegenprestatie, de overeenkomst geldig is,
omdat haar bestaansreden is, aan verweerster voordelen toe te kennen, doch,
in tegenstelling met wat in het middel
wordt betoogd, omdat de clausule waarbij verweerster zich ertoe verbindt om
na haar pensionering niet meer te werken, hoewel ze nietig is, wegens haar
bijkomstig karakter geen afbreuk doet
aan de overige bepalingen van de overeenkomst waarvan ze niet de oorzaak is ;
Dat het middel, dat op een onjuiste
uitlegging van het arrest berust, feitelijke
grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 februari 1975. 3e kamer. Voo?·zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer
wam;nemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Busin. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
·
Pleitm·s, de HH. VanRyn en DeBruyn.

3e KAMER. -

5 februari 1975.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. GEOOORDINEERDE WETTEN VAN 20 JULI 1955, ARTIKEL 15, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 44 VAN DE WET
VAN 21 NOVEMBER 1969. GEVAL
WAARIN RET JAARLIJKS LOON VAN DE
BEDIENDE
150.000 FRANK OVERSORRIJDT.- VOORWAARDEN WAARAAN
DE OPZEGGINGSTERMIJN IS ONDERWORPEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN,- 00NOLUSIE,- BETOOG DAT
NIET MEER TER ZAKE DIENT WEGENS
DE OPLOSSING DOOR DE REORTER AAN
RET GESORIL GEGEVEN. ~ REORTER
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NIET VERPLIOHT TE ANTWOORDEN OP
DE OONOLUSIE WAARIN DIT BETOOG
VOORKOMT.

Io Nam·luid van artikel15, § 2, lid 1 en 2,

van de gecoordinee1·de wetten betreffende
het bediendencontmct, gewijzigd bij
m·tikel 44 van de wet van 21 novembe1·
1969, wo?"den de doo1• de we~·kgeve~· en de
bediende in acht te nemen opzeggingste?·mijnen, wanneer het jam·lijks loon
van deze laa•ste 150.000 jmnk ove?'·
sch?-ijdt, vastgesteld hetzij bij overeenkomst gesloten ten V1'0egste op het ogenblik wam·op de opzegging wo1·dt gegeven,
hetzij doo1· de 1'echte1·, en mag, indien
de opzegging w01·dt gegeven door de we1'kgeve1', de opzeggingste1·mijn niet lage1'
zijn dan de in § 1, eerste en tweede lid, van
dat m·tikel vastgestelde teTmijnen; valgens m·tikel 22 van genoemde wetten zijn
de bedingen waa1·bij ko1'te1·e tennijnen
worden bepaald nietig in geval van opzegging doo1· de werkgeve1· (1).
2o De 1·echte1' is niet verplicht te antwoo1·den
op een conclusie wam·in een betoog voO?'komt, wannee1· dit niet mee1· te1• zake
dienend is wegens de oplossing die hij
aan het geschil geejt (2). (Art. 97 G.W.).
(NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP
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1o VONNISSEN' EN ARRESTEN'.
DIREOTE BELASTINGEN. BESOHIKKENDE GEDEELTE.- BEGRIP.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. 'J'ERMIJN.- DIREOTE BELASTINGEN.VoORZIENING GERIOHT TEGEN DE EINDBESLISSINGEN VAN EEN ARREST. VOORZIENING INGESTELD MEER DAN
DRIE MAANDEN NA DE BETEKENING VAN
HET ARREST.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Elke besliss1:ng van de 1'echte1· bet?·effende
een betwisting v01·mt een beschikkende
gedeelte, ongeacht de plaats wam· deze
beslissing in het vonnis of het a?'1'est
vo01·komt en de vo1·m waarin ze is 'Uitgedntkt (3).
2° In de regel is te laat ingesteld en, bijgevolg, niet ontvankelijk de voo1·ziening
gericht tegen de eindbeslissingen van een
arrest inzake directe belastingen, wannee~·
deze voorziening we1·d ingesteld meer dan
d1·ie maanden na de betekening van het
a1·1·est (4). (Art. 289 W.I.B., gewijzigd
bij art. 16 wet van 30 mei 1972;
artt. 2 en 19 G.W.)

« HOUvVAERT, HOLLANDER EN DENEEF »,
T. DEBUYOK.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
5 februari 1975. 3 8 kamer. Voo1·zitte1-, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Faures en Biitzler.
Op dezelfde dag werd een arrest in
dezelfde zin gewezen in zake dezelfde
vennootschap tegen Scoupreman, op
voorziening tegen een arrest van hetzelfde Arbeidshof van dezelfde datum.

«

(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
FROlVIAGERIE-FRANOO-SUISSE-LE SKI>>.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, op 4 juni 1973 en 4 februari 1974
door het Hof van beroep te Brussel gewezen;
Over de middelen van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen de voorziening opgeworpen en afgeleid nit het
feit dat de op 8 mei 1974 ingestelde voorziening t.ardief is in zoverre ze gericht is
tegen het arrest van 4 juni 1973, rlat op
8 jmli 1973 werd betelcend, en zij geen
enkel middel aanvoert in zoverre ze

(1) Raadpl. cass., 16 januari 1974 (Ar1·.

cass., Hl74, biz. 547).
(2) Cass., 17 januari 1975, sup1·a, blz. 547.
(3) Vgl., in burgerlijke zaken, cass., 22 februari 1973 (A1·r. ca8s., 1973, blz: 618), en,
in strafzaken, cass., 1 oktober 1974, sup·ra,
biz. 145.
( 4) Raadpi. Considerations sur le projet de
Code judiciaire, redA door de Procureur-

generaai Hayoit de Termicourt uitgesproken
op de plechtige openingszitting van 1 september 1966, nr. 3; zie ook : BALTUS, "Aper<;m
de !'application du Code judiciaire en matiere
fiscale ,, Jotmwl p1'atiqtte de d1·oit fiscal, 1968,
blz. 38 ; raadpl. onder vigeur van de gecol\rdineerde beiastingwetten, cass., 5 januari 1965
(Bttll. en Pas., 1965, I, 436).

-638gericht is tegen het arrest van 4 februari
1974:
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 4 juni 1973 :
Overwegende dat verweerster, die de
naarnloze vennootschap Etablissements
Detry had opgeslorpt, voor het dienstjaar 1967 in de vennootschapsbelasting
en de opcentiemen werd aangeslagen
overeenkomstig de artikelen 22, 4°, en
124, § 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat verweerster betoogde
dat de door haar voor deze opslorping
betaalde prijs een meerprijs omvatte die
geen tegenwaarde had in de lichamelijke
en onlichamelijke bestanddelen van de
opgeslorpte vennootschap, en dat deze
meerprijs, die zij door een tegenboeking
in haar balans per 31 december 1966 had
afgeschreven, voor haar een aftrekbaar
verlies van het litigieuze dienstjaar was ;
Overwegende dat het arrest van 4 juni
1973, na onderzoek van de middelen die
bij conclusie door de Staat werden aangevoerd tegen verweersters stelling in
hoger beroep, het bestaan van een meerprijs aanneemt en, met betrekking tot
de toepassing van artikel 124, § 3, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen, beslist dat deze wettelijke bepaling
" geenszins verbiedt van de winsten van
de opslorpende vennootschap alle uitgaven of verliezen af te trekken die zij
gedaan of geleden heeft naar aanleiding
van de fusie of om daartoe te komen ... »
en dat " zulks ten cleze ook het geval moet
zijn met de meerprijs die verzoekster
(thans verweerster), opslorpende vennootschap, heeft betaald en waarvoor
geen tegenwaarde is te vinden in de
activa-bestanddelen van het vermogen
van de opgeslorpte vennootschap » ;
Dat, bij het onderzoek van de beslissing
van de directeur der belastingen volgens
welke de prijs die verweerster voor de
uitbreiding van haar onderneming had
betaald krachtens artikel 22, 4°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
belastbaar was, het arrest, " alvorens
verder recht te doen », de heropening van
de debatten beveelt om de partijen in
staat te stellen te concluderen en te
pleiten in verband met de eventuele
toepassing van artikel 22, 4°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Overwegende dat uit de vergelijking
van de gronden en het beschikkende
gedeelte van het arrest van 4 jtmi 1973
duidelijk blijkt dat dit arrest in de zin
van artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-

boek een eindbeslissing is in zoverre
daarmee de rechtsmacht van het hof
van beroep over de betwisting inzake de
toepassing van artikel 124, § 3, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
~itgeput is; da~ immers, en in tegenstelhng met wat e1ser betoogt, een beschikkende gedeelte vormt elke beslissing van
de rechter betreffende een betwisting,
ongeacht de plaats waar deze beslissing
in de tekst van de rechter voorkomt en
de vorm waarin ze is uitgedrukt ;
Dat bijgevolg de voorziening die meer
dan drie maanden na zijn betekening
tegen voormeld arrest is ingesteld, met
toepassing van de artikelen 2, 19 van het
Gerechtelijk Wetboek en 289 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
gewijzigd bij artikel 16 van de wet van
30 mei 1972, niet ontvankelijk moet
worden verklaard ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 4 februari 1974 :
Overwegende dat de cassatie van dit
arrest enkel wordt gevraagd als gevolg
van de nietigverklaring van het arrest
van 4 juni 1973, die zou worden uitgesproken;
Overwegende dat, nu de voorziening
verworpen is in zoverre ze gericht is tegen
dit eerste arrest, ze geen voorwerp heeft
in zoverre ze gericht is tegen het arrest
van 4 februari 1974;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 februari 1975. 3e kamer. V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, aclvocaat-generaal.
- Pleite?"s, de HH. Fally en Baltus (deze
laatste van de balie te Brussel).

1e

KAMER.-

6 februari 1975.

KOOP. -

VERBORGEN GEBREKEN.
VRIJWARING VOOR VERBORGEN GEBREKEN. BEDING VAN NIET·VRIJ·
WARING. GELDIGHEID. - . VooRWAARDEN.

Het beding van niet-m·ijwaring voor de
vm·bo?·gen geb?·eken ten gunste van dP

-639verkoper is geldig als deze de koper
hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet heejt
ingelicht ove?' het mogelijke bestaan van
de1·gelijke gebteken (1). (Art. 1641 B.W.)
(GOENS EN LENAIN,
T. DE MOOR EN EYNDELS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen;
Overwegende dat, bij akte op 22 augustus 197 4 neergelegd ter griffie van het
Hof, Mr. De Bruyn verklaart voor de
eisers op te treden als advocaat bij het
Hof van cassatie en het geding tussen de
partijen te hervatten, ter vervanging
van Mr. Philips;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1641, 1643, 1644,
1645 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dootdat het arrest afwijzend beschikt
over de vordering van eiseres tot outbinding van de verkoop van de handelszaak op grond dat, aangezien het beroep
van eiseres er geenszins in bestond
handelszaken te verkopen, men niet mag
vermoeden dat deze de aangevoerde
verborgen gebreken kende ; dat bet
beding, luidens hetwelk eiseres verklaard
heeft het materieel en het huisraad goed
te kennen en deze te nemen in de staat
waarin ze zich bevonden, moet uitgelegd
worden als zijnde evenwaardig aan een
beding van niet-vrijwaring voor de verborgen gebreken ; dat eiseres eveneens
het bedrog, ten laste van eiseres gelegd
en afgeleid uit de inhoud van de aankondiging betreffende het feit dat de
handelszaak te lwop was, niet bewijst,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, die gronden
aileen geen passend antwoord zijn op
het middel luidens hetwelk eiseres betoogde dat, zelfs indien bet beroep van
verweerster er geenszins in bestond wassalons te verkopen, de verborgen gebreken in het onderhavige geval, wegens hun
aard en hun omvang, niet konden ont(1) DE PAGE, Trait/; Blementaire de dmit
civil, d. IV, uitg. 1972, nr. 177, blz. 205 en
206, noot 8, nr. 189, blz. 216 en 220, en nr. 191,
blz. 221 en 223 ; LIMPENS, La vente, nrs. 326
en 353 ; raadpl. cass., 1 februari 1968 (A?·r.
cass., 1968, blz. 731) en de noot.

Het arrest wercl niet aangevallen in zoverre
daarin werd aangenomen dat de tweedehands-

gaan aan iemand van het beroep, hetg~en
ten deze het geval was aangez1en
verweerster persoonlijk het. wassalon
geiixploiteerd had; de /6ltenre.ch~er
derhalve de verplichtipg ZlJn beshssmg
naar de eis van de wet met redenen te
omkleden, niet nageleefd heeft (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, degene die de handelszaak die hij persoonlijk exploiteerde,
verkoopt, moet gelijkgest.eld worden met
de fabrikant die zijn 6lgen produkten
verkoopt of met de handelaar in dergelijke zaken en, zoals zij, moet geacht worden op de hoogte te zijn van de verborgen
gebreken van de zaak ; . die ken~is elk
beding van niet-vrijwarmg .ver~nndert;
zij voor de verkoper de verphchtmg meebrengt de prijs aan de koper terug te
geven en deze voor ~lle geleden sch.ade
te vergoeden (schendmg van de artlkelen 1641, 1643, 1644 en 1645 van het
Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres, in voor l~et
hof van beroep neergelegde concluSle,
betoogde dat, zelfs indien het beroep
van eiseres er niet in bestond wassalons
te verkopen, de verborgen gebreken van
het materieel en van het huisraad van de
handelszaak, wegens hun aard en h~~n
omvang, haar niet konden ontgaan 71Jn
omdat ze zelf het wassalon geiixploiteerd
had;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de partijen
verklaard hebben clat zij onder elkaar
en met hem instemming de staat van het
huisraad en van het waterieel opgesteld
hebben ; dat dit huisraad en dat materieel tweedehands zijn ;
Dat het arrest eveneens oordeelt dat,
aangezien het een tweedehandse verkoop
betreft, verweerster de aandacht van
eiseres getrokken heeft op de mogelijkheid van het bestaan van gebreken waarmede de litigieuze installatie zou kunnen
bezwaard zijn ;
Dat het arrest aldus voldaan heeft
aan de bij artikel 97 van de Grondwet
bepaalde vormvereiste en niet meer moest
antwoorden op de niet pertine!'lt gew?rden conclusie, waarop het m1ddel zwh
beroept;
verkoop met zich bracht dat de koper impliciet door de verkoper ervan verwittigd werd
dat het te koop aangeboden materiaal door
verborgen gebreken kon aangetast zijn. Het
Hof behoefde zich daarover dus niet uit te
spreken.

-640Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest impliciet
maar zeker beslist dat in het onderbavige
geval de tweedehandse verkoop van
huisraad en materieel, die het voorwerp is
van de overdracht van het handelshuis,
een vrijstelling van de vrijwaring bevatte
ten gunste van de verkoper;
Overwegende dat die beslissing, die
door het middel niet bestreden wordt,
volstaat om het beschikkend gedeelte
van het arrest, dat de vordering van
eiseres afwijst, wettelijk te rechtvaardigen en dat dit onderdeel van het middel, dat overtollige gronden van het
arrest bestrijdt, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang;
Om die redenen, verleent aan Mr. De
Bruyn akte van het feit dat hij voor de
eisers optreedt en het geding hervat ;
verwerpt de voorziening ; veroordeelt de
eisers in de kosten.
6 februari 1975. re kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Closon.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Faures.

le KAMER.- 6 februari 1975.
1° OVEREENKOMST. SOHULDIGE
NIET-UITVOERING VAN EEN VERBINTESOHADEVERGOEDING AAN DE
NIS. SOHULDEISER VERSOHULDIGD. - BESTANDDELEN VAN HET NADEEL.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESOHIKKENDE GEDEELTE
GEGROND OP DUBBELZINNIGE REDENEN. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
I 0 De doo1· een contractuele ve1·bintenis

gebonden schuldenaa1· die deze ve1·bintenis niet uitvoe1·t, moet de schuldeiser
volledig ve1·goeden, hetgeen zodanig moet
berekend worden dat de ve1•goeding volstaat om het ve1•mogen van de schuldeiser te herstellen alsof er geen verlies
was geweest, dit wil zeggen op grand
znwel van het vedies dat hij heeft geleden
als van de winst die hij heeft moeten
derven (1). (Art. ll49 B.W.)

2°

Niet regelmatig gemotivee1•d is de
beslissing waarvan het beschikkende
gedeelte op dubbelzinnige 1·edenen is
geg1·ond (2). (Art. 97 Grondwet.)
(WEISGERBER,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« GARAGE EUGENE DUPARQUE ll,)
ARREST (vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1974 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen ll49 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, na vastgesteld te
hebben, stilzwijgend aangenomen te
hebben of tenminste niet betwist te
hebben dat verweerster, bij overeenkomst
van 30 maart 1962, aan eiser een vrachtwagen Mercedes verkocht had en van deze
een vrachtwagen Magirus teruggenomen
had, dat de verkoopprijs van de vrachtwagen Mercedes, volgens de catalogus,
729.386 frank bedroeg, dat verweerster
nochtans een korting van 182.386 frank
toegestaan had, die aldus de verkoopprijs
voor eiser op 547.000 frank bracht, dat de
waarde. van de vrachtwagen Magirus op
het ogenblik van de overeenkomst 225.000
frank was, dat verweerster' ten onrechte
geweigerd had de vrachtwagen Mercedes
te leveren en dat eiser in het bezit gebleven was van de vrachtwagen Magirus,
beslist dat, opdat eisers vermogen hersteld zou worden in dezelfde toestand
als die waarin de vrachtwagen Mercedes
hem zou zijn geleverd, verweerster moet
veroordeeld worden tot de betaling van
het verschil tussen de waarde van de twee
voertuigen, dat, bij gelijkwaardige uitvoering van de overeenkomst, de voorwaarden die er in bedongen werden,
moeten nageleefd worden en met name
die betreffende de waarde van het verkochte voertuig, dat de officiiile prijs met
de door de verkoper toegestane korting
moet verminderd en dat de waarde van
de vrachtwagen Mercedes derhalve moet
geschat worden, niet op 729.386 frank,
(1) Cass., 26 juni 1953 (Bull. en Pas., 1953,
I, 865); 3 mei 1957 (ibid., 1957, I, 1050);
18 oktober 1968 (_Arr. ca~s., 1969, biz. 181);
DE PAGE, Traite elementaire de droit civil,
d. III, nr. 98, letters C enD, en nr. 105.
(2) Cass., 6 januari 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 444)'; vgl. in strafzaken cass., 4 november
1974, sup1·a, biz. 293,

-641zoals eiser het vroeg, maar enkel op
54 7. 000 frank,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, luidens arti·
kel 1149 van· het Burgerlijk Wetboek,
de wegens niet-uitvoering verschuldigde
schadevergoeding niet alleen bestaat in
het geleden verlies maar ook in de winst
die de schuldenaar heeft moeten derven,
waaruit volgt dat, wanneer de verkoper
een korting op de verkoopprijs toestaat
en vervolgens weigert de verkochtc zaak
te leveren, de schadevergoeding niet aileen de waarde van de zaak, overeenkomstig de in de overeenkomst bepaalde
prijs, n'loet vergoeden maar bovendien
het voordee]· dat de koper verkrijgt door
het feit dat de verkoper hem een korting
toegestaan heeft, zodat om, in het onderhavige geval, het vermogen van eiser te
herstellen in dezelfde toesta.nd als die
waarin de vrachtwagen Mercedes hem
zou zijn geleverd, niet aileen de waarde
van die vrachtwagen, overeenkomstig
de overeengekomen prijs, in aanmerking
moest genomen worden maar bovenclien
het voordeel dat eiser bekomt door het
feit dat hem een korting toegestaan
word;
twe3de onde1·deel, het tegenstrijdig is te
beslissen dat eisers vermogen door de
betaling van een zekere som zou hersteld
worden in dezelfde toestand als die waarin de vrachtwagen Mercedes hem zou
zijn geleverd, en voor de berekening van
die som geen reke~1.ing te houden met het
voordeel dat eiser bekomt door het feit
dat eiseres, verkoopster, hem een korting
toegestaan had, en het arrest derhalve
betreffende dat punt niet, zoals vereist
bij artikel 97 van de Grondwet, passend
met redenen omkleed is :
Overwegende dat, indien de door een
contractuele verbintenis gebonden schuldenaar die verbintenis niet uitvoert, doze
laatste de schade van de · schuldeiser
volledig moet herstellen ; dat de rechter
de schadeloosstelling zodanig moet berekenen dat zij volstaat om het vermogen
van de schuldeiser te herstellen in dezelfde
toestand als die waarin het verlies niet
zou plaatsgevonden hebben;
Overwegende dat, na zowel op eigen
gronden als op die van de eerste rechter
die het overneemt, vastgesteld te hebben
dat eiser een gelijkwaardige uitvoering
gevraagd had van een overeonkomst inzake de levering van een vrachtwagen
Mercedes, levering die voor hem alle
belang verloren had, terwijl hij in het
bezit gebleven was van een vrachtwagen
Magirus die hij bij de levering van de
0ASSATIE, 1975. - 21

vrachtwagen Mercedes aan verweerster
had moeten overdragen, het arrest beslist
dat bij een gelijkwaardige uitvoering van
de overeenkomst de erin bedongen voorwaarden nageleefd moeten worden en
met name doze betreffende het verkochte
maar niet geleverde voertuig ;
Overwegende dat de rechters ook vaststollen dat eiser de voor de vrachtwagen
Mercedes overeengekomen prijs niet betaald heeft en dat hij, inclien men die
vrachtwagen geleverd had, beschikt zou
hebben over een vrachtwagen ter waarde
van tenminste 547.000 frank, in ruil voor
een vrachtwagen Magirus, volgens de
beoordeling van de desktmdige ter waarde
van 225.000 frank; dat zij beslissen dat
eisers schade gelijk is aan het verschil
tussen de waarde van de vrachtwagen
Mercedes en die van de vrachtwagen
Magirus welke in zijn bezit gebleven is ;
Dat het arrest, door die niet tegenstrijdige vaststellingen en overwegingen, soeverein oordeelt over de schade door eiser
geleden zowel wegens het door hem
geleden verlies als wegens de winst die
hij moeten derve:n heeft omdat verweerster haar overeenkomsten niet uitgevoerd
heeft;
Overwegende dat, aangezien de beoordeling van de door eiser geleden schade
soeverein is, het middel dat die beslissing
bekritiseert, niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat, uitspraak doende over het
middel door hetwelk eiser, in zijn conclusie voor het hof van beroep, betoogde
dat het beroepen vonnis terecht beslist
had dat verweerster aan eiser de sommen
die hij na 30 maart 1962 aan Ciabel
betaald had, namelijk 898.784 frank,
moest terugbetalen, dat het beroepen
vonnis echter een totaal gemaakt had
van de door verweerster aan eiser en door
eiser aan verweerster verschuldigde somme;J. en de interesten enkel op het saldo
berekend had, terwijl verweerster moest
veroordeeld worden om aan eiser de rente
in handelszaken te betalen op het bedrag
van 898.784 frank en zulks voor elke
maandelijkse betaling vanaf de datum
vvaarop eiser betaald had, het arrest
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worden tot de betaling, tegen .de rentevoet in handelszaken, op elk van genoemde maandelijkse afbetalingen, vanaf hun
datum tot deze van de dagvaarding,
te1·wijl die motivering van het arrest
het niet mogelijk maakt te weten of de
door de rechters bedoelde dagvaarding
de op verzoek van verweerster op 22 mei
1962 betekende clagvaarding is of die
welke op verzoek van eiser op 19 juni
1964 betekend \Verd, en die dubbelzinnigheid overeenstemt rnet een gebrek aan
de bij artikel 97 van de Gronchvet vereiste redenen,
en tenvijl die redenen het niet mogelijk
maken te weten OlTl welke feitelijke of
juridische redenen eiser het recht niet
meer zou hebben om, voor de periode na
de door het arrest bedoelde dagvaarding,
interesten te eisen op het totaal van de
door hem aan Ciabel gestorte sommen,
maar zijn aanspraken zou moeten beperken tot de interesten op het saldo, zoals
beslist werd in het beroepen vom1.is,
waaruit opnieuvv volgt dat het bestreden
vonnis niet regelmatig met reclenen omkleed is zoals vereist bij artikel 97 van.
de Grondwet :
Overwegende dat, na een totaal gemaakt te hebben van de door verweerster
aan eiser verschuldigde sommen, het
beroepen vonnis verweerster veroordeelcl
had tot de betaling van de gerechtelijke
interesten, vanaf de dag waarop eiser zijn
tegeneis ingediend had, namelijk vanaf
12 juni 1962 ;
Dat het arrest, dat, hoewel het beroepen vonnis beyestigend, eisers conclusie
inwilligt, beslist dat de interesten op de
door eiser aan Ciabel, na 30 maart 1962,
gestorte sommen verschuldigd zijn op
elk van de maandelijkse betalingen vanaf
hun datum « tot deze van de dagvaarding »;
Overwegencle dat die gronden het niet
mogelijk maken te vernemen naar welke
dagvaarding het arrest verwijst, namelijk
de door verweerster op 22 mei 1962 ingediende hoofdvordering of de door eiser
op 12 juni 1962 ingestelde tegenvordering
of de op 19 juni 1964 betekende vordering
tot terugbetaling van de door eiser aan
Ciabel gestorte sommen ;
Dat he.t arrest derhalve niet regelrrmtig
met redenen omldeed is en dat het middel
gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt bet bestreden arrest in zoverre het verweerster
veroordeelt tot betaling aan eiser van
de gerechtelijke interesten op de aan

Ciabel gestorte sommen en in zoverre
bet 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
gecleeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan opclat erover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
6 februari 1975. 1e kamer. Voo1'zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally.

1e KAMER.- 7 februari 1975.
lD DERDENVERZET. - INCIDENTEEL
DERDENVERZET. - KAN WORDEN GEBRACHT VOOR EEN RECHTER DIE DE
GELIJKE OF DE l\iEERDERE IS VAN DE
RECHTER DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. RECHTER
DIE DE lVIEERDERE IS. - BEGRIP.

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRH'T,
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.DIRECTE BELASTINGEN. - NoTARIELE
AKTE. UITLEGGING VERENIGBAAR
MET DE BEWOORDINGEN VAN DE AKTE.
- GEEN l\iiSKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTE.
3° VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.- 0PRICHTINGSAKTE. - GECOORDINEERDE WETTEN OP
DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN, ARTIKEL 116. - DRAAGWIJDTE VAN DEZE
BEPALING.
4° VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID.- 0PRICHTINGSAKTE. GECOORDINEERDE WETTEN
OP DE HANDELSVENNOOTSCHAPPEN, ARTIKEL 123, EERSTE LID. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.
1° I ncidenteel de1·denverzet kan enkel en

alleen geb1·acht 1V01'den voo?' een ?'echter
die de gelijke of de mee1·de1·e is van de
?'echte?' die de best?·eden beslissing heeft
gewezen; onde?' ?'echte1· die de meerde1·e
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1'echte1·lijke hiih·aTchie, de rnee1·de1'e is
van die welke heeft beslist (1). (Art. 1125
G.W.).
De bewijskmcht van een notaTiiile alcte
w01·dt niet miskend doo1· de 1'echte1· die
aan cleze akte een nitlegging geeft welke
veTenigbaa1' is met cle bewooTdingen
e1·van (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
3o Uit aTtikel 116 van de gecoonlineM·cle
wetten op cle handelsvennootschappen
volgt niet clat hij die in een pe?·sonenvennootschap met bepe1'kte aansp1'akelijkheid iets inb1·engt, e1· vennoot van
W01'dt (3).
4o In cle zin van Mtikel123, ee1·ste licl, van
de gecoo1·dinee1·de wetten op de hanclelsvennootschappen wo1'den enkel als op1'ichte1'S van een pe1·sonenvennootschap
met bepe1·kte aanspmkelijkheicl beschonwcl, niettegenstaande elk claa1·mee
stTijdig beding, zij die bij het ve1·lijden
van de oprichtingsakte zijn ve1·schenen
en iets inb1·engen tegen toekenning van
cleelbewijzen waai·op zij insch?-ijven (4).

zo

(DE RUDDER
EN LITISCONSORTEN DE BUSSCHERE,
T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; ~ Gelet op het bestroclen
arrest, op 12 juni 1973 door het Hof van
beroep te Brussel als gerecl1t op verwijzing gewezen ;
Gelet op het arrest op 20 april 1966
door het Hof gewezen (5);
Over het eerste 1niclclel, afgeleicl uit de
schencling van de artikelen 475 van. het
Wetboek van burgerlijke rechtspleging,
1125 van het Gerechtelijk Wetboek, 278
en 292 van het Wetboek op de inkomstenbelastinge:n,
doorclat het arrest ontvankelijk verklaart het inciclentee1 derdenverzet dat
verweerder richtte tegen het vormis van
(1) Raadpl. FEYE, 0ARDYN en ROELANTS,

La p1·ocedtw-e fisc ale contentieuse, nr. 145, en
Rep. pmt. cl1·. belge, v 0 Tim·ce opposition,
nr. 119.
(2) Cass., 12 september 1974, sttpm, blz. 44.
(3) Raadpl. cass., 24 februari 1959 (Bull.
en Pas., 1959, I, 644).
(4) Raadpl. J. VAN HouTTE, in A.P.R.,
yo De vennootschappen, nr. 112; FREDERICQ,

18 december 1952 van de Rechtbank
van koophandel te Brugge, waardoor
voor recht wercl gezegcl clat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Manufacture de chaussures de
luxe De Busschere » met zetel te Arclooie,
gesticht bij akte van 14 maart 1947 van
notaris De Byser, nietig en van generlei
waarde was, daarna dit clerdenverzet
gegrond verklaart, beslist clat gezegd
vonnis ten aanzien van verweerder geen
bewijskracht heeft en te zijnen opzichte
als onbestaande client beschouwd te
worden, en dienvolgens beslist dat, nu
voormelde personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheicl ten opzichte
van de administratie niet nietig was, de
betwiste aanslagen terecht in hoofde van
die personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, in vereffening, worden
gevestigd op de belastbare elementen die
aan het licht waren gekomen ter gelegenheicl van de vereffening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van artikel 15,
§ 2, van de gecoorclineerde wetten op de
inkomsten belastingen,
t31'Wijl, wanneer overeenkomstig de
artikelen 278 en 292 van voormeld Wetbook van de inkomstenbelastingen een
beroep tegen een beslissing van de directeur der directe belastingen bij het hof
van beroep aanhangig wordt gemaakt,
het hof van beroep niet bevoegd is om
kennis te nemen van een derdenverzet
gericht tegen een vonnis van een rechtbank van koophandel, daar in die omstandigheden het hof van beroep ten aanzien van doze rechtbank niet beschouwd
kan worden als een gelijke of meerdere
rechtsmacht in de zin van de artikelen 4 75
van het Wetboek van burgerlijke rechtspleging en 1125 van het Gerechtelijk
wetboek:
Overwegende dat het derdenverzet,
benevens bij hoofdvorclering, ook incidentoel kan worden gedaan, wanneer
namelijk reeds een geschil aanhangig is
in de loop waarvan de « derde » zich een
vonnis, waarbij hij geen partij was,
hoort tegonstellen ;
Handboek van Belgisch handels1·echt, uitg. 1963,
d. II, nr. 995; TSCHOFFEN, Les societes de
personnes a 1'esponsabilite limitee, nr. 47;
CoLENS, Les societes de pm·sonnes a 1'esponsabilite limitee, nrs. 37 en vlg. ; vgl. RESTEAU,
Des societes de pm·sonnes a 1'espons<1bilite limitee, nrs. 128 en 129 ; VAN RYN, P1·incipes de
d1·oit commercial, d. II, nr. 904.
(5) Bull. en Pc!s,, 1966, I, 1055,
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W etboek van burgerlijke rechtspleging
en krachtens artikel ll25 van het
Gerechtelijk Wetboek, daartoe vereist is
dat de rechter bij wie voormeld geschil
aanhangig is en voor wie het derdenverzet incidenteel gebracht wordt, cc van
gelijke of hogere rang is >> of cc de gelijke
of de meerdere is >> van de rechter die de
bij hot derdenverzet bestreden beslissing
heeft gewezen ;
Overwegende dat de termon reohter
<< vail hogere rang >> of cc die de meerdere
is », termon welke in voorm.elde artikelen
worden gebruikt in tegenstelling tot
rechter van cc gelijke >> rang, niet betekenen dat de reohter voor wie het incidenteel derdenverzet wordt gebracht de
reohter moot zijn die in hoger beroep
kennis neemt van de geschillen waarvan
de rechter die hot vonnis waartegen hot
derdenverzet is gericht, in eerste aanleg
kennis neemt;
Dat die termon een reohtscollege bedoelen dat, zoals een hof van beroep, ten
aanzien van eon rechtbank van eerste
aanleg, een hogere plaats inneemt in de
gerechtelijke hierarchic ;
Dat het middel naar reoht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, ll6, ll9, 123 van de wetten
op de handelsvennootsohappen, gecoorclineerd door het koninklijk besluit van
30 november 1935, 14, 15 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, geooorclinoerd door hot besluit van de
Regent van 15 januari 1948, 1, 2 en 6
van de wetten betreffende de nationale
crisisbelasting, gecoordineerd door het
besluit van de Regent van 16 januari
1948,
doordat hot arrest beslist dat de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid << Manufacture de chaussures de luxe De Busschere », gesticht
bij alde van 14 maart 194 7 van notaris
De Byser to Ardooie, niet nietig was, dat
de eisers ten onrechte aanvoerden dat de
naamloze vennootschap cc Oucl Huis De
Busschere brooders en zusters, in vereffening >> bij de opriohting van de personenvennootschap was opgetreclen in strijd
met artikel119 van de wet op de handelsvemwotschappen, en als medestichtster
diende beschouwd to worden overeenkomst,ig artikel 123 van dezelfde wet,
dat met hot woord << comparanten >> waarvan sprake in voormeld artikel 123 niet
wordt bedoeld om hot even welke persoon die in de oprichtingsakte wordt

vernoemd of optreedt, maar enkel de
inschrijvers op de maatschappelijke deelbewijzen, dat men niet inziet hoe voormelde naamloze vennootschap, ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders van
14 maart 1947, vennoot zou kunnen goworden zijn van voormelde personenvennootschap, dat uit de oprichtingsakte
van voor1nelde personenvennootschap
bleek dat doze opgericht werd onder
zeven verschijners en dat voormelde
naamloze vennootschap daar niet bij
was, dat zij nergens de hoedanigheid van
vennoot aanneemt of toegewezen krijgt
en ook geen deelbewijzen onderschrijft,
en dat de naamloze vennootschap enkel
in de oprichtingsakte vermeld wordt
omdat haar vereffenaars het handelsfonds
aanbrengen clat haar heeft toebehoord,

tenvijl, nu voorm.elcle notariele oprichtingsakte van 14 maart 1947 vermeldt
clat de vereffenaars van cle hoger becloelde
naamloze vennootschap de activa en de
passiva ervan in de vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid inbrachten,
nu hot arrest zulks trouwens constateert,
nu overeenkomstig artikel 116 van voormelcle wet op de hanclelsvennootschappen
de vennoten van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
diegenen zijn die een inbreng doen, nu
op groncl van artikol 123 van dezelfde
>vet de partij die in een opriohtingsakte
van eon personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid optreedt om
eon inbreng to cloen, als mecleoprichtster
en als medevennoot moot beschouwd
worden, nu overeenkomstig artikel 119
van dezelfde wet de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
waar een rechtspersoon als mecleoprichtster en medevennoot in de oprichtingsalde voorkomt, vanaf haar stichting
nietig is, de beslissing van hot arrest
luidens welke voormelde naamloze vennootschap nergens de hoedanigheid van
vennoot had aangenmnen of toegewezen
kreeg, en clat dienvolgens voormelcle
personenvennootsohap met beperkte aansprakelijkheid niet nietig was, de bewijsluacht miskent welke door de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk
'Vetboek aan voormelcle notariiile stichtingsakte van 14 m.aart 194 7 worclt
geheoht, en claarenboven onverzoenbaar
is met de in het arrest vervatte constateringen, zoclat de motivering van clit
arrest mot tegenstrijdigheicl is behept,
hetgeen gelijkstaat met eon gebrek aan
de door artikel 97 van de Gronclwet
vereiste motivering ;
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reden en voormelde personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid vanaf
haar stichting op 14 maart 1947 nietig
was, men niet te doen kon hebben met
eon verdeling door vereffening van het
patrimonium van een vem1.ootschap zoals
bedoeld door artikel 15, § 2, van de
gecoordineerde wetten op de inkomstenbelastingen, zodat ten deze ten onrechte
belastingen worden gevestigd op grond
van de artikelen 14 en 15 van gezegde
gecoordineerde wetten en van de artikelen 1, 2 en 6 van de gecoordineerde wettcn
op de nationale crisisbelasting ;
en te1·wijl de ontbonden naamloze vennootschap in voormelde oprichtingsakte
als comparante sub nr. 1 wordt vermeld,
en de bedoeling van voormeld artikel 123
is to beletten dat de personen, die het
oorspronkelijk maatschappelijk kapitaal
samenstellen, hem hoeda~1.igheid van medevennoten-oprichters zouden afwijzen
en aldus aan de aansprakelijkheid zouden
ontsnappen die zij ten gevolge van hem
inbreng dragon .:
Overwegende dat, luidens artikel 119
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen, de persone~'l
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid enkel natuurlijke personen als
leden mag tellen ;
Overwegende dat, luidens artikel 1 van
de oprichtingsakte van de kwestieuze
personenvem'lootschap, deze laatste werd
opgericht « onder de verschijnenden vermeld sub nrs. 2 tot en met 8 hierboven »,
die allen natuurlijke personen zijn ;
Overwegende dat, luidens artikel 5 van
.diezelfde op.richtingsakte, de deelbewijzen van de personenvennootschap ·worden
onderschreven « bij inbre~1.g », door de
vereffenaars, van de actieve en passieve·
waardexi van het handelsfonds dat aan
de ontbonden naa1nloze vennootschap
heeft toebehoord ;
Dat, deels in vergelding van deze
« inbreng ll, de maatschappelijke deelbe·wijzen aan diezelfde natuurlijke personen, gewezen aandeelhouders van de
naamloze vennootschap, worden toegekend;
Overwegende dat, wam1.eer de alde
aldus vermeldt dat de vereffenaars van
de naamloze vennootschap de actieve
en passieve waarclen van het haar toebehorencle handelsfonds « inbrengen ll en
wanneer het arrest vaststelt dat die
vereffenaars het handelsfonds << aanbrengen ll dat aan cle naamloze vennootschap
heeft toebehoord, zulks geens7ins bote-

kent noch met zich brengt dat die naamloze vennootschap als medeoprichtster
van de personenvennootschap optrad of
de hoedanigheid van vennoot van de
personenvennootschap verwierf;
Dat deze vereffenaars imme.rs niet
tussenkwalnen on1. een inbreng te doen
tegen toeke:nning van deelbewijzen aan
de naamloze ve~mootschap, cloch enkel
tussenkwa1nen om de inbreng van het
maatschappelijk patrimonium van cle
Ol'lthonclen naamloze vennootschap, tegen
deelbewijzen van de op te richton personenvennootschap, rechtstreeks toe te
kennen aan de vennoten van de personenvennootschap, mogelijk te maken;
Overwegende dat hieruit volgt dat het
arrest, door te beslissen clat voormelde
naamloze vennootschap nergens cle hoedanigheid Val"l vennoot van de personenvennootschap aannaln of toegewezen
kreeg, de bewijskracht van voormelcle
oprichtingsakte geenszins miskent, met
hogervermelcle vaststelling van het arrest
niet onverenigbaar is en artikelll9, lid 1,
van de wetten op de hanclelsvennootschappen niet schendt ;
Overwegende clat uit artikel 116 van
diezelfde wetten niet volgt dat al wie
« een inbreng doet ll in een personenvennootschap, er vennoot van wordt;
Overwegende dat artikel 123 van diezelfde wetten enkel betekent dat al
diegenen die bij de oprichtingsakte een
inbreng doen, tegen het bekomen van
deelbewijzen waarvoor ze inschrijven,
niettegenstaande elke strijdige bepaling
als oprichters worden beschouwd ;
Cverwegende dat, nu nit bovenstaande
volt;t dat de naamloze vennootschap
geenszins optrad om een inbreng te doen
tege::J. het bekomen van deelbewijzen
waarvoor ze inschreef, het arrest door
voormelde heslissing evemnin de artikelen 116 en 123 schendt;
Overwegende dat, nu het arrest wettelijk beslist dat de kwestieuze personenvennootschap niet 11.ietig was, het wettelijk heeft kunnen beslissen dat het ten
deze ging om de verdeling door vereffening van het patri1nonhun va:r1 een vennootschap zoals bedoeld in artikol 15,
§ 2, Val'! de gecoordineerde wetten op de
inkomstenbelastingen en dat de litigieuze
belastingen wettelijk worden gevestigd;
Dat hot middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

-6467 februari 1975. 1e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. de Vreese.- Gelijkhticlende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en Claeys
Bouuaert.
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KAJVIER. -

7 februari 1975.

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). TUCHTPROCEDURE. -BUREAU VAN DE
RAAD VAN DE 0RDE VAN ARCHITECTEN.
GEEN BEVOEGDHEIDSOVERDRACHT
AAN EEN VAN ZIJN LEDEN l\WGELIJK.

2o

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). ~
TUCHTPROCEDURE.- HUISHOUDELIJK
REGLElVIENT VAN DE RAAD VAN DE
0RDE.- KRACHTENS ARTIKEL 46 VAN
GENOEJVID REGLEl\'lENT KAN HET BUREAU
ZIJN BEVOEGDHEID AAN EEN VERSLAG·
GEVER OVERDRAGEN. 0NWETTELIJ·
KE BEPALING, DIE NIET KAN WORDEN
TOEGEPAST.

1 ° H et bu?'eau van de ?'aacl van cle Orde
·van m·chitecten onde?·zoekt cle klachten
wellce we1·den ingecliencl tegen de pe1'·
sonen die oncle?' de raacl van cle 0Tcle
1·essorte1·en en venoijst, zo nodig, het
geval naar de macl; bij gebrek aan een
wettelijlce bepaling waw·bij het btweau
gemachtigcl worclt om zijn bevoegclheid
over tB d1·agen, vermag het niet een van
zijn leden te gelasten met het onde1·zoelc
van de lclachten (1). (Art. 23 wet van
26 juni 1963.)

2° Wegens onwettelijkheid lean niet worden
toegepast a1'tikel 46 van het lmishmtdelijk
1'eglement van de ?'aacl van de Onle van
architecten, k1'achtens hetwelk het bu1'eatt
van de 1'aad van de O?'de zijn bevoegdheicl aan een verslaggevm· kan ove1'dmgen (2). (Art. 107 Grondwet; art. 23
wet van 26 juni 1963.)

lands als voortaal van de Orde dor
archi tecten ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 14, 23 van
de wet van 26 juni 1963 tot oprichting
van een Orde van architecten, 25 en 107
van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor de
rechten van de verdediging,
doonlat de beslissing aan eiser als
tuchtstraf zes maand schorsing oplegt
en zijn ven.veer betreffende de nietigbeid
van de rechtspleging verwerpt om de
reden dat, naar luid van artikel 46 van
het huishouclelijk reglemont, het bureau
een lid van de raad of de rechtslnmdige
bijzitter ka;n aanstellen als verslaggever
voor het onderzoek, in welk geval de
verslaggever dezelfde opdracht en dezelfde machten heeft als het bureau ;
dat derhalve eiser regelmatig voor de
verslaggever Langaskens verschenen is ;
clat deze ook in dezelfde omstandighecl en
de familie S ... gehoord heeft en dat het
debat voor de raad onvoorwaardelijk
aanvaard werd,
te1·wijl, ee?·ste oncle1·deel, het bureau van
de raad van de Orde verplicht bestaat
uit de verkoze:n voorzitter. ondervoorzitter, secretaris samen met de bijzitter
en clit bureau als dusdanig de klacht
tegen eiser had moeten onderzoeken ;
het door de verslaggever aileen gevoerde
o;nderzoek en namelijk de ondervraging
van eiser en van de familie S ... derhalve
niet rogelmatig is en een schending uitmaakt van de rechton van de verdediging (schendi11g van de artikelen 14 en
23 van de wet van 23 jcmi 1963 en van
voormeld algemeen rechtsbeginsel) ;
tweede onde1·deel, de administratieve en
recbterlijke organon gehouden zijn de
hun door de wet toegekende bevoegdheden zelf uit te oefenen en opdracht van
macht, behalve uitdrukkelijk voorzien,
niet toegelaten is ; deze regel tot do openbare orde behoort, zodat eiser gerechtigd
was clit middel voor de raad va;n beroep
in te roepen (schending van artikel 25
van do Grondwet) ;
(1) Raadpl. cass., 20 februari 1967 (Arr.

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 12 maart 1974 gewezen
door de Raad van beroep met het Neder-

cass., 1967, biz. 777) en 19 november 1971,
(ibid., 1972, biz. 282).
(2) Raadpl. cass., 23 juni 1970 (A1'1'. cass.,
1970, biz. 1006), 26 januari, 20 april en 21 juni
1971 (ibid., 1971, biz. 510, 772 en 1 054).
Inzake het verbocl bevoegdheclen over te
c1ragen : vgl. cass., 10 juli 1953 (Bull. en Pas.,
1953, I, 910).
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de1·de onde1·deel, artikel 46 van het
huishoudelijk reglement van de raad
van de Orde, dat voorziet dat het bureau
zijn macht en bevoegdheid aan een verslaggever kan opdragen, onwettelijk is
en de rechters dit besluit niet mogen
toepassen (schending van artikel 107
van de Grondwet):
Overwegende dat de beslissing naar
het door het bureau uitgevoerd onderzoek verwijst en op dat onderzoek steunt;
Overwegende dat, luidens artikel 23
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van de Orde van architecten, het bureau
van de raad de klachten onderzoekt welke
in.gediencl werden tegen. de personen die
onder hem ressorteren en, zo nodig, het
geval naar de raad verwijst;
Overwegende dat het bureau van de
raad van de Orde van architecten slechts
de bevoegdheid heeft die hem door de
Grond·wet of de wet is toegewezen en
die bevoegdheid moet uitoefenen op de
wijze die door de Grondwet of de wet is
voorgeschreven·;
Dat, behoudens andersluidende bepaling van de wetgever, delegatio van bevoegdheid niet toegelaten is ;
Overwegende dat, bij gebrek aan enige
wetsbepaling die hem daartoe Irtachtiging
verleende, het bureau van de raad niet
vermocht een lid van de raad te gelasten
met het onderzoek van de tegen eiser
ingediende klacht;
Dat artikel 46 van het huishoudelijk
reglement, waarop de beslissing steunt,
niet wettelijk is en derhalve niet n1.ocht
worden toegepast en het middel gegrond
is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere midclelen, welke tot
geen ruimere cassatie kunnen leiden,
vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door het college van verwijzing
zal worden beslist ; verwijst de zaak naar
de anders samengestelde Raad van beroep
met het Nederlands als voert!}al van de
Orde van architecten.
7 februari 1975. 1e kamer. V oo1·zitte1·, de H. Delahaye, raad sheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Gerniers. Gelijkhtidende conchtsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en Ansiaux.

2e KAMER. -

10 februari 1975.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
vAN TAFEL EN BED. - EOHTSOHEIDING. - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD BEPAALD BIJ ARTIKEL 301
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. WrJZIGING IN DE INKOMSTEN VAN DE
UITKERINGSPLIOHTIGE. - INTREKKING
VAN DEZE UITKERING. - 0NWETTELIJKHEID.

De ttitkering tot levensonderhoud en tot
ve1·goeding waarvan sprake in a1·tikel301
van het Btw·gedijlc fVetboek kan niet
worden inget1·olcken dan wannee1· zij niet
meer noodzakelijk is, zodat onwettelijlc is
het vonnis wam·bij wm·dt beslist dat een
de1·gelijke ttitkering wordt inget1·okken
wegens wijzigingen in de inkomsten van
de ttitke1·ingsplichtige (1),
(LUTS, T. THEYS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de beschikking
van de eerste voorzitter van het Hof van
24 januari 1975, waarbij bevolen wordt
dat onderhavige zaak zal behancleld
worden door de tweede kamer ;
Gelet op het bestrede;n_ vonnis, op
22 maart 197 4 in hoger beroep gewe:ren
door de Rechtbank van eerste aanleg
te Leuven;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat hot vonnis, recht sprekende
over een verzoek tot afschaffing van een
~J? grond van artikel 301 van hot BurgerhJk Wetboek door de ~chulclige echtgenoot verschulcligde uitkering, verzoek
dat gegroncl was op het feit clat verweercler beweerde niet meer bij machte te
:rijn het verschuldigcle onderhouclso·eld
te betalen, beslist dat zo het beclo~lde
onclerhouclsgelcl principieel o:nveranderlijk is en slechts kan ingetrokken ·worden
wan;neer het niet meer nodig is, " er zich
nochtans uitzonderlijke gevallen kum1en
voordoen bij welke het menselijk aspect
van de zaak, de bil1ijkheid of een louter
feitelijke toestand de voortzetting van
de verplichting tot uitkering van eon
(1) Raadpl. cass., 27 oktober 1927 (Bull.
en Pas., 1927, I, 316).
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onderhouclsgeld, die de facto onmogelijk
geworden is, uitsluiten », en een heropening van de debatten beveelt om te
onderzoeken of vermelde uitzonderlijke
omstandigheden aanwezig zijn,

te1·wijl de op grond van artikel 301
varschuldigde uitkering alleen kan worden ingetrokken ingeval zij niet meer
nodig is, zodat een wijziging in de inkomsten van de schuldenaar zonder
gevolg moet blijven :

10 februari 1975. 2e kamer. VooTzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
Verslaggever, de H. de Vreese. Gelijkluidende conchtsie, de H. Dumon,
eerste advocaa.t-generaal. - Pleite1·s, de
HH. van Heeke en Houtekier.

2e
Overwegende dat artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bij
dit artikel ingestelde uitkering tot levensonderhoud kan worden ingetrokken ingeval zij niet meer nodig is ;
Overwegende dat, nu de wet de
intrekking enkel toestaat ingeval de
uitkering " niet meer nodig is », uit deze
uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wettekst voortvloeit dat de intrekking om
andere redenen, en namelijk >vegens wijzigingen in de inkornsten van de schuldenaar, niet toegelaten is;
Overwegende dat het vonnis oordeelt
" dat zich uitzonderlijke gevallen lnmnen
voordoen waarbij het menselijk aspect
van de zaak, de billijkheid, of een louter
feitelijke toestand de voortzetting van
de verplichting tot uitkering " die de
facto onmogelijk geworden is » uitsluiten » en de heropening van de debatte:J. beveelt ten eincle de partijen in de
rnogelijkheid te stellen bewijsstukken
over te leggen " aangaande de weerslag
van de arbeidsongeschiktheid van verweerder op zijn inkomsten en over de
hoegrootheid van zijn andere inkomsten »;
Overwegende dat daaruit blijkt dat
de rechtbank oordeelt dat de intrekking
van een op grond van artikel 301 van
het Burgerlijk vVetboek toegekende uitkering tot onderhoucl, wegens wijzigingen
in de inkomsten van de schuldenaar,
toegelaten is ;
Dat het arrest door aldus te beslissen
voormelcl artikel 301 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit ·arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt ·de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel, zitting houdend in
hoger beroep.

1°

2°

KAMER.-

10 februari 1975.

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAXEN. AKTE VAN HOGER BEROEP.
AKTE WAARIN DE PLAATS, DE DAG
EN RET UUR VAN VERSOHIJNING NIET
WORDEN VERl\'lELD EN DE GRIEVEN
NIET WORDEN OPGEGEVEN. NrETIGHEID.- BEGRIP.

HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAXEN. AKTE VAN HOGER BEROEP IN
BEGINSEL NIETIG. GEREOHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 861. VERZUIM
OF ONREGELMATIGHEID WAARDOOR DE
BELANGEN WORDEN GESOHAAD VAN DE
PARTIJ DIE DE EXOEPTIE OPWERPT.BEGRIP.

1° Ove1·eenkomstig artikel 1057 van het

Ge1·echtelijlc Wetboelc is in beginsel door
nietigheid aangetast de alcte van hogeT
be1·oep in bw·gedijlce zalcen die, wanneer
de partijen het niet eens zijn om de
gewone p1·oced1t1'e toe te passen, de plaats,
de dag en het uuT van verschijning niet
ve1·meldt en de gTieven niet opgeejt,
hoewel zulks is vooTgesch1·even bij a?·tilcel 1063 van genoemd wetboelc (1).
2° De ?'echteT die vaststelt dat de appellant,
nadat hij tegen een beslissing alvo1'ens
1·echt te doen hoge1· beToep heeft ingesteld
bij een alcte wam·in noch de plaats, de
dag en het tttt1' van vm·schijning noch
de gTieven wm·den veTmeld, slechts enlcele
maanden late1• geconclucleeTd heeft zodat
hij aldus belet heeft dat onvenoijld ove1·
dit ?·echtsmiddel wm·d beslist, leidt dam·ttit wettelij lc af dat deze ve?'Zttimen in
de alcte van hoge1· be1·oep de belangen
van de ande1·e paTtij die cle exceptie had
opgeW01"{Jen, hebben geschaad en dat cleze
akte dtts nietig rnoet ve1·klaa1·d wm·den.
(Artt. 861, 1057, 7°, en 1063, 2o, G.W.)
(1) Cass., 8 februari 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 574); 26 oktober 1973 en 8 februari 1974
(ibid., 1974, blz. 220 en 617).

-649(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« DENSIOO ))' T.
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « ALGEMENE
DIOHTINGSWERKEN DEOOLITH & RUBETON FABRIOATIE EN VERKOOP )),)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de beschikking
van de eerste voorzitter van het Hof
van 9 januari 1975, waarbij bevolen wordt
dat onderhavige zaak zal behandeld worden door de tweede kamer;
Gelet op het bestreden arrest, op
14 juni 1973 door het hof van beroep te
Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit schending
van de artikelen 861, 1042, 1056, 2°,
1057, 7o, 1063, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek, 1149 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest het door eiseres bij
verzoekschrift van 18 februari 1972 ingestelde hoger beroep nietig verklaart
om de reden dat eiseres « pas op 30 juni
1972, dit is nagenoeg vier en halve maand
na het instellen van het hoger beroep, ter
griffie van het Hof conclusie neerlegde ;
dat het door ge'intimeerde (thans verweerster) aangeldaagde en door voormelde artikelen 1057, 7°, en 1063, 2°,
met nietigheid gesanctioneerde verzuim
in principe en uiteraard de belangen van
deze partij heeft gekrenkt ; dat immers
het doel van de in artikel1063 opgesomde
versnelde procedure bestaat in de mogelijkheid tot vlugge afwikkeling van het
geschil in hoger beroep, desnoods op de
inleidende zitting, wat vrijwel uitgesloten
zou geweest zijn indien het appellante
(thans eiseres) toegelaten was haar
grieven eerst in navolgende conclusie
kenbaar te maken ; dat ten deze het recht
van ge1ntimeerde op dringende behandeling van de zaak voor het hof van
beroep, en haar belang bij de onverwijlde
beslechting van het hoger beroep tegen
het vom1.is dat de onderzoeksmaatregel
beval, reddeloos werden miskend ingevolge veronachtzaming door appellante
van de vigerende wetsbepalingen en de
hieruit voortvloeiende onrechtmatige vertraging van de procedure >>,
te~·wi}l, eetste onde1·deel, eiseres in haar
tweede conclusie in uitdrukkelijke bewoordingen staande hield dat zij conclusie heeft opgesteld op 30 juni 1972
en de zaak op haar verzoek op grond van
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek
werd vastgesteld op 28 september 1972;

verweerster slechts conclusie neerlegde
op 27 september 1972, zodat de zaak op
28 september 1972 naar de rol diende
verzonden te worden en een nieuwe vaststelling nwest aan.gevraagd worden, en
verweerster door deze houding in C01W1'eto
geen nadeel heeft geleden door de nagelaten. formaliteiten; de principiele miske:nning van het recht van verweerster
op een vlugge afwikkeling der zaak, desnoods op de inleidende zitting, en haar
belang daartoe geen voldoende reclen is
om aan te nemen dat zij, gezien haar
houding in hoger beroep, in cone1·eto
nadeel heeft onclergaan (schending van
de artikelen 861, 1042, 1056, 2°, 1057,
7°, 1063, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek, 1149 en 1382 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, het arrest onvoldoende
antwoordt op de door eiseres hierboven
aangehaalde conclusie, waarin deze staande hield dat verweerster zelf laattijdig
conclusie heeft genomen en daardoor de
zaak moest uitgesteld worden ; het eveneens niet 1nogelijk is te onderscheiden of
het arrest oordeelt of dit middel in feite
niet bewezen was of in rechte belangloos
en het nadeel niet in concteto zou moeten
beoordeeld worden, zodat het gron.dwettelijk toezicht op deze motieven niet
kan uitgeoefend worden (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat niet wordt betwist
dat het hoger beroep, bij verzoekschrift
ingesteld tegen een vonnis dat alvorens
recht te doen een voorlopige maatregel
beveelt, plaats, dag en uur van verschijning niet vermeldt en de grieven
niet opgeeft ;
Overwegende dat, bij gebrek aan
gemeen overleg van de partijen om tot
de gewone rechtspleging over te gaan,
zulke akte van hoger beroep krachtens
de artikelen 1057, 7°, en 1063, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek nietig is, doch
de rechter krachtens artikel 861 van
hetzelfde Wetboek deze nietigheid slechts
kan uitspreken indien het aangeklaagde
verzuim of de aaxtgeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt ;
Overwegende dat het arrest, zonder
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen te schenden, heeft kunnen oordelen dat, ongeacht de oms~andigheid
dat verweerster naderha11.d op haar beurt
door eigen inertie de procedure nodeloos
heeft verlengd, de omstandigheid dat
eiseres pas vier en een halve maand na
het instellen van het hoger beroep conclusie neerlegde, voldoende bewijst dat
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voormeld verzuim de grieven in het
verzoekschrift te vermelden de belangen
van verweerster heeft geschaad, daar dit
verzuim de mogelijkheid tot vlugge afhandeling, eventueel op de inleidende
zitting, van het hoger beroep tegen het
vonnis dat de onderzoeksmaatregel beval,
mogelijkheid welke voormelde artikelen 1057, 7°, en 1063, 2°, willen waarborgen, daadwerkelijk aan verweerster
heeft ontnomen ;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat eiseres vruchteloos de benadeling van
de belangen van verweerster betwist en
daartoe ondoelmatig aanvoert dat verweerster zelf door eigen inertie de procedure nodeloos zou hebben verlengd,
dat het recht van verweerster op snelle
behandeling van haar zaak en haar
belang bij de onverwijlde beslechting
van het hoger beroep door voormeld
verzuim. " en de daaruit voortvloeiende
onrechtn.tatige vertraging van de procedure " " reddeloos werden miskend " ;
Dat het arrest zodoende ondubbelzinnig te kennen geeft dat de belangen
van verweerster in coJUJJ'eto werden
geschaad en de in het middel aangehaalde
conclusie passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

ertoe nit te nodigen hem gegevens te
Ve?'schaifen ave?' hun jinanciele toestand
teneinde ave?' het ove1·ige te kimnen
beslissen, kan de ?'echter in hager beJ'oep,
op het enkel hager beroep van die ve?'wee?'de?' die betwist dat hij een nitkering
tot onde1·hmtd vm·schztldigd is, deze niet
ertoe ve1·oordelen dezelfde maandelijkse
ilitkering te betalen, dock ditmaal zonder
tijdsbepe?'lcing (1). (Artt. 1068 en ll38,
2°, G.W.).
(HOFKENS, T. VRANOKX.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van het
Hofvan 14 januari 1975, waarbij bevolen
wordt dat onderhavige zaak zal behandeld worden door de tweede kamer;
Gelet op het bestreden vonnis, op
5 februari 197 4 in hoger beroep gewezen
door de Rechtbank van eerste aanleg
te Dendermonde :

HOGER BEROEP. BURGERLIJKE
ZAKEN. DE REOHTER IN HOGER
BEROEP KAN ENKEL UITSPRAAK DOEN
OVER DE BESLISSING WELKE DOOR RET
HOGER BEROEP VAN DE PARTIJEN VOOR
HEll'I IS GEBRAOHT.- BEGRIP.

Over het middel afgeleid uit schending
van de artikelen 577, lid 1, 616, 1054,
1056,4°, 1068, lid 1, 1071, 1072 en ll38,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het vonnis het door eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk verklaart en, rechtdoende bij toepassing van
artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk vVetboek, hem veroordeelt om aan
verweerster vanaf 1 april1973 een maanclelijks onderhoudsgeld van 20.000 frank
te betalen,
tenuijl, eeJ·ste onde?'deel, het beroepen
vonnis eiser veroorcleeld heeft tot betaling
van een onderhoudsgeld van 20.000 frank
gedurende de maanden april, mei en
juni 1973 en de zaak voor verdere behandeling uitgesteld heeft ; eiser hoofdberoep
heeft aan getekend strekkende tot afwijzing van de oorspronkelijke vordering
van verweerster en deze laatste in conclusie geen incidenteel beroep heeft ingesteld, zodat het bestreden vonnis ten
onrechte eiser veroordeelt tot betaling
van een maandelijks onderhouclsgeld van
20.000 frank vanaf 1 april 1973, zonder
beperking van termijn, en zich alzo uitspreekt over een punt dat niet gevraagcl
werd (scbending van de artikelen 577,

TVanneM de eerste J'echte?' zich e1·toe bepe1·kt
heejt de venueerder te vem01·delen tot
betaling van een ~•itke1·ing tot levensonderho~td en Zitlks gedurende d1·ie opeenvolgende maanden, en de partijen

(1) Raadpl. cass., 17 december 1971 en
13 januari 1972 (A1·r. cass., 1972, blz. 380 en
473) en 24 november 1972 (ibid., 1973,
blz. 298).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
10 februari 1975. 2e kamer. Voo1•zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- VerslaggeVeJ', de H. de Vreese.- Gelijkluidende conclnsie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. - Pleite?'B, de
HH. Houtekier en Fally.

2e KAMER.- 10 februari 1975.

-651lid 1, 616, 1054, 1056, 4°, 1071 en 1138,
2°, van het Gerechtelijk 'Vetboek);
tweede onde1·deel, het feit dat het hoger
beroep tegen het vonnis van de vrederechter het gesrhil zelf bij de rechtbank
van eerste aanleg aanhangig maakte en
de rechter van de grond van de betwisting
kennis neemt, niet inhoudt dat de rechter
meer mag toekennen dan hetgee:n door
partijen gevorderd wordt, zodanig dat,
door het beroepe.n vonnis te wijzigen op
een pcmt waarop het door verweerster
niet bestreden werd, namelijk de toekenning van het onderhoudsgeld gedurende slechts drie maanden, de rechter
in hoger beroep uitspraak doet over een
geschil dat hem :n.iet was onderworpen
en meer dan het gevraagde toekent
(schending van de artikelen. 1054, 1056,
4o, 1068, lid 1, 1071, 1072 en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat het beroepen vonnis
eiser veroordeelde tot betaling van een
uitkering tot onderhoud van 20.000 frank
voor elk van de maanden april, mei en
jnni 1973 en de zaak voor verdere behandeling uitstelde «in afwachting dat de
partijen boekhoudkundigL gegevens voorleggen die een beter inzicht geven in hun
geldelijke toestand " ;
Overwegende dat eisers hoger beroep
strekte tot afwijzing van de vraag tot
onderhoudsgeld, terwijl verweerster geen
incidenteel beroep instelde ;
Overwegende dat het vonnis, door, bij
ontstentenis van daartoe strekkend hoger
beroep of incidenteel beroep, eiser te
veroordelen tot een maandelijkse uitkering van 20.000 frank «met ingang
van april 1973 ,, dit is zonder beperldng
tot de maanden april, mei en juni 1973,
uitspraak doet over iets clat niet werd
gevraagd;
Overwegende dat, indien, ingevolge
artikel 1068, lid 1, van bet Gerechtelijk
Wetboek, boger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens
reciht te doen het geschil zelf bij de rechter in hager beroep aanhangig maakt,
de rechter in hoger beroep nochtans niet
meer mag toekennen dan wat hem ingevolge het hoger beroep of het incidenteel
beroep door de partijen is gevraagd;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch aileen in zoverre de
uitkering tot onderhoud boven de maanden april, mei en juni 1973 werd toegekend en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten ; beveelt dat van dit arrest

melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou "jVOrden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent,
zitting houdend in hoger beroep.
10 februari 1975. 2e kamer.
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
VM·slaggever, de H. de Vreese. Gelijklttidende. conclttsie, de H. Dumon,
eerste advocaat.-generaal. - Pleite1·, de
H. Houtekier.

2e KAMER.- 11 februari 1975.
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN.- SrRAFZAKEN.BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS DIEFSTAL EN UITGENODIGD OM ZICH OOK
TE VERDEDIGEN TEGEN DE BIJKOMENDE
TELASTLEGGING HELING.
VRIJSPRAAK MET VERMELDING DAT DE
VRIJSPRAAK WEGENS DIEFSTAL OOK
GELDT VOOR DE KWALIFICATIE ALS
HELING. - GEEN DUBBELZINNIGE OF
TEGENSTRIJDIGE BESLISSING.
2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. RECHTER DIE DE
BEvVIJSKRACHT VAN ZEKERE OVERGELEGDE STUKKEN NIET AANNEEMT. ZONDER AAN DE AKTEN EEN MET HUN
BEWOORDINGEN ONVERENIGBARE
DRAAGWIJDTE TOE TE KENNEN. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DEZE AKTEN.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BEVESTIGING DOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP, OP GROND VAN EIGEN
REDENEN, VAN DE BESLISSING VAN DE
EERSTE RECHTER. DRAAGWIJDTE.
1° W annee1· een beldaagde, die we gens
diejstal wordt vervolgd, ttitgenodigd is
om zich oak tegen de b~jkomende telastlegging heling te verdedigen, is niet
dttbbelzinnig of tegenst1·ijdig de beslissing die, na te hebben gezegd dat de
telastlegging diejstal niet bewezen is,
zeljs onder de kwalijicatie als heling,
de beklaagde v1·ijsp1·eekt met vermelding
dat de v1·ijspraak wegens diefstal oak

-

652-

geldt voor de kwali.ficatie als heling ( 1).
(Art. 97 Grondwet.)
2° De rechter die, zonder· aan de akten een
met hun bewoordingen onverenigbar·e
dmagwijdte toe te kennen, de bewijskmcht niet aanneemt welke een partij
toekent aan zekere tot staving van haar·
stelling overgelegde st~tkken, miskent
de bewijskmcht van deze akten niet, in
de zin van de artikelen 1319 en 1320 van
het B~wger·lijk Wetboek (2).
3° De r·echter in hager be1·oep die de eigen

r·edenen vermeldt waarop hij stezmt om
de beslissing van de ee?'ste r·echter te
bevestigen, neemt het beschikkende gedeelte, maar- niet de rwlenen van die
beslissing over· (3).
(lYIIOHIELSENS, VERMEIRE
EN PLANOHAR, T. LEVIS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op hot bestreden
arrest, op 1 februari 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest door het Hof op
19 jtmi 1973 gewezen (4);
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering
die is ingesteld tegen verweerder :
Overwege:::J.de dat de eisers, burgerlijke
partijen, die niet werden veroordeeld in
do kosten van de strafvordering, geen
hoedanigheicl hebbe:a om tegen voornoemde beslissing cassatieberoep in te stollen ;
II. In zoverro de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorclering :
Over het micldel in de ter griffie van
het Hof neergelegde memorie afgeleicl
nit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 191 en 212 van hot
Wetboek van strafvordering,
doordat het arrest beslist " bevestigt de
bestreclen beschikkingen van het aangevochten vonnis mot clien verstande clat
(1) Raaclpl. cass., 16 oktober 1973, reclenen
(Ar·r. cass., 1974, biz. 194).
(2) Raaclpi. cass., 11 maart 1958 (Bttll. en
Pas., 1958, I, 764).
(3) Cass., 25 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 762); raaclpi. cass., 2 en 29 april 1974
(ibid., 1974, biz. 849 en 946).
( 4) Arr. cctss., 1973, biz. 1026.

de vrijspraak voor het feit A oak gelclt
voor de kwalificatie heling " met de
overweging " de telastlegging A werd
voor het Hof evenmin als voor de eerste
rechter bewezen ook niet onder de
kwalificatie heling, waaromtrent beklaagde zich in onclergeschikte orde heeft
verdedigcl " en diensvolgens op civielrechtelijk gebied " bevestigt de bestreden
beschikkingen vaa het aangevochten
vonnis ,,
tenvijl, eeTste onder·deel, de strafrechter
de verplichting heeft na te gaan of de
feiten die beklaagde worden ten laste
gelegd goecl of slecht werden gekwalificeercl en vast te stollen welke de juiste
kwalificatie is van de telastlegging, en
clesgevallencl de kwalificatie van de
telastlegging te wijzigen en aan de feiten
hm1. wettelijke kwalificatie te geven, en
dus geen onzekerheicl mag laten bestaan
betreffencle cleze kwalificatie ;
twee[fe onder-deel, de motivering van
het arrest dubbelzinnig is en zelfs tegenstrijdig, vermits het enerzijds ammeemt
clat de telastlegging A voor het Hof
evenmin als voor de eerste rechter werd
bewezen, ook niet onder de kwalificatie
holing, dan wanneer het de feiten zijn
die cliene"1. beweze:1. te worden, en niet
de kwalificatie, e:a de strafrechter aileen
client na te gaan : 1° of de feiten vm1. de
telastlegging beweze::J. zijn ; 2° of cleze
feiten als misclrijf lnmnen gekwalificeerd
worcle:1. en welke deze kwalificatie is, en
anderzijds uit het arrast niet kan worden
opgemaakt of de telastlegging A >Verd
gekwalificeerd als bedrieglijke weg.neming of als holing :
Overwegende dat het arrest, op verwijzing, op:1.ieuw uitspraak cliencle te
cloen over het hager beroep door de
eisers ingestelcl tegen een vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen,
waarbij verweerdor word veroordeeld
wegens de feiten van de telastlegging B,
zijnde valsheid in geschriften, maar werd
vrijgasproken van hot feit van de telastlegging A, zijnde diefstal door middel
van braak, inklimming of valse sleutels,
Ol1. waarbij de rechtbm1.k zich onbevoegd
verklaarde om over de rechtsvordering
van de eisers te oordelen ;
Overwegende clat de eisers in lllm
conclusie voor het hof van beroep voorhielclen clat, indien het hof zou oordelen
dat de in verbancl met het feit A uiteengezette omstandigheden een onvoldoencl
bewijs van zware diefstal zouden uitmaken, zij alleszins voldoende het bewijs
van heling opleverden, met name dat het
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koper afkomstig was van diefstal ten
nadele van de eisers, en dat verweerder
deze herkorrist kende;
Overwegende dat het arrest beslist
zoals in bet middel aangehaald ; dat het
aldus te kennen geeft dat het de feiten
die het voorwerp uitmaken van de telastlegging A als niet bewezen oordeelt,
zowel wanneer men ze omschrijft als
vallende onder de subsidiaire telastlegging van. holing als onder de aanvankelijk
aangehouden telastlegging van z>vare
diefstal;
Overwegende dat het middel, in zoverre
het dubbelzinnigheid of zelfs tegenstrijdigheid inroept, in werkelijkheid slechts
ingegeven is door een onaangepaste
woordkeuze van de rechter ; dat het voor
het overige niet aangeeft in welk opzicht
de rechter zou te kort gokomen zijn aan
zijn verplichting . aan de feiten die het
voorwerp va;n. cle telastlegging A uitmaakten hun juiste wettelijke omschrijving te geven ;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Over het middel in hot ter griffie van
het hof van beroep neergelegd verzoekschrift, afgeleid nit de miskenning van
de bewijskracht van de stukken van het
strafdossier on uit de schending van do
artikelen 97 van de Gronclwet en 154 van
het 1Vetboek van si{rafvorclering,
doo1'dat, ee1·ste onde1'deel, het arrest cle
bewijskracht miskent van de verldaring
onder eecl van 1Vildiers Andre, na confrontatie 1net verweerder, waar deze
getuige uitdrukkelijk verldaart de typische vorm, nmnelijk mnmervorm, van
het kopor van de eisers herkend te hobben, hot samen met verweorder uiteengetroldwn te hebben tot de oorspronkelijke draad, en uit de monel van verweerder zelf gehoord te hebben dat het
koper gestolen was bij de eisers ; door
meer waarclo te heohten aan de clrijfveer
waarom doze getuigo orkent de feiten
« uit te hrengen" dan aan de inhoud van
de verklaring zelf, gestaafcl door ernstige
en 1neermaals overeenstommende vermoeclens, af te leiclen onder lTloer uit het
attest van de « Societe Anversoise des
Metaux ,, dat ook uitdrukkelijk van
« draacl '' gewag 1naakt, en uit de zichzelf
en elkaar tegensprekencle verldaringon
van verweercler en de oorspronkelijke
me de beklaagde V erplancke, waar verweerder aanvankelijk verldaarcle nooit
koper, in de typische vorm van clit van
de eisers, in zijn bezit te hebben gehad,

om zulks daarna wel toe te geven, en
waar verweerder verklaarde een deel van
bedoeld koper van de medebeklaagde
Verplancke te hebben verkregen wat deze
laatste ontkende ;
tweede onde1'deel, bet arrest op civielrechtelijk gebied een tegenstrijdigheid,
minstens een dubbelzinnigheid of onjuistheid inhoudt, nu het gewoon de bestreden
beschildcingen van het beroepen vonnis
bevestigt, maar er aaa1. toevoegt dat verweerder oak wordt vrijgesproken voor
het feit A als holing omschreven, terwijl
in het beroepen vonnis zelfs geen sprake
was van holing :
W at het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat de rechtcr die, zoals
ten deze, zonder aan de akte een draagwijdte te geven die onverenigbaar is
met de termon ervan, de bewijswaarde
van sommige door een partij tot staving
van haar zienswijze aangevoorde stukken
van hot strafclossier niet aanneemt,
claardoor geenszins de bewijskracht van
deze akten, in de zin van cle artikclen 1319
en 1320 V&11. het Burgerlijk Wetboek,
miskent;
W at het twcede ondercloel hetreft :
Overwegencle dat het arrest, onder de
hoofclin.g « op civielrechtelijk gebied "•
heschouwt : « De eerste rechter stelcle
terecht vast onbevoegcl te zijn om kennis
te nemen van de vordering cler burgerlijke partijen voor zover deze gesteuncl
was op het feit A en clit blijft zo bij kwali:ficatie van clit feit als holing waarvoor
beklaagcle eveneens wercl vrijgesproken " ;
Overwegencle clat, wanneer hot arrest
vervolgens verldaart hot beroepen vonnis
te bevestigen, clit niets anclers becluiclt
clan clat het beschikkencl gedeelte ervan
overgenomen wordt, wat geen enkele
tegenstrijdigheicl, dubbelzinnigheid of onjuistheid inhouclt ;
Dat hot midclel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt de eisers in de
kosten.
11 februari 1975. 2" kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1', de H. De Baeck.
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654(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN
T, MASSELIS.)

11 februari 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VoNNIS TOT BEVESTIGING VAN HET BESLUIT
VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG. CONCLUSIE VAN EEN PARTIJ DIE "\VEL
BEPAALDE BEZWAREN TEGEN HET VERSLAG HEEFT GEUIT. NIET REGELli'IATIG GEMOTIVEERD VONNIS.

Niet regelmatig gemotiveerd is het vonnis
dat, hoewel een partij bij conclusie wel
bepaalde grieven tegen het deskttndigenverslag heejt geuit, zich e1·toe bepe1·kt het
besluit van het deshtndigenverslag te
bevestigen (I). (Art. 97 Grondwet.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
11 februari I975. 2 6 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Versee. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

26

(LAMBRECHT,
T. HALBARDIER EN TERWAGNE.)

2e

KAlVIER.-

11 februari 1975.

Io

VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE
HECHTENIS.- WET VAN 20 APRIL I874,
ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3
VAN DE WET VAN I3 MAART I973. MOTIVERING.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE
HECHTENIS.- CONCLUSIE TEN BETOGE
DAT DE HECHTENIS SLECHTS GEHANDHAAFD WORDT VOOR DE UITVOERING
VAN ADMINISTRATIEVE HANDELINGEN.
lMPLICIET ANTWOORD. BEGRIP.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
II februari I975. 2 6 kamer. Voorzitte?·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?',
de H. Sury. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Houtekier.

KAMER. -

11 februari 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN TEGEN EEN VRIJSPREKEND ARREST. AFSTAND DOOR
EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN EEN
BIJZONDERE VOLMACHT. AFSTAND
GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE
RECHTSVORDERING. DECRETERING.

Wannee?' het bestuu1· van douane en accijnzen, vervolgende pm·tij, doo?' tussenkomst
van een lasthebber, houder van een
bijzondere volmacht, ajstand doet van
de voorziening die het tegen een vrijsprekend a?'?'est heeft ingesteld, decreteert het Hof de afstand van de voorziening, welke ajstand gelijkstaat met
een afstand van de rechtsvorde1·ing (2).
(1) Vgl. cass., 8 maart en 18 mei 1974
(Arr. cass., 1974, blz. 746 en 1071).
(2) Cass., 22 juli 1974 (Ar1·. cass., 1974,
biz. 1236).

I

0

De ernstige en uitzonde?'lijke omstandigheden, die de1·mate de openba1·e veiligheid raken dat de voo1·lopige hechtenis
rnoet wo1·den gehandhaajd, w01·den onde?'
vermelding van gegevens eigen aan de
zaak of de pe1·soonlijkheid van de Ve?'dachte nattwketwig omsch?'even doo?' het
ar1·est van de Ieamer van inbeschuldigingstelling dat wijst op het bestaan van
ernstige aanwijzingen dat de ve1·dachte
zich zou schuldig gemaakt hebben o.a.
aan diefstal onde1· ve?·zwm·ende omstandigheden, op de aanl, het aantal en de
contintt'iteit van de hem ten laste gelegde
jeiten, op zijn strafba?'e neigingen en
zijn gevaa?'lijke geestesgestelclheid, alsmede op het jeit dat men vreest dat hij
niettwe gelijlcaanlige jeiten zou begaan
in geval hij in vTijheid wO?·clt gesteld (3).
(Art. 5 wet 20 april I874, gew. bij
art. 3 van de wet van I3 maart I973.)

(3) Raadpl. cass., 14 januari 1975, twee
arresten, supra, biz. 534 en 535.
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hechtenis van de ve1·dachte slechts gehandhaajd wo1·dt voo1· de ~titvoe1·ing van
administmtieve handelingen die geen
veTband houden met een onde1·zoek dat
geeindigd is, w01·dt impliciet doch zeke1·
beantwo01·d doo1' het an·est van de kame1·
van inbesch~tldigingstelling waaTbij
wonlt vastgesteld dat de openba1'e veiligheid ve1·eist dat de hechtenis nag wo1·dt
gehandhaajd (l).
(CRUL.)
ARREST.

RET !IOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling ;
Over het derde middel, hieTuit afgeleid
dat de kamer van inbeschuldigingstelling
in haar arrest, de motieven van de raadkamer overnemend, overweegt dat de
voorlopige hechtenis zich opdringt omdat
eiser gewapend zou rondgelopen hebben,
te1·wijl door als reden een niet-bewezen
feit aan te nemen, waarvoor trouwens
geen telastlegging voorzien is, de kamer
van inbeschuldigingstelling haar arrest
onjuist motiveert ; de kamer van inbeschuldigingstelling trouwens in haar
ganse verdere motivering uitgaat van
het bewezen zijn van de ten laste gelegde
feiten, terwijl het bewijs van deze feiten
nog client gele-verd te worden; de kamer
van inbeschuldigingstelling in gebreke
blijft de zwaarwichtige en buitengewone
omstandigheden, welke de voorlopige
aanhouding toelaten, juist aan te geven
en te omschrijven :
Overwegende dat het arrest, na vastgesteld te hebben dat « een geheel van
ernstige, preciese, overeenste1nmende en
doorslaggevende aanwijzingen » erop
<< wijzen » dat eiser zich schuldig maakte
« aan talrijke zware diefstallen, diefstallen en andere misdrijven », als ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden aanhaalt : « de aard, het aantal, en de doorlopendheid >> van de ten laste gelegde
feiten, hetgeen een gegeven is eigen aan
de zaak, en « de delictuele inborst en
biezonder
gevaarlijke geestesgesteldheid » waarvan eiser « door zijn doorgedreven gedurfdheid en stoutmoedig(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1974 en
7 januari 1975, supra, blz. 274 en 469.

heid in zijn mod~ts ope1'andi » blijk zou
hebben gegeven, wat dan een gegeven is
eigen aan eisers persoonlijkheid ;
Overwegende dat het arrest verder en
met betrekking tot de 0nenbare veiligheid aanhaalt « dat de vrees gerechtvaardigd is dat verdachte, gezien zijn
zeer zwaar verleden en rekening houdend
met het doelloos leven dat hij leidt en
met zijn gevaarlijke geestesgesteldheid,
in geval van vrijlating, nieuwe gelijkaardige feiten zou plegen » ;
Overwegende dat het arrest zodoende,
onder vermelding van de gegevens eigen
aan de zaak of de persoonlijld1.eid van
de verdachte, de ernstige en uitzonderlijke omstandigheden nauwkeurig cimschrijft die dermate de openbare veiligheid raken, dat de handhaving van de
voorlopige hechtenis erdoor vereist is ;
Overwegende dat het arrest geenszins,
en zelfs niet door verwijzing naar de
beroepen beschikking beschouwt « dat
eiser gewapend zou rondgelopen hebben » ; dat, zoals uit de hierboven weergegeven motivering blijkt, het arrest
evenmin uitgaat van « bewezen » verklaarde feiten ; dat het enkel feiten
inroept waarvoor er « aanwijzingen » van
schuld bestaan ;
Dat het middel niet kan aangenoinen
worden;,
Over het eerste middel, hie1·uit afgeleid
dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde tot de hervorming van de beschikking van de
raadkamer om de redenen dat, « het
onderzoek sedert meer dan een maand
gesloten zijnde, verzoeker nog steeds in
voorhechtenis diende te blijven in afwachting van de slotvordering van de
procureur des Konings die enkel om
administratieve redenen ten achter blijft ;
dat de voorlopige hechtenis een uitzonderingstoestand uitmaakt en zich niet
onbepaald mag uitstrekken in afwachting
van de vervulling van administratieve
handelingen die met de noodwendigheden
van een afgesloten onderzoek niets meer
te maken hebben; dat door het schermen
met administratieve formaliteiten, de
procureur naar willekeur de voorlopige
hechtenis onbepaald kan rekken », en het
arrest deze conclusie niet beantwoordt,
en bijgevolg artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Overwegende dat, nu, zoals blijkt uit
het antwoord op het derde middel, het
arrest vaststelt dat de openbare veiligheid nog steeds de handhaving van de
hechtenis vereist, het impliciet maar
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zeker eisers bewering verwerpt dat de
hechtenis slechts gehandhaafd werd met
het oog op (( de vervulling van aclministratieve hanclelingen die met de noodwendigheden van een afgesloten onderzoek niets meer te maken heeft " ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, hie1'ttit afgeleid dat de kamer van :inbeschuldigingstelling overweegt dat de voorlopige
hechtenis onder meer diencle te worden
(( herbevestigd " om de reden dat eiser
systmnatisch het onderzoek bemoeilijkte,
tegenwerkte en belette dat de waarheid
aan het licht zou k01nen,
tenuijl eiser alle hem ten laste gelegde
feiten harclnekkig loochent, en het loochenen van feiten waaraan men onschuldig is een elementair recht van verdecliging uitmaakt en het hof van beroep nit
het hanteren van zodanig rccht geen
bezwarend motief mag en kan h2Jen in
het nadcel van de verdachte ; het hanteren van zodanig recht van verdediging
geen reden kan en mag zijn tot bevestiging van voorlopigo aanhouding :
Overwegendc dat uit hot antwoord op
het dcrde middcl blijkt dat eisers twcede
middel opkomt tegen con ten overvloede
gegeven motief van het arrest ;
Dat het mitsdien bij gemis van belang
niet ontvankelijk is ;
En overwcgende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden nagelcefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
II februari 1975. ,2 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. vVauters, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggever,
de H. Chatel. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. C. Dehelmin (van de balie te Antwerpen).

3e KAMER, -

12 februari 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
DIRECTE GElVIEENTELIJKE BELASTINGEN.- VoORZIENING TEGEN EEN BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE

VAN EEN PROVINCIERAAD. ErBER
DIE GEEN lVIIDDEL AANVOERT TOT STAVING VAN ZIJN VOORZIENING. - GEEN
l\!IIDDEL DAT DE OPENBARE ORDE RAAKT
EN DAT AlVIBTSHALVE lVIOET WORDEN
OPGEWORPEN.- VER\VERPING VAL'< DE
VOORZIENING.

TYanneer de eiser geen middel aanvoe1·t tot
staving van zijn voo1·ziening tegen het
beshtit van de bestendige cleputatie van
een provincieraacl, 1·echtcloende ove1· een
aanslag in een directe gemeentelijke
belasting, en geen miclclel clat de openbare onle 1·aakt ambtshalve moet woTden
opgewm·pen, vm·we1·pt het Hof van
cassatie de voorziening (1),
(VANDENBERG,
T. GEMEENTE BETEKOJ\'I.)
Met de notitio overeonstemmencl
arrest.
12 februari 1975. 3e kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter,
Gelijkhtidencle conclusie, de H. Detournay, advocaat-generaal.

,2e KAMER. -

12 februari 1975.

1o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.
BESLISSINGEN VAN DE
ARBEIDSRECHTBANKEN.- RECHT VAN
DE PROCUREUR-GENERAAL EN VAN DE
ARBEIDSAUDITEUR OM HOGER BEROEP
IN TE STELLEN. GERECHTELIJK
WETBOEK, ARTIKEL 105,2, - DIT RECHT
GELDT NIET VOOR DE BESLISSINGEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN EN ONGEVALLEN OP DE \:VEG NAAR EN VAN HET
WERK.
,2° OPENBAAR MINISTERIE. -BURGERLIJKE ZAKEN,- AiliBTSHALVE OPTREDEN, GEVALLEN WAARIN HET
OPENBAAR lliiNISTERIE AMBTSHALVE
l\!IAG OPTREDEN.
3° OPENBAAR MINISTERIE. - BuRGERLIJKE ZAKEN,- AMBTSHALVE OP(1) Cass., 28 februari 1974 (An. cass., 1974,
biz. 720).

-657TREDEN BUITEN DE BIJ DE WET BEPAALDE GEVALLEN. VoORWAARDE.

l

0

A1·tilcel 1052 van het Gerechtelijlc Wetboelc staat noch aan de p1'0MWew·-gene1'aal noch aan de arbeidsa~tditeu1· toe
hoge1• be1·oep aan te telcenen tegen de
beslissingen van de arbeids1·echtbanken
inzake m·beidsongevaUen en ongevaUen
op de weg naa1· en van het we1·lc.
(Artt. 579 en 1052 G.W.).

:2° In burge1·lijke zaken t1·eedt het openbaa1·
ministe1·ie ambtshalve op in de bij de
~wet bepaalde gevaUen en bovendien telkens als de 01Jenba1·e 01'de zijn tttssenkomst ve1·gt. (Art. 138 G.W.).
3° Opdat het openbaa1' ministerie in b~w
ge1·lijke zaken arnbtshalve mag opt1·eden
bttiten de gevaUen bij de wet bepaald,
volstaat het niet dat een wettelijke bepaling van openbm·e orde of die de openbare 01·de 1·aakt geschonden We1'd ( 1) ;
bovendien moet deze schending een toestand in het leven 1'0e1Jen wam·doo1· de
openbare orde in gevaa1· w01·dt gebmcht
en die d~ts niet lean gehandhaajd W01'den (2). (Art. 138 G.W.).
{ GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN (( LA
BELGIQUE INDUSTRIELLE "• T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK EN CARIS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 15 november 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over hot midde1 afgeleid uit de schending van de artikelen 138, inzonderheid
lid 2, 1052 van het Gerechte1ijk ·wetboek,
evel<genoemd artikel 1052 zoa1s het is
(1) Dat de bepalingen van de gecoiirdineerde wetten betreffende de vergoeding der
schacle voortspruitende uit arbeidsongevallen,
waarin de regels worden gevestigd over.de vaststelling van de vergoedingen aan de getroffenen of hun rechthebbenden, de openbare orde
raken, zie men in cass., 7 november 1963
(Bttll. en Pas., 1964, I, 260) en de in noot 3
op blz. 261 gegeven verwijzingen; 21 oktober
1966 (A1'1'. cass., 1967, blz. 246); 26 februari
1975, inj1·a, blz. 729 en de conclusie van
advocaat-generaal Lenaerts, v66r dit arrest.
(2) Raadpl. cass., 7 april 1927 (Bttll. en
Pas., 1927, I, 194) en de conclusie van de
procureur-generaal P. Leclercq; 13 december

gewijzigd door artike1 27 van de wet van
30 juni 1971, en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart dat de arbeidsauditeur bij de Arbeidsrechtbank te
Tongeren ingesteld heeft tegen het vonnis van deze rechtbank van 13 december
1972, we1k vonnis inzake een arbeidsongeval werd geveld,
tenvijl artikel 1052 van het Gerechtelijk Wetboek, zoa1s bet werd gewijzigd
door artikel 27 van de wet van 30 juni
1971, aan de procureur-ge:neraa1 of de
arbeidsauditeur niet toestaat hoger beroep aan te tekenen tegen de beslissingen,
door de arbeidsrechtbanken inzake arbeiclsongevallen geve1d; zo artikel 138
van hetzelfde wetboek in lid 2 bepaalt
dat het openbaar ministerie in burgerlijke zaken tussenkomt bij wege van
rechtsvordering, vordering of advies, en
ambtsha1ve optreedt in de gevallen die
de wet bepaalt en bovendien telkens als
de openbare orde zijn tussenkomst ver-gt,
de vereisten van de openbare orde die,
in de zin van deze bepaling, het optreden
van ambtswege van het openbaar ministerie kunnen rechtvaardigen, impliceren
dat de openbare orde in gevaar worclt
gebracht door een staat van zaken die
client te vvorden verholpen ; zu1ks niet
het geval is wanneer, zoa1s ten deze, het
de stof der arbeiclsongevallen betreft
die noch de algemeenheid der burgers
noch de organisatie van de Staat en het
Staatsbeste1 aanbelangt; waaruit volgt
dat het bestreclen arrest het hoger beroep
van de arbeiclsauditeur bij de arbeidsrechtbank ten onrechte ontvangt en
claarover uitspraak doet :
Overwegende dat de vordering van
tweede verweerder ertoe strekte beta1ing
in kapitaal te bekomen van het derde
van de waarde van de hem, ingevo1ge een
1968 (A1'1'. cass., 1969, blz. 375) alsmede de
in noot 2 vermelde rechtspraak en rechtsleer ;
29 november 1972 (ibid., 1973, blz. 318);
28 maart 1974 (ibid., 1974, blz. 828}; 4 december 1974, sttpm, blz. 390; KRINGS, " Le
role du ministere public dans le proces civil,
in Rapports belges att I Xe Cong1·es internationctl
de d1'0it compw·e, blz. 148.
·
Over het begrip openbare orde, raadplege
men cass., 9 december 1948 (Bull. en Pas.,
1948, I, 609); 22 december 1949 (ibid., 1950,
I, 266); 15 maart 1068 (A1·r. cass., 1968,
blz. 936), alsmede de noten onder cass., 1 februari 1051 (Bull. en Pas., 1952, I, 359) en
25 juin 1971 (Arr. cass., 1971, blz. 1081).
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10.904 frank;
Overwegende dat het beroepen vonnis
deze vordering ontvankelijk en gegrond
verklaarde en het bedrag van het derde
in kapitaal berekende volgens het barerna F, gevoegd bij het koninldijk besluit
van 13 april 1936, ten deze op 64.041
frank;
Overwegende dat aileen de arbeidsauditeur tegen dit vonnis hoger beroep
aantekende en vorderde dat het derde in
kapitaal zou worden berekend volgens
het barema F, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 21 december 1971, ten deze
op 68.006 frank;
Overwegende dat bet bestreden arrest
dit hoger beroep ontvankelijk en gegrond
verldaart;
Overwegende dat, naar luid van artikel 1052 van het Gerechtelijk Wetboek
zoals gewijzigd bij artikel 27 van de wet
van 30 juni 1971, de procureur-generaal
en de arbeiclsaucliteur, onverminderd het
vorderingsrecht van het openbaar ministerie, zoals het geregeld is door dit
wetboek of door bijzonclere wetten, hoger
beroep lnumen aantekenen tegen de
beslissingen van de arbeiclsrechtba:nken,
in aangelegenheden als bedoeld in de
artikelen 578, 7°, 580, 581, 582, 1° en 2°,
en 583;
Overwegende dat artikel 579, hetwelk
onder meer betrekldng heeft op de. vorderingen betreffende de vergoedi:ng van
de schade voortkomende uit arbeidsongevallen en uit ongevallen op de weg
van en naar het werk; in de opsomming
van artikel 1052 niet begrepen is ;
Overwegende dat, weliswaar, het openbaar ministerie, op grond van artikel 138
van het Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve mag optreden telkens als de openbare
orde zijn tussenkomst vergt ;
Overwegende dat dit artikel niet impliceert clat het openbaar ministerie ambtshalve mag optreden telkens als enigerlei
bepaling, opgenomen in een wet van openbare orde of die deze orde raakt, is
miskend;
Overwegende dat de vereisten van de
openbare orde die, in de zin van dit
artikel, zulk een optreden kunnen rechtvaardigen, impliceren dat de openbare
orde in gevaar wordt gebracht door een
toestancl die client verholpen te worden ;
Dat eruit volgt dat, in zaken van
arbeidsongevallen, het openbaar ministerie slechts ontvankelijk is om aldus
op te treden, wanneer blijkt dat het doel
van dit optreden erin bestaat een toestand te verhelpen welke de open bare

orde, die het openbaar ministerie moet
verdecligen, in gevaar brengt en derhalve
niet mag worden behouden ;
Overwegende clat uit cle enkele omstandigheid dat het bedrag in kapitaal
van het derde van cle waarcle van de
ingevolge een arbeidsongeval toegekende
rente volgens een oud of een nieuw
barema client te worden berekend, niet
kan worden afgeleid dat daa!'uit, door
het feit zelf, een toestancl is voortgevloeid
welke het optreden van ambtswege van
het openbaar ministerie rechtvaardigt ;
Dat het micldel gegroncl 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 zal worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
12 februari 1975. 3e kamer. Voor·zitter en Ver·slaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkhtidende conchtsie, de H. Detournay, advocaat-generaal. - Pleiters,
de HH. Fally en Simont.

1°

KAMER.-

13 februari 1975.

GENEESKUNST.-

0RDE VAN GENEESHEREN.- TUOHTVORDERING.- VEROORDELING, HIEROP GEGROND DAT DE
FOUTEN WELKE AAN DE GENEESHEER
ZIJN
VERWETEN
PLAATSGEVONDEN
HEBBEN NAAR AANLEIDING VAN DE
UITOEFENING VAN ZIJN BEROEP EN NIET
ER BUITEN.- VEROORDEL!NG DIE ZIOH
NIET UITSPREEKT OVER DE ERNST VAN
DEZE FOUTEN. REGELMATIG GEJ\'[QTIVEERDE EN vVETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING.

Regelmatig gemotiveerd en wettelijk vemntwoonl is de beslissing van de r·aad van
beroep van de Orde van geneesheren die
een t1whtstraj oplegt en er·op wijst dat de
fmtten welke aan de geneesheer worden
venveten verband houden met de 1titoejening van zijn beToepsbezigheid, zonder· zich 1tit te spreken over· de eTnst er·van ;
Z1tllcs weTd bij m·tikel 6, 2°, van het
koninklijk besluit m·. 79 van 10 novembei· 196 7 enkel vereist voor· de fouten welke
buiten deze ber·oepsbezigheid wm·den
gepleegd.

659(P ... , T. ORDE DER GENEESH~REN.}
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 maart 1974 door de
raad van beroep van de Orde der geneesheren, met het Frans als voertaal, gewezen;
Over bet middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, inzor,derheid 2°,
13, 16, 19 van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der Geneesheren, 14 en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat om, ten laste van eiser, de grief
in aanmerking te nemen dat hij een met
·de plichtenleer strijdige publiciteit gemaakt heeft en de waardigheid van het
geneeskundig korps heeft gekrenkt en
01n tegen hem de tuchtstraf van de
berisping uit te spreken, de beslissing erop
wijst " dat, door er mee in te stemmen
dat hij bij opzienbarende betogingen de
hoofdpersoon was, belanghebbende, wat
11ij ook bevveert, voor zichzelf onbetwistbaar publiciteit gemaakt heeft ; .. . dat
het met de bescheidenheid en de waardigheid van het geneeskundig korps strijdig
is dat een van zijn lede;J., in de hoofclrol,
deelneemt aan straatbetogingen waarva_n.
het luidruchtig en niet zeer waardig
karakter hem niet kon ontgaan en zelfs
door hem moest voorzien worden »,
tenvijl, luidens artikel 6, 2°, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november
1967, de provinciale rade:a van de Orde
der geneerheren onder meer bevoegd zijn
om te waken over de naleving va..'l de
regelen van de medischo plichtenleer en
over de handhaving van de eer, de
bescheidenheid, de eerlijkheid en de
waardigheid van de leden van de Orde
en om tuchtmaatregelen te treffen wegens
fouten die de op hun lijst ingeschreven
leden in de uitoefening van hun beroep,
of naar aanleiding ervan, begaan alsook
wegens zware fouten bedreven buiten de
beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten
de eer of de waardigheid van het beroop
kmmen aantasten; krachtens artikel 13
van genoemrl koninklijk besluit de bovoegdheden 'i'an de raden van beroep van
de Orde der gonoesheren in tuchtzaken
dezelfde zijn als die van de provinciale
raden en uit geen onkele vaststelling van
de beslissing blijkt clat de ten laste van
eiser in aanmerking genomen feiten gebeurd zijn in de uitoefening of naar aanleiding van de uitoefening van het genees-

kundig beroep noch dat eiser, buiten zijn
beroepsbeclrijvigheid, fouten begaan hoeft
die zware fouten zijn zoals vereist bij
artikel 6, 2° (schending van de hiervoor
bedoelde bepalingen, inzonderheid van de
artikelen 6, 2°, en 13 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 en
97 van de Grondwet);
en terwijl, aangezien ze in elk geval
geen mogelijkheid biedt om vast te stollen
of de ten laste van eiser in aanmerking
genomen feiten door hem bedreven werden ofwel in de uitoefening van zijn beroep ofn.aar aanleiding ervan ofwel buiten
zijn beroepsbedrijvigheid, de beslissing
niet regelmatig met redenen omkloed is
(schending van artikel 97 van de Grondwet):
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de beslissing blijkt clat eisers deelneming « aan luidruchtige en niet zeer
waardige straatbetogingen "• waarvan ze
verklaart dat ze « strijdig is met de bescheidenheid en de waardigheicl van het
geneeskundig kotps "• plaatsgevonclen
heeft naar aanleicling van de uitoefening
van zij~1 beroep en niet buiten zijn beroepsbeclrijvigheid; dat de beslissing er
inderdaad op wijst enerzijds dat die
betogingen onmiddellijk volgden op het
einde van eisers voorlopige hechtenis
opgelopen als gevolg van vervolgingen
wegens schending van artikel 350 van
het Strafwetboek en anderzijcls dat een
van die betogin.gen plaatsvond ten gunste
van de contraceptie en de abortus;
Overwegende dat, aangezien de raad
van beroep er aldus op gewezen heeft
dat de fouten, die hij aan eiser verwijt,
in verband stonden met de uitoefening
van zijn beroepsbedrijvigheid, de beslissing zich niet meer moest uitspreken over
hot feit dat het zware fouten waren, een
voorwaarde die door artikel 6, 2°, van
hot koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 enkel voreist wordt voor
fouten buiten die bedrijvigheid bedreven ;
Dater uit volgt dat de beslissing regelmatig met redenen omldeed en wettelijk
gerechtvaardigd is;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Trousse. Gelijklttidende con-
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clusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. Fally en De BrUYJ-1..

F KAMER. -

13 februari 1975.

HUUR VANGOEDEREN.-PAoHT.0NTRINDING VAN DE OVEREENKOl\fST
HIEROP GEGROND DAT EEN UITDRUKKELIJK REDING WAARDOOR DE PAOHTFRS WAREN GERONDEN DOOR HEN
NIET WERD NAGELEEFD. - VERWERPING VAN HET VERZOEK VAN DE PAOHTERS 01\f DOOR GETUIGEN TE REWIJZEN
DAT DIT REDING HERROEPEN WAS. WETTELIJKHEID.

De ?'echte?' die de ontbinding van een pacht
grondt op cle inhoucl van de akte wam·in
cle pa1·Mjen de voorwaanlen van hun
akkoonl hebben vastgelegcl, door vast te
stellen clat een ttitclTttkkelij k beding van
cle oveTeenkomst clam· de pachters niet
is nageleefd en 'dat e?' vom· het vermogen
van de ve?')Jachters een g1·oot nadeel uit
voortvloeit, kan uit cleze enkele overwegingen ajleiden clat aan de pachte?'s
niet kon wMclen toegestaan clat zij doo?'
getuigen bewezen clat dit becling he?'roepen was (1). (Art. 1341 B.W.).
(VAN DURiYIEN EN LETERME,
T. MONTEGNIES EN BOURY.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 januari 1974 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Doornik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel ll34 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloorclat het vonnis, bij bevestig:ing van
het beroepen vonnis, de ontbinding uitspreekt van de op 21 januari 1966 bij
akte van notar:is Ghora:in te Peruwelz
tussen de partijen gesloten overeenkomst
(1) Raadpl. DE PAGE, T1·. ezem. de droit
civil, d. III, 1967, blz. 884, nrs. 857, B, en
vlg., en Rep. prat. dr. belge, d. X, vo Preuve,
blz. 210, nrs. 515 en vlg.

door welke de verweerders aan de e:isersc
een boerderij verpachtten met gebouwen
voor bewoning en exploitatie en. met
gronden, op grond dat die overeenkomst
aan de eisers de verplichting oplegt de
gehuurde gebouwen te bewonen, dat de
eisers, sedert zij een andere boerderij ver-·
worden hebben, die verplichting niet
naleven en dat het nutteloos is na te gaan
of de gehuurde boerderij normaal geexploiteerd wordt, en de tussenvordering
van de eisers verwerpt die er toe strekte
dat zij zouden gemachtigd worden om
door alle rechtsmiddelen, getuigen inbegrepen, te bewijzen dat, op het ogenblik
dat zij hun onroerend goed verworven
haddon, eerste verweerder aan de door
de eisers voorgestelde onderhuurder verldaarde dat hij de gehuurde plaatsen in
bezit kon nemen zodra de eisers ze zouden
verlaten hebben, op grond dat dit verzoek tot getuigenverhoor niet pertinent
was aangezien de verweerders uiteindelijk
met de vestiging van een onderhuurder
niet hebben ingestemd,
terwijl, krachtens de bepalingen van
artikel 1134 van het Burgerlijk \Vetboek,
vanaf het ogenblik dat het becling inzake
de verplichting de gehuurde plaatsen te
bewonen, herroepen was met wederzijdse
toestemming van de partijen, die herroeping op haar beurt niet opnieuw kon
herroepen worden zonder zulke wederzijdse toestemming, zodat hot feit dat
de verweerders uiteindelijk niet ingestemd
hebben met de vestiging van een onderhuurder niet medebracht dat dit verzoek
tot getuigenverhoor, betreffende hot feit
dat dergelijk akkoord op een bepaald
ogenblik gesloten was, niet pertinent
werd:
Overwegende dat het vonnis ten nadele
van de eisers de ontbinding uitspreekt
van de tussen hen en de verweerders
gesloten pacht op de gronden dat een
uitdrukkelijk beding van de pacht de
pachters, thans de eisers, verplichtte
persoonlijk het woonhuis te betrekken
dat, bij het sluiten van de pacht, i~1 een
voortreffelijke staat deel uitmaakte van
het gehuurde goed, dat de eisers, wegens
persoonlijke redenen, vanaf de maand
april 1972 elders lnm intrek genomen
hebben en dat die niet-naleving van een
uitdrukkelijk beding van de pacht voor
het vermogen van de verweerders een
ernstig nadeel met zich meebrengt ;
Overwegencle dat het vonnis aldus 7ijn
beslissing grondt op de inhoud van de
akte waarin de partijen, naar de eis van
artikel ,1341 van het Burgerlijk Wetboek,
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de voorwaarden van hun akkoord vastgesteld hebben;
Overwegende dat de rechter, uit die
overwegingen alleen, kon afleiden dat de
eisers, bij toepassing van de andere
bepalingen van voornoemd artikel 1341,
niet konden gemachtigd worden om alleen
door getuigen te bewijzen dat het beding
van de pacht, dat hen vorplichtte de
gehuurdo woning persoonlijk te betrekken, herroepen word en .clat het daartoe
in hem conclusie aangevoerde feit derhalve niet pertinent was;
Dat daaruit volgt dat de enige door het
middel bekritiseercle vermelding van het
vonnis een overtollige rede:n blijkt te
zijn en dat het micldel bij gebrek aan
belang niet-o:ntvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
13 februari 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Capelle. - Gelijklt~idende conch~sie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1.·s, de HH. Bayart en Simont.

1e KAMER.- 13 februari 1975.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).- TUOHT.RAAD VAN DE 0RDE. ~ WETTELIJKE
BEPALINGEN TOT REGELING VAN DE
KENNISNE!I'IING VAN DE RAAD VAN DE
0RDE EN WETTELIJKE BEPALINGEN
TOT REGELING VAN DE UITOEFENING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING
VOOR DEZE RAAD.

Uit de vergelijking van Mtikel 23 met het
geheel van de bepalingen van a1·tikel 24
van de wet van 26 J'tmi 1963 tot instelling
van een 01·de van an;hitecten blij kt dat
a1·tikel 23 .de kennisneming van de 01·de
1'egelt, te1·w~jl arMkel 24 de t~itoefening
1·egelt van de ?'echten van de ve1·dediging
van degene wiens geval door het btw·eat~
van voornoemde 1·aad nam· de 1·aad werd
ve1·wezen (1).
(1) Raadpl. cass., 10 oktober 1966 (Arr.

cass., 1967, blz. 184), 13 mei 1968 (ibid.,
1968, blz. 1129) en 7 februari 1975, sup1·a,
blz. 646.

(0,.,, T. ORDE VAN AROHITEOTEN.)

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 juni 1974 door de Franstalige raad van beroep van de Orde van
architecten gewezen ;
Gelet op de beslissing door het Hof op
13 december 1973 gewezen (2);
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede, derde en vierde middel, afgeleid,
het tweede, uit ·de schending van de
artikelen 9, 16 van de wet van 26 juni
1963 tot instelliT1g van een Orde van
architecten en 1 van het koninklijk
besluit van 31 augustus 1963 tot regeling
van de toepassing van genoemde wet,
doo1·dat de beslissing verklaart dat noch
de procedure v66r de kennisneming door
de raad van de Orde noch het aanhangig
maken bij doze raad zelf nietig zijn,
tenvijl de raad van de Orde die de
beslissing van 20 juni 1972 gewezen heeft,
samengesteld was uit de voorzitter, de
ondervoorzitter, twee gewone leden en
een plaatsvervangend lid, bijgestaan door
de rechtslnmdig bijzitter; krachtens
artikel 1 van voornoemd koninklijk
besluit van 31 augustus 1963, de raad
van de Orde van architecten van de
provincie Brabant samengesteld is uit
zeven leden en zeven plaatsvervangende
leden; volgens artikel 16, lid 1, van genoemde wet van 26 juni 1963, de raad
van de Orde slechts geldig beraadslaagt
indien de voorzitter of de ondervoorzitter en twee derden van de leden aanwezig zijn en inclien hij bijgestaan wordt
door de rechtslnmdig bijzitter of de
plaatsvervangende rechtskundig bijzitter ; in het onderhavige geval dus de
aanwezigheid van minimum vijf leden
vereist was ;
cle raad van de Orde op grand van
lid 2 van hetzelfde artikel 16 plaatsvervangers kan verzoeken tijdelijk zitting
te nomen en ze in de volgorde Vall. het
aantal bij de verkiezingen behaalde stemmen kan oproepen ten einde het voor de
(2) Arr. cass., 1974, blz. 428.

-662beraadslaging vereiste quorum te bereiken, waaruit volgt dat het plaatsvervangend lid in het onderhavige geval niet
mocht opgeroepn worden om tijdelijk
zitting te nemen noch, derhalve, om deel
te nemen aan de beraadslaging en aan de
beslissing van 20 juni 1972;
het denle, afgeleid uit de schending van
de artikelen 20, 25, im.onderheid lid 1,
en 26, inzonderheid !eden 4 en 7, van de
wet van 26 j<-mi 1963 tot instelling van
een Orde van architecten,
doordat de beslissing verldaart dat de
op 20 juni 1972 door de raad van de
Orde genomen beslissing niet moest
betekend worden, aangezien ze niet
behoorde tot de in artikei 25 van de wet
van 26 · j<-mi 1963 bepaalde beslissingen
Bll niet vatbaar was voor hoger beroep,
te1·wijl de raad van de Orde op 20 juni
1972 beslist heeft het dossier aan het
bureau over te maken opdat dit bureau
een uitnodiging zou zenden om op een
latere zitting te verschijnen en die beslissing derhalve, in de zin van artikel 20
van de wet van 26 juni 1963, in tuchtzaken werd gewezen ;
volgens artikel 25, lid 1, van genoemde
wet de beslissingen van de raad van de
Orde onmiddellijk bij aangetekende brief
betekend worden aan de betrokken
partijen en aan de nationals raad;
luidens artikel 26 van dezelfde wet,
binnen de termijn van dertig dagen vanaf
de dag na de afgifte van de betokening,
beroep mag ingesteld worden tegen elke
beslissin.g van de provincials raad van
de Orcle, genomen krachtens de artikelen 17 en 20 van deze wet ;
het vienle, afgeleid uit de schending
van de artikelen23 van de wet van 26 juni
1963 tot instelling van een Orde van
~rchitecten, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
doonlat de beslissing verklaart dat de
op 20 juni 1972 door de raad van de Orde
genomen beslissing geen beslissing is die
een bevel inhoudt maar een eenvoua.ige
maatregel van inwendige dienst of van
administratis, in het belang van appellant
genomen orn een stoffelijke vergissing te
verbeteren ; dat het bureau van de raacl
van de Orde, waar het dossier opnieuw
regelmatig aanhangig werd gemaakt,
zelf de zaak geldig aanhangig heeft kunnen maken bij de raad van de Orde voor
zijn zitting van 19 septernber 1972 en
dat deze, alhoewel hij onregelmatig
samengesteld was, niet onbevoegd was
om kennis te nemen van de zaak,
terwijl de raad van de Orde, bij zijn

beslissing van 20 juni 1972, verklaard
heeft dat het dossier aan het bureau
moest overgemaakt worden voor de
verzending van een uitnodiging om op
een latere vergadering van de raad van
de Orde te verschijnen ; die beslissing
aldus een bevel gaf aan het bureau, dat,
aangezien het bij artikel 23 van de wet
van 26 juni 1963 belast is met het onderzoek van de ldachten en met de verwijzing van het geval, zo nodig, naar de raad
van de Orde, een eigen bevoegdheid bezit
en geen bevel kan krijgen van het rechtscollege waarbij het zelf de zaak moet
aanhangig maken ;
waaruit volgt dat de beslissing, naast
het feit dat zij de bewijskracht van de
beslissing van de raad van de Orde van
20 juni 1972 miskent. en de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
schendt, aan het bureau van de raad van
de Orde op onwettelijke wijze een bevoegdheid toekent die het krachtens
voornoemd artikel 33 niet bezit :
Overwegende dat, luidens artikel 23
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling
van een orde van architecten, het bureau
van de raad van de Orde aile klachten
onderzoekt ingediend tegen de personen
die onder hem ressorteren en, zo nodig,
het geval haar die raad verwijst ;
Dat luidens artikel 24, § 1, van dezelfde wet de raad van de Orde geen
tuchtstraf kan uitspreken tenzij de
betrokken persoon, bij een ten minste
dertig dagen vooraf toegezonden aangetekende brief, is uitgenodigd om te
verschijnen op de vergadering tijdens
welke zijn geval zal worden onderzocht ;
Dat uit de vergelijking van artikel 23
en van het geheel van de bepalingen van
artikel 24 blijkt dat aileen artikel 23 de
kennisneming door de raad van de Orde
regelt, terwijl artikel 24 de uitoefening
regelt van de rechten van de verdediging
van de persoon wiens geval door'het bureau van voorno01nde raad naar de raad
werd verwezen ;
Overwegende dat uit de stukken van
de tuchtprocedure blijkt dat het geval
aan de bevoegde raad van de Orde, overeenkomstig voornoemd artikel 23, overgemaakt werd door de beslissing van
25 april 1972 ·van het bureau, samengesteld zoals bepaald bij artikel 14 van
voornoemde wet ;
Overwegende dat, in strijcl met wat het
geheel van de middelen onderstelt, de
door dez-e middelen aangebrachte onregelmatigheden, zelfs in de onderstelling
dat ze bewezen zijn, de '1-Vettelijkheid van
de aanhangigmaking bij de raad van de
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Orde, die aldus regelmatig op 15 april
1972 gebeu:rde, niet zouden kunnen aantasten ; dat dienaangaande met name
zonder invloed is de onregelmatigheid
van het afschrift van de beslissing van
het bureau dat gehecht was aan het bij
voornoemd artikel 24, § 1, bepaald aangetekend schrijven dat op 9 mei 1972
aan eiser gezonden werd evenals de
onregelmatigheid in de samenstelling van
de raad van de Orde op de zitting van
20 juni 1972, tijdens welke het geval van
eiser onderzocht moest worden ;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het aanhangig n1aken bij de raad van de
Orde, en bijgevolg het aanhangig maken
bij de raad van beroep, naar welke verwezen werd, hun wettelijke grondslag
vinden in de regelmatige beraadslag'ing
van 25 april 1972 van het bureau van
de raad van de Orde van de provincie
Brabant;
Dat die grond, die volstaat om de
W'ettelijkheid te rechtvaardigen van. de
beslissing die door de tot staving van
de voorziening aangevoerde middelen
wordt bestreden, het onderzoek van die
middelen alle belang ontneemt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1975. 1e kamer. Voo?·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkl~tidende concl~tsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux.

1e

KAMER.-

14 februari 1975.

1o

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHT·
SOHEIDING.- UITKERING TOT LEVENS·
ONDERHOUD TEN VOORDELE VAN DE
EOHTGENOOT DIE DE EOHTSOHEIDING
VERKREGEN HEEFT.- VORDERING TOT
INTREKKING VAN DE ANDERE EOHTGE·
NOOT. VOORWAARDEN VOOR DE
INTREKKING.

2°

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHT·
SOHEIDING.- UITKERING TOT LEVENS·
ONDERHOUD TEN VOORDELE VAN DE
EOHTGENOOT DIE DE EOHTSOHEIDING
VERKREGEN HEEFT.- VORDERING TOT
INTREKKING VAN DE ANDERE EOHTGENOOT. BESLISSING DIE DE VORDE·
RING TOT INTREKKING AFWIJST Ol\r DE.
ENKELE PRINOIPIELE REDEN DAT DE
VERBETERING VAN DE FINANOIELE TOE·
STAND VAN DE GEWEZEN EOHTGENOOT
DIE DE UITKERING GENIET, RET GEVOLG
ZOU ZIJN VAN EEN BUITENEOHTELIJKE
VERHOUDING. 0NWETTIGHEID.

1° Opdat de bij w·tikel 301 van het Bu?'[fe?'·
lij k W etboek bepaalde 'Uitke1·ing tot
levensonderhoud ten voordele van de
echtgenoot die de echtscheiding ve1··
k1·egen heeft ZO'U kttnnen ingetrokken
worden, is ve1·eist doch volstaat dat de
gewezen echtgenoot die ze · geniet, voortaan, zonder de h~tlp van deze ~titke1·ing,
zijn bestaan op dezelfde wi.fze verzeke1·d
ziet als tijdens het httwelijksleven (1)
(2) (3) (4). (Art. 301 B.W.).

2° Onwettig is de beslissing die een vorde1'ing tot int1·ekking van de bij artikel 301
van het Btwge1·lijk Wetboek bepaalde
(1) Zie, wat betreft de aard van bedoelde
uitkering, de noot onder cass., 23 september
1971 (A1·r. cass., 1972, blz. 89).
(2) Zie, wat betreft de vaststelling van het
bedrag van bedoelde uitkering, cass., 7 maart
1968 (A1·r. cass., 1968, blz. 897) en 10'december
1971 (ibid., 1972, blz. 358).
{3) Zie, wat betreft de bevoegclheid om
kennis te nen1en van cle rechtsvorclering tot
betaling van becloelde uitkering, ingesteld
nadat het vonnis waarbij de echtscheicling
wercl toegestaan kracht van gewijscle heeft
verkregen en overgeschreven is in de registers
van de burgerlijke stand, en van cle rechtsvor·
dering tot intrekking van cle toegekende uit·
kering, cass., 23 september 1971, vermeld
onder noot 1.

(4) De tekst van artikel 301 van het
Burgerlijk vVetboek is nu vervangen bij arti·
kel 1 van de wet van 9 juli 1975, gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 1975.
Deze wet voegt bij haar artikel 2 ook een
artikel 301bis in het Burgerlijk vVetboek in,
wijzigt bij haar artikel 3 cle tekst van arti·
kel1410, § 1, 1°, en bepaalt ten slotte bij haar
artikel 4 dat artikel 1, § 3, van cle nieuwe
tekst van artikel 301 van het Burgerlijk vVetboek van toepassing is op de v66r cle inwer·
kingtreding van cle wet toegekende uitkerin·
gen en dat op de aldus opnieuw vastgestelde
uitkeringen artikel I, §§ 2, 4, 5 en 6, van cle
wet, evenals de artikelen 2 en 3 ervan, toepasselijk zijn.
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tot levensonderhoud ajwijst om
de enkele principiele 1·eden dat de
jeitelij k ve~· betenle flnanciiile toestand
van de gewezen echtgenoot, die de uitke?·ing geniet, zmt te wijten ?-ijn aan een
buitenechtelijke ve1'houding. (Art. 301
.B.W.).
(D ... Z ... , T ... A ... )

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, door de Rechtbank va;n eerste
aanleg te Leuven in hoger beroep gewezen
op 30 januari 1974 en niet op 13 jan.uari
1974 zoals bij verschrijving in het verzoekschrift tot cassatie en in hot exploot
van betokening wordt vermeld ;
Over het midclel afgeleid nit de schending van de artikelen 301 van het Burgerlijk vVetboek, 6 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,

doordat het vonnis beslist dat eiser
gehouden blijft het alimentatiegeld op
basis van artikel 301 van het Burgerlijk
vVetboek a rato van 2.000 frank per
maand aan verweerster te betalen, op
grond van de motivering « dat het concubinaat geen wettelijke oorzaak uitmaakt om in rechte een verrijking of
verarming te rechtvaardigen; in rechte
het concubinaat niet als reden kan worden
aangenomen om een overeenkomstig
voormeld artikel 301 toegestaan onclerhoudsgeld als niet n1eer noclig zijnde af
te schaffen; juriclisch het concubinaat
geen reehtszekerheid verschaft, zoals een
nieuw huwelijk, en geen recht op onderhoud verleent ; de eerste rechter ten
onrechte het concubinaat van appellante
(thans verweerster) in aamnerking nam
als reden on1 het onderhoudsgelcl voor
.c]eze partij af te schaffen ; hierdoor en
llet indenmitair en het vergoedend
Jmrakter van het onderhouclsgeld werden
miskend ; de echtgenoot immers geen
rechten op onderhoud nit het concubillaat put ; hem bovendien op deze wijze
het recht op schadevergoeding wordt
ontnomen dat hij ingevolge het verlies
van zijn vroegere status bezat ,,
te1·wijl, eerste onde1·deel, luidens artikel 301 van het Burgerlijk \Vetboek, het
Dnderhoudsgeld kan afgeschaft worden
wanneer het niet meer nodig is, en deze
wettekst geenszins onderscheid maakt
tussen de redenen die de toestand van
behoeftigheid van een der partijen doen

ophouden, zodat bet vonnis, door te beslissen dat bet concubinaat niet als reden
kan worden aangenomen mn een overeenkomstig dat artikel toegestaan onderhoudsgeld als niet meer nodig zijnde af
te schaffen, een voorwaarde aan deze
wettekst toevoegt, waardoor het hem
schendt;
tweede onderdeel, door algemeen te oordelen dat het concubinaat niet als reden
kan aangenomen worden om een overeenkomstig artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek toegestaan onderhoudsgeld als
niet meer nodig zijnde af te schaffen,
aldus nalatende de ten deze specifieke
gevolgen van dit concubinaat te toetsen
aan de toestand die zich in conc?'eto stelde,
het vonnis de regel van artikel 6 van bet
Gerechtelijk vVetboek miE)kent ;
de?'de ondenleel, orn de reeds in bet
tweede onderdeel uiteengezette reden,
het vonnis elke controle over de wettelijkheid van zijn motivering onmogelijk
maakt, waaruit de schending van artikel 97 van de Grondwet volgt :
Overwegende dat artikel 301 van hot
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de bij
dit artikel ingestelde uitkering kan worden ingetrokken " ingeval zij niet meer
nodig is";
Overwegende dat, opdat de uitkering
niet meer zou nodig zijn, vereist is doch
volstaat dat de echtgenoot die ze geniet
voortaan, zonder de hulp van de uitkering, zijn bestaan op dezelfde wijze
verzekerd ziet als tijdens het huwelijksleven;
Overwegende dat de openbare orde er
zich niet tegen verzet dat de rechter,
om uit te maken of de uitkering nog
nodig is, de feitolijk verbeterde financiele toestand van de echtgenoot die de
uitkering geniet in acht neemt, ook wanneer die verbetering het gevolg is van een
buitenechtelijke verhouding;
Dat de rechter die vaststelt dat de aan
de echtgenote toegekende uitkering niet
meer noclig is ingevolge haar verbeterde
financiele toestancl en de uitkering op
grond van artikel 301, laatste zinsnede,
intrekt, ook al is die verbetering bet
gevolg van eon buitenechtelijke verhouding, geen vordering toekent die op
een on.geoorloofcle oorzaak is gegrond ;
Overwegende dat het volmis, door om
de in het micldel aangehaalcle principiete
redenon te weigeren de uitkering als niet
meer nodig in te trekken, artikel 301 van
het Burgerlijk W etboek schenclt ;
Dat het middel gegrond is ;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis doch aileen in zoverre het
eiser gehouden verklaart de uitkering op
basis van artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek verder te betalen en in zoverre
het uitspraak doet over de kosten ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel, zitting
houdend in hager beroep.
14 februari 1975. ~ 1e kamer. ~
Voo1·zitter, de H. Louveaux, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. ~ GeliJ'klttidende conclttsie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. ~ Pleiter, de 1I. Hutzler.

2e

KAMER.~

17 febrtiari 1975.

ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. VERVOLGINGEN WEGENS ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN, WEGENS OVERTREDING VAN
ARTIKEL 21-3 VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT EN, SUBSIDIAIR, WEGENS
OVERTREDING VAN ARTIKEL 17 VAN HETZELFDE REGLEMENT. ~ VRIJSPRAAK
VOOR DE DRIE TELASTLEGGINGEN. ~
REDENEN WAARDOOR DE VRIJSPRAAK
VOOR DE SUBSIDIAIRE TELASTLEGGING
EN DUS VOOR DE TELASTLEGGING VAN
ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN NIET IS VERANTWOORD.
0NWETTELIJKE BESLISSING.

TVannee1· een beklaagde vervolgd wo1·dt
wegens onopzettelijk toeb1·engen van slagen of verwondingen, we gens oveJ·t1·eding
van a1·tilcel 21-3 van het wegverkee7·s1'eglement en, snbsidiai1·, wegens ove1't1·eding van a?'tilcel 17 van hetzelfde
1·eglement, kan de 7'echte1' nit ovenuegingen, waardoo?' enlcel de ove1·treding van
genoemd a1·tilcel 21-3 wm·dt ttitgesloten,
niet ajleiden dat evenmin bewezen zijn
de ove1·treding van a1'tikel 17 en de
ove1't7·eding van onopzettelijke slagen of
VM'tvondingen.

(DARCHAMBEAU,ROBERT
EN VERZ:[ilKERINGSMAATSCHAPPIJ
« A.G. VAN 1830 l>, T. SIOUTIS.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1974 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, die in geen kosten van de strafvordering werden veroordeeld, geen hoedanigheid hebben om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen door de eisers tegen verweerder ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 17,21-3 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer, 1313, 1320, 1322, 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grond·wet,
doo1·dat het vonnis verweerder vrij spreekt van de te zijnen laste gelegde
misdrijven, op grond'dat de eerste rechter
ten onrechte de ten laste va:n beklaagde
gelegde misdrijven bewezen heeft verklaard en hem aansprakelijk heeft gesteld
voor het ongeval ; dat die beklaagde
immers ''erklaard heeft de bromfietser
nooit te hebben opgemerkt en dat uit
het getuigenis van Aveskercke blijkt dat
niet kan worden beweerd of Sioutis de
bromfietser heeft ingehaald dan wel of
laatstgenoemde tussen de door beklaagde
bestuurde bestelwage21. en de band van
het trottoir is gereden,
tenuijl de eerste rechter verweerder had
veroordeeld wegens inbreuk samen op de
artikelen 418, 420 van het Strafwetboek
en 21-3 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer ; genoen:lde verweerder subsidiair eveneens
vervolgd werd wegens overtreding van
artikel 17 van dat reglement; tengevolge
van de hogere beroepen van eiser en van
bet openbaar ministerie het geheel van
die telastleggingen bij de correctionele
rechtbank aanhangig was en de redenen
van het vonnis geen rechtvaardiging zijn
voor verweerders vrijspraak van de over-

-666treding van artikel I 7 van het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeersreglement en evenmin dientengevolge van het misdrijf van slagen en
verwondingen door onvoorzichtigheicl;
claaruit volgt dat de beslissing waarbij
de rechtbank zich onbevoegd verklaart
om. kennis te nemen van de civielrechtelijke vorderingen van de eisers, niet wettelijk gerechtvaardigd is :
Overwegende dat, om te beslissen dat
<< de eerste rechter ten onrechte de ten
laste van beldaagde (thans verweerder)
gelegde misclrijven bewezen heeft verldaard " en " dat de ten laste van Sioutis
gelegde misdrijven dus niet bewezen
zijn " en om dientengevolge zich onbevoegd te verldaren onl kennis te nemen
van de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door de eisers, de rechter in hoger
beroep enkel stetmt op de redenen overgenomen in het middel ;
Overwegencle dat de rechter in hoger
beroep nit die overwegingen alleen niet
wettelijk heeft kunnen afleiden clat de
ten laste van verweerder gelegde overtreding van artikel I 7 van het wegverkeersreglement niet bewezen is, met
name, als bestuurder, die een 1naneuver
wilde uitvoeren, zoals uit een file van
voertuigen komen, ... de andere bestum·ders niet te hebben laten voorgaan
(telastlegging 0) ;
Dat clientengevolge de beslissingen,
volgens welke de telastlegging van onopzettelijke slagen of verwonclingen niet
bewezen is en de rechtbank onbevoegcl is
om kennis te nemen van de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen, evenmin wettelijk gerechtvaardigd zijn ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het de rechtbank
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van de rechtsvorderingen van de burgerlijke partijen en het de kosten betreffende
de civielrechtelijke vorderingen in beide
instanties van de burgerlijke partijen en
de openbare partij te lllmnen laste laat;
beschikt echter clat de vernietiging zich
niet uitstrekt tot de beslissing dat
.de ten laste van de verweerders gelegde
overtreding van artikel 2I-3 van het
wegverkeersreglement (telastlegging B)
niet bewezen is ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van clit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in
de helft van de kosten, alsmede de eisers, echtgenoten Darchambeau-Robert,
in een vierde en de eiseres, naamloze

vennootschap " Verzekeringsmaatschappij A.G. van I830 ,, in het overige vierde
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
17 februari 1975. 2e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggever, Baron Vin9otte. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet advocaat-generaal.- Pleiter, de H. VanRyn.

2e KAMER.- 17 februari 1975.
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GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE DIE
VOOR DE FEITENREOHTER IS TUSSENGEKOJ\IEN. BETEKENING VAN DE
VOORZIENING AAN EEN PARTI.J TEGEN
WIE ZI.J NIET IS GERIOHT. - KOSTEN
VAN DEZE BETEKENING TEN LASTE VAN
DE ElSER.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. STRAFZAKEN. MIDDEL VAN NIETONTVANKELI.JKHEID. 0PGEWORPEN
TEGEN EEN VOORZIENING WELKE IS
BETEKEND AAN EEN PARTI.J TEGEN WIE
ZI.J NIET IS GERIOHT. - MIDDEL VAN
NIET-ONTVANKELI.JKHEID DOELLOOS.
3° VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND. - STRAFZAKEN. - VooRZIENING VAN DE PARTI.J DIE VRI.JWILLIG
IS TUSSENGEKOMEN TEGEN BESLISSINGEN OP DE BURGERLI.JKE REOHTSVORDERINGEN.- AFSTAND GEGROND OP DE
ENKELE RED EN DAT DEZE BESLISSINGEN GEEN EINDBESLISSINGEN ZI.JN IN
DE ZIN VAN ARTIKEL 416 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. AFSTAND WELKE NIET ALS EEN BERUSTING KAN WORDEN UITGELEGD.
GEVOLG.
4° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRlVL STRAFZAKEN. - VooRziENING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERREOHTELI.JKE AANSPRAKELI.JKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRI.JWILLIG
TUSSENGEKOM:EN PARTI.J, . VooRZIENING NIET BETEKEND AAN DE PARTI.J TEGEN WIE ZI.J IS GERIOHT.
NIET-ONTVANKELI.JKHEID.

5° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OJ\i ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN DE VERZEKERAAR
VAN DE BURGERREOHTELI.JKE AAN-
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SPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ,
TEGEN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING TEGEN EEN J\iEDEBEKLAAGDE VAN DE VERZEKERDE. TUSSENKOMENDE PARTIJ NIET VEROORDEELD
IN KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING. NIET ONTVANKELIJKR VOORZIENING.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL A]'GELEID UIT DE
NIETIGHEID VAN DE PROCEDURE OP EEN
VAN DE TERECHTZITTINGEN WAAROP
DE ZAAK IS BEHANDELD.- BESLISSING
NIET GEGROND OP HET ONDERZOEK OP
DEZE TERECHTZITTING. MrDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

7o

WEGVERKEER. OvERTREDING
VAN ARTIKEL 12-1 VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT. BESTUURDER DIE
NIET ZO DICHT MOGELIJK BIJ DE
RECHTERRAND VAN DE RIJBAAN IS
GEBLEVEN, OMDAT HIJ ALDUS ZIJN
GEZICHTSHOEK HEEFT VERHOOGD EN
TIJDIG HEEFT KUNNEN STOPPEN. 0MSTANDIGHEID W AARDOOR DE OVERTREDING NIET WORDT UITGESLOTEN.

so

go

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST.
WEGVERKEERSONGEVAL. VoORZIENING VAN
DE VERZEKERAAR VAN EEN BESTUURDER. MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT
OP DE VRIJSPRAAK VAN EEN ANDERE
BESTUURDER. BESTREDEN BESLISSING DIE HET BESTAAN VERWERPT VAN
EEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE
OVERTREDING TEN LASTE VAN DEZE
BESTUURDER EN HET ONGEVAL.
VONNIS DAT NIET BESLIST DAT HET
ONGEVAL NIETTEMIN ZOU PLAATSGEHAD
HEBBEN ZOALS HET ZICH HEEFT VOORGEDAAN, ZONDER DE FOUT WELKE AAN
DEZE BESTUURDER WORDT VERWETEN.
MID DEL NIET VAN BELANG ONTBLOOT.
CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ,
« IN SOLIDUM » 1\'I:ET DE BEKLAAGDE
WORDT VEROORDEELD TOT VOLLEDIGE
VERGOEDING VAN DE DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE.VOORZIENING VAN DE VERZEKERAAR
GERICHT TEGEN DEZE BURGERLIJKE
PARTIJ. VERNIETIGING. BRENGT
VERNIETIGING MEDE VAN DE BESLISSING, WELKE DOOR DEZELFDE ONWETTELIJKHEID IS AANGETAST EN WAARBIJ

DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD
ALS ENIGE AANSPRAKELIJKE VOOR DE
DOOR DEZE BURGERLIJKE PARTIJ GELEDEN SCHADE, TEGEN WELKE BESLISSING
DE BEKLAAGDE ZICH REGELMATIG IN
CASSATIE HEEFT VOORZIEN.

10°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. VONNIS WAARBIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE
WORDT GELEGD, 1\iET UITSLUITING VAN
DE ANDERE BEKLAAGDE.- 0NREGELMATIGE MOTIVERING VAN DE BESLISSING
DAT DE FOUT VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE IN GEEN OORZAKELIJK VERBAND
STAAT MET DE SCHADE .WELKE DE
EIGENAAR VAN HET DOOR DE TWEEDE
BEKLAAGDE BESTUURDE VOERTUIG EN
EEN DERDE HEBBEN GELEDEN.- NIET
BEPERKTE VOORZIENING VAN DE EERSTE
BEKLAAGDE.
VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING
VAN DE EERSTE BEKLAAGDE TOT VERGOEDING VAN DE SCHADE WELKE DE
EIGENAAR VAN HET DOOR DE TWEEDE
BEKLAAGDE
BESTUURDE
VOERTUIG
HEEFT GELEDEN.
VERNIETIGING
VAN DE DOOR DEZELFDE ONWETTELIJKHEID AANGETASTE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN
DE DERDE TEGEN DE TWEEDE BEKLAAGD E . - GRENS.

1° Daa1• de betekening van de voo1·ziening

van de ve1·zeket·am· van de beklaagde die
voor de jeiten1'echte1' is tussengekomen
aan een pa1·tij tegen wie deze niet is
gericht doelloos is, bl~jven de kosten van
deze betekening ten laste van de eise1· (1).
2° Doelloos is het middel van niet-ontvan-

kelij lcheid dat doo1· de ve1·weenleTS is
opgeworpen tegen een vooTziening welke
is betekend aan een pa1·tij tegen wie ze
niet is geTicht.
3° W anneM' de verzeke1·am· van de b~w·ge1'
rechtelijke aanspmkelijkheid van de
beklaagde, V1'ijwillig t~tssengekomen pm·tij, zich in cassatie heejt voo1·zien tegen
de beslissingen op de btl1'geTlijke TechtsvordeTingen welke tegen hem zijn ingesteld en vervolgens van zijn voo1·ziening
afstand heeft gedaan op g1·ond alleen dat
deze beslissingen geen eindbeslissingen
zijn in de zin van m·tikel 416 van het
(1) Cass., 15 november 1073 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 183); raadpl. cass., 5 september 1972
en 30 januari 1973 (ibid., 1973, blz. 8 en 549).

-

668

Wetboek van strafvordering, kan deze
ajstand niet als een be1·~tsting worden
uitgelegd en wo1·dt hij doo1· het Hoj niet
gedem·eteenl in zove1'1'e wo1·dt ·vastgesteld
dat sommige beslissingen dejinitiej
zijn (1).
4° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
de verzekemar van de biwge1'1'echtelijke
aansprakeUjkheid van de beklaagde,
v1·iJwillig tussengekomen partij, wellce
niet is betekend aan de pm·tij tegen wie
zij is gericht (2). (Art. 418 Sv.).
5° De ve1·zekema1' van de burgm'1'echtelijke
aanspmkelijkheid van de belclaagde,
v1·ijwillig tttssengekomen partij, die niet
in lwsten van de st1·ajvo1·de1·ing is ver001'deeld, is niet bevoegd om zich in
cassatie te. voorzien tegen de beslissing
op de st1'ajvorde1·ing tegen een medebeklaagde van de ve1·zekenle (3).
Feitel~fke gmndslag mist het middel
waa1'bij de nietigheid wonlt aangevoe1·d
van de p1·ocedu1·e op een van de terechtzittingen van de cor1·ectionele 1'echtbank
wam·op de zaak is behandeld, als uit de
beslissing blij kt dat de 1·echtbank niet
stettnde op het onderzoelc op deze te1'echtzitting.
7o De omstandigheid dat een bestum·de1• niet
zo dicht rnogelij lc bij de 1'echte1'1'and van
de 1·ijbaan is gebleven omdat hij alchts
zijn gezichtshoelc heeft ve1'hoogd en daa1'door tijdig heejt kunnen stoppen, hoewel
hij mee1· naa1' 1'echts kon 1·ijden, sluit de
overt1·eding van artikel 12-1 van het
wegve1·kee1'sreglement niet ~tit.

6°

8° Niet van belang ontbloot is het cassatiemiddel van de ve1·zeke1·aa1· van een
besttmrde1·, clat k1·itiek oefent op de V1'ijspraak van een ande1'e bestztttnle~·, hoewel
de bestTeden beslissing het bestaan ve1'we?']Jt van een oo1·zakelijk ve1·band tztssen
de overt?·eding ten laste van cleze besttm1'de·r en het ongeval, als in de beslissing
niet vastgesteld wo1'dt dat het ongeval
niettemin zou plaatsgehacl hebben zoals
het zich heeft voo1·gedaan, zonde1' de fout
welke aan deze bestuzwde1· w01·dt veTweten (4). (Art. 1382 B.W.)
·

spmkelijkheid van de beklaagde, vnJwillige tussengekomen partij, die in
solidum met de beklaagde wordt ve1'001'deeld tot volledige ve1·goeding van de
doo1• een bztrgerlijke pm·tij geleden
schade, b1•engt de ve1·nietiging mede van
de beslissing, wellce door dezeljde onwettelijkheid is aangetast en waa1'bij de
beklaagde wonlt ve1'oordeeld als enige
a.ct:nspmke.lfjke voo1· de doo1· deze bzwge?'hJlce part~J geleden schade, tegen welke
beslissing de beklaagde zich 1·egelmatig
in cassatie heeft voo1·zien.
10° rVannee1' een vonnis dat een beklaagde,
met ztitshtiting van de andere, volledig
aanspmkelijk stelt voo1· een ongeval,
om·egelmatig motivee1·t de beslissing dat
de foztt van de tweede beklaagde in geen
oo1'Zakelijlc ve1·band staat met de schade
welke de eigenaa1' van het do01' deze
tweede beklaagde bestztm·de vom·tuig en
een derde hebben geleden, st1'ekt de vernietiging, op de niet beperkte voo1·ziening
van de ee1·ste beklaagde, van de beslissing
op de bzwge1'lijke nchtsvonle1·ing welke
tegen hem We1'd ingesteld doo1· de eigenaa1·
van het door de tweede beklaagde bestutwde voe1·tuig, zich ~tit tot de door dezeljde
onwettelij kheid aangetaste beslissing op
de bztrge1'lijlce 1'echtsvoTde1'ing van de
de1'de tegen de tweede beklaagde, doch
enkel in zove~'1'e deze beslissing gewezen
is t.a.v. de ee1·ste beklaagde (5).
(SANDRON, l\'IELOTTE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP " BELGIE ,, T. KAUX, DENIS,
ONDERLINC+E MAATSOHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN EN YERNA.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 jtmi 1974 in hager beroep
gewezen door de Corroctionele Rechtbank
te Luik;

A. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap "Belgie "•. vrijwillig tussengekomen partij :

9° Vernietiging, op de voorziening van de
verzeke1'aar van de btt1'1JC1'1'echtelijke aan-

Overwegende dat eiseres verklaard
heeft zich in cassatie to voorzien tegen
Jean Kaux, beklaagde, Marie Denis,
civielrechtelijk aansprakelijke partij voor

(1) Raadpl. cass., 7 januari 1075, supra,
biz. 51l.
(2) Oass., 29 oktober 1073 (Arr. cass., 1974,
biz. 242).
(3) Raadpl. cass., 4 september 1967 (ATJ',
cass., 1968, biz. 6) en 1 april 1974 (ibid.,
1974, biz. 843).

(4) Raaclpl. cass., 29 april 1974 (AJ'I', cass.,
1974, biz. 946), 9 en 16 december 1974, sttpl'a,
biz. 421 en 450,
(5) Cass., 4 december 1972 (A1·1·. cass., 1973,
biz. 328); raadpl. cass., 8 december 1965
(Bttll. en Pas., 1966, I, 489) en 24 november
1969 (A1·r. cass., 1970, blz. 298).
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Onderlinge maatschappij der openbare
besturen, bnrgerlijke partij, en Joseph
Yerna, burgerlijke partij ;
Ovorwegende dat de betokening van
de voorziening aan Nicolas Sandron,
beldaagde, en aan Elisabeth Melotte,.
civielrechtelijk aansprakelijke partij voor
Nicolas Sandron, geen bestaansreden
heeft, daar de voorziening niet tegen die
partijen is gericht ;
Overwegende dat het middel van nietontvankelijkheid door de verweerders
Jean Kanx, Marie Denis en de Onderlinge
maatschappij der openbare bestnren
voorgeclragen tegen de voorziening, voor
zover zij gericht is tegen Nicolas Sanclron,
om dezelfde reden geen bestaansreden
heeft;
Overwegende dat mseres verklaart
afstand te doen van haar voorziening,
voor zover zij gericht is tegex1 de verweerders Joseph Yerna en de Onderlinge
maatschappij der openbare besturen,
burgerlijke partijen, om de enige reden
dat de beslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen van. die partijen niet definitief zijn in de zin van artikel 416 van het
Wetboek van strafvordering en onder
het voorbehoud dat zij haar v'oorziening
opnienw zal indienen nadat over die
1'echtsvorder:i.ngen definitief uitspraak zal
zijn gedaan ;
Overwegende dat de beslissing op de
civielrechtelijke vordering van de verweerder Joseph Yerna geen eindbeslissing
is en clat de afstand moet worden gedecreteerd;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank oiseres heeft veroordeeld tot
de betaliJ.1g aan verweerster, de Onderlinge 1naatschappij der openbare besturen, van alle bedragen die doze vorclerde
.alsmede van alle kosten, zodat hierdoor
haar rechtsmacht is uitgepnt ;
Dat derhalve de beslissing, al heeft de
rechtbank deze provisioneel genoemd,
definitief is in de zin van artikel 416 van
hot \Vetboek van strafvordering en hiertegen derhalve onmiddellijk cassatieberoep kon worden ingesteld ;
Dat hiernit volgt dat er geen aanleicling
bestaat mn. de afstand to decreteren van
de voorziening gericht tegen die verweerster daar die afstand, die tronwens is
voorzien van eon voorbehoud waardoor
nitgesloten is dat hij zon worden ge'interpreteerd als een bernsting, door dwaling
is aangetast ;
Overwegende echter dat nit de stukken
waarop het Hof vermag acht to slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres,

vrijwillig tnssengekomen partij, betekend word aan de Onderlinge maatschappij der openbare bestnren, waartegen zij
is gericht;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissi11g op de strafvordermg
ingesteld tegen de verweerder J can
Kanx:
Over hot middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening voorgedragen door verweerder en hieruit afgeleid dat eiseres, verzekeraarster van de
civielrechtelijke aansprakelijld1eid van
de medebeldaagde Nicolas Sandron, niet
bevoegd is om tegen die beslissing cassatieberoep in te stollen :
Overwegende dat eiseres, vrijwillig
tnssengekomen partij, die in goon kosten
van de strafvordering werd veroordeeld,
niet bevoegd is om zich tegen die beslissing in cassatie to voorzien ;
Dat hot middel van niet-ontva;nkelijkheid gegrond is ;
II. In zoverre de voor?iening gericht is
tegen de verweerster Marie Denis :
1° met betrekking tot de beslissing op
de rechtsvordering ingesteld door hot
openbaar miJ.1isterie tegen de verweerster,
civielrechtelijk aansprakelijke partij voor
de verweerder Jean Kal.L'C :
Overwegende dat eiseres, vrij>villig
tnssengekomen partij die in goon kosten
van die rechtsvordering word veroordeeld,
niet bevoegd is om tegen die beslissing
cassatieberoep in te stollen;
2° met betrekking tot de beslissmg op
de civielrechtolijke vordering door verweerster tegen eiseres ingesteld :
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van artikel 2 van de wet
van 9 mei 1972, artikel 36bis van de wet
van· 8 april 1965 betreffende de jengdbescherming geworden,
doo?"dat het'vonnis, clat de rechtspleging
regelmatig verldaart, enkel en aHeen hot
proces-verbaal vermeldt van de terechtzittiJ.l.g van de rechtbank van 10 jnni
1974, tijdens welke de clebatten met
betrekking tot de beldaagde Sandron,
minderjarige van minder dan 18 jaar,
in raadkamer en met betrekking tot de
medebeldaagde Kaux :in openbare terechtzitting hebben p1aatsgehad,
te1·wijl de zaak voordien ter openbare
terechtzitt:i.ng van 13 mei 1974 word
onderzocht ; de daaruit volgende niet:igheid door de rechtbank zelf werd aan-
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genomen, , vermits de rechtbank ter
terechtzitting van 20 mei 1974, die werd
vastgesteld op die datum voor uitspraak
van de beslissing, de zaak op 10 juni 1974
heeft verdaagd " om Y erna opnieuw te
dagvaarden ter regularisering van de
rechtspleging ,, waaruit volgt dat, door
die door nietigheid aangetaste rechtspleging niet uitdrukkelijk van de debatten uit te sluiten, het vonnis deze nietigheid tot de zijne heeft gemaakt, zodat
het zelf nietig is :
Ovorwegende dat, na Nicolas Sandron
te hebben veroordeeld tot straf wegens
onopzettelijke slagen en verwondingen
alsmede overtreding van het wegverkeersreglement, het vonnis eiseres, verzekeraarstcr van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van Sandron, veroordeelt
in solidum met laatstgenoemde en met
Elisabeth Melotte, civielrechtelijk aansprakelijk voor Sandron, tot de betaling
van schadevergoeding aan de verweerster
Denis op grand dat de gehele aansprakelijldleid voor het ongeval op Sandron
rust;
Overwegende dat krachtens artikol 36bis, lid 2, van de wet v'an 8 april
1965 botreffende de jeugclbescherming,
het onderzoek van de vervolgingen ingestelcl tegen miaderjarigen, die meer
clan zestien jaar en minder dan valle
achttien jaar oud zijn op het ogenblik
der feiten, voor de gerechten bevoegd op
grand van het gemene recht, in de bij
cleze wetsbepaling bepaalde gevallen,
in raadkamer plaatshebben;
Overwegende dat blijkens het vonnis
Nicolas Sanclron, die op 7 februari 1956
wercl geboren, vervolgd werd wegens
voornoemde misdrijven, die op 5 mei 1973
werden gepleegd ;
Overwegende dat, na de zaak in openbare terechtzitting van 13 mei 1974 te
hebben behandeld, de correctionele rechtbank volgens het proces-verbaal van de
terechtzitting van 20 mei 1974 heeft
beslist dat de zaak zal worden verclaagd
op 10 jtmi 1974 ter regularisering van
"de rechtspleging" en dat Joseph Yerna,
de enige partij in het geding die niet
aanwezig was op de terechtzitting van
20 mei 1974, opnieuw zal worden gedagvaard;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 juni 1974 vermeldt "dat
de rechtbank de zaak opnieuw begint '' ;
dat volgens de vermeldingen in dat
proces-verbaal de zaak met betrekking
tot Nicolas Sandron in raadkamer werd
behandeld ;

Overwegende dat, nate hebben gedoeld
op het proces-verbaal van de terechtzitting van 10 juni 1974, het vonnis de
rechtspleging regelmatig verklaart, zonder melding te maken van het procesverbaal van de terechtzitting van 13 mei
197 4 ; dat aldus blijkt dat do rechtbank
niet heeft gesteund op het onderzoek
verricht ter terechtzitting van 13 mei
1974, maar enkel op datgene dat op
10 jtmi 1974 opnieuw werd begonnen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 12-1 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer,
dooTdat het vonnis, met wij,jging van
de beroepen beslissing en na te hebben
verklaard dat aileen de ten laste van de
beklaagcle Sandron gelegde misdrijven
bewezen zijn en dat, daar zij het gevolg
zijn van een en hetzelfde feit, zij slechts
met een enkele straf moeten worden
gestraft, deze veroordeelt tot 30 frank
geldboete alsmede in de kosten van de
strafvordering, voor welke geldboete en
kosten de partij Melotte civielrechtelijk aansprakelijk is, vervolgens de
medebeldaagde Kaux vrijspreekt en,
rechtdoende op de civielrechtelijke vorderingen, de beldaagde Sandron, de
civielrechtelijk aansprakelijke partij Melotte en eiseres in solidttm veroordeelt
tot de betaling aan de burgerlijke partijen van verschillende vergoedingen,
waaronder 5.610 frank aan Denis, op
grand dat, zo Sandron een zware font
heeft begaan niet aileen door te rijden
zoals hij heeft gedaan, maar door zich
te laten vergezellen door een passagier,
Kaux integendeel geen enkele fout heeft
begaan, daar hij, door in het midden
van de rijbaan te rijden, " zijn gezichtshoek heeft vergroot ,, zodat hij tijclig
heeft kunnen remmen,
te1·wijl, zo de verplichting voor iedere
weggebruiker om zo dicht mogelijk bij
de rechterrand van de rijbaan te blijven,
wordt beoordeeld naar gelang van de
omstandigheden, de vaststelling dat ten
deze Kaux, door die verplichting niet
na te komen, zijn gezichtshoek heeft
vergroot en aldus vroeger heeft ktmnen
remmen, toen Sandron opdaagde, irrelevant is en de beslissing niet wettelijk
rechtvaardigt, volgens welke die beklaagde geen enkele fout in oorzakelijk verba;nd met het ongeval heeft begaan :
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voorgedragen en hieruit afgeleid dat het
middel, dat zich beperkt tot het bekritiseren van de vrijspraak van Kaux, niet
ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang, daa.r het vonnis het bestaan verwerpt van een oorzakelijk verband tussen
l1et feit dat Kaux in het midden van de
rijbaan reed en het ongeval :
Overwegende dat Kaux en Sandron
beiden vervolgd werden om met name,
bij het rijden op de rijbaan, nagelaten
te hebben zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven ;
Dat het vonnis erop wijst dat « door
niet uiterst rechts op de rijbaan te rijden,
Kaux zijn gezichtshoek heeft vergroot,
dat indien hij meer naar rechts had
gereden, hij de bromfietser Sandron
later zou hebben opgemerkt en dus later
zou hebben geremd, dat hij door te
remmen, tijdig heeft gereageerd en hij
naar rechts zou hebben kunnen uitwijken,
indien Sandron niet in het midden of
zelfs links van de rijbaan had gereden,
.dat die jonge bromfietser een zware fout
heeft begaan, niet alleen door te rijden
:zoals hij heeft gedaan, maar door zich te
laten vergezellen van een passagier, wat
hem fel de mogelijkheid ontnam om uit te
wijken ; dat enkel de ten laste van Sandron gelegde misdrijven bewezen zijn ...
dat de gehele aansprakelijkheid voor het
ongeval op hem rust >> ;
·
Overwegende dat om die redenen het
vonnis beslist dat Kaux de fout niet heeft
begaan, die de hem ten laste gelegde overtreding va:n. het >vegverkeersreglement
oplevert, terwijl Sandron een fout heeft
begaan, zonder welke het ongeval niet
zou zijn overkomen ; dat het niet beslist
dat zonder de fout die aan Kaux wordt
verweten, het ongeval tach zou zijn
gebeurd op de wijze waarop het is gebeurd;
Overwegende dat het vonnis de gehele
aansprakelijkheid voor het ongeval ten
laste van Sandron legt, op grand dat
Kaux geen misdrijf heeft gepleegd, zodat
het middel niet aan belang ontbreekt ;
Dat bet middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangen omen ;
Overwegende dat uit de overweging
allen dat Kaux zijn gezichtshoek heeft
vergroot, het vonnis niet kon afleiden dat
die bestuurder onder de omstandigheden
van de zaak zo dicht mogelijk bij de
rechterrand van de rijbaan reed, terwijl
blijkens andere overwegingen van het
vonnis die hierboven zijn overgenomen,

Kaux de mogelijkheid had om meer rechts
te houden;
Dat het middel gegrond is ;
B. Op de voorziening van Nicolas
Sandron, beklaagde :

I. In zoverre zij gericht is tege~1 de
beslissing op de strafvordering te zijnen
laste ingesteld :
·
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre zij gericht is tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen hem :
a) door Joseph Yerna:
Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt tot de provisionele betaling aan
die . burgerlijke partij van een frank
schadev~rgoeding en voor het overige een
desktm.d1genonderzoek beveelt; dat die
beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 van bet vVetboek van
strafvordering en evenmin uitspraak doet
over een geschil betreffende de bevoegdheid;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
b) door de Onderlinge maatschappij
der openbare besturen :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert ;
c) door Marie Denis :
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
Overwegende echter dat de vernietiging hierna uitgesproken op de voorziening van de naamloze vennootschap
« Belgie ))' vrij~'lillig tussengelmmen partij
als verzekeraarster van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van Sandron, die
in solidttm met deze veroordeeld werd
tot de vergoeding van de gehele schade
veroorzaakt aan de burgerlijke partij,
Marie Denis, civielrechtelijk aansprakelijk voor de verweerder Kaux, de vernietiging meebrengt van de door dezelfcle
onwettelijkheid aangetaste veroordeling
van de beklaagde Sandron, voor zover
deze alleen aansprakelijk worclt verklaarcl voor de door deze partij geleclen
schade, tegen welke beslissing hij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien ;

0. Op de voorziening van Elisabeth
Melotte, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
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betekend word aan de partijel1 tegen wie
zij is gericht ; dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende ochter dat wegens de
vernietiging hierna uitgesproken op de
voorziening van de eiser Sandron, de
beslissing, waarbij eiseres in solicl1tm met
Sandron, voor zover zij civielrechtelijk
aansprakelijk is voor laatstgenoemde, tot
schadevergoeding ten opzichte van Marie
Denis wordt veroordeeld, geen bestaansrede~l meer heoft ;
D. Overwegende dat de beslissing,
volgens welke de door de eiser Sandron
begane font de. enige oorzaak van het
ongeval is en de ver;veerder Kaux hiervoor niet aansprakelijk is, gemeen is
zowel aan de beslissing op de c~vieL·ech
telijke vordering ingesteld door de verweerster Denis tegen de e:sers al3 aan de
beslissing ingesteld op de civielre:Jhtelijke
vordering door de verweerder Y erna
tegen de verweerders Kaux en Denis ;
dat die beslissingen stetmen op dezelfde
onwettelijkheid ;

werpt de voorzieningen voor het overige ;
stelt echter vast dat de beslissing waarbij
Elisabeth Melotte, civielrechtelijk aansprakelijk voor Sandron, in solicl11m met
doze wordt veroordeeld tot de betaling
van schadevergoeding en van de kosten
aan de burgerlijke partij Marie De:1is,
geen bestaansreden moor heeft ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt de
naamloze vennootschap « Belgie " in de
kosten van haar voorziening en van haar
afstand ten opzichte van J osoph Yerna
on van de Onderlinge rnaatschappij der
ope;:1bare bosturen, alsmode in de kosten
van betokening van haar voorziening
aan Sandron en aan Melotte ; veroordeelt
Elisabeth Melotte in de kosten van haar
voorziening ; veroordeelt de naamloze
vennootschap « Belgie "• Nicolas Sandron
K'l Marie Denis ieder in een derde van de
overige kosten; verwijst de alclus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Verviers, zitting houdencle in hoger
beroep.

Dat de vernietiging derhalve zich moet
uitstrekken tot het dispositief betreffende
de civielrechtelijke vorqering ingesteld
door de verweerder Yerna tegen de
verweerders l(aux en Denis, voor zover
de vernietiging van. die beschikking met
betrekking tot laatstgenoemden een voorwaarde is voor de contributieve rechtsvordering die de eisers gerechtigd zouden
zijn om tegen de verweerders Kaux en
Denis in te stollen tengevolge van de
eventuele aansprakelijkheid van Kaux
voor de door de verweerder Yerna
geleden schade ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de naamloze
vennootschap " Belgie " tegen Joseph
Yerna; ver-.aietigt hot bestreden vonnis,
1° vom· zover het, op de rechtsvordering
van de verweerster Marie Denis, Sandron
aileen aansprakelijk verklaart voor ,het
011geval en hem in solicl1tm met de naamloze vennootschap " Belgie " veroordeelt
tot de betaling van de gehele schade
veroorzaakt aan doze burgerlijke partij
en van de kosten van de rechtsvorclering
va::J. die partij, met dien verstande ecl1ter
dat de vernietiging zich niet uitstrekt tot
de beslissing volgens welke Sandron een
fout heeft begaan waardoor hij aansprakelijk wordt gesteld; 2° voor zover bet
ten opzichte van de eisers beslist dat
Kanx geen enke~e fout heeft begaan die
de door de burgerlijke partij Y erna
geleden schade heeft veroorzaakt ; ver-

17 februari 1975. 2e kamer. Voo1•zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter
- Ve1·slaggeve1', de H. Screvens. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Ansiaux_

2 8 KA"YIER. -

17 februari 1975.

WEGVERKEER.
VooRRANG.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 16. - PLOTSELING OPDAGEN VAN
DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER.
~ KAN EEN NIET TE VOORZIENE GEBEURTENIS ZIJN VOOR DE VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER.

Het plotseling opclagen van een voo1Tanghebbende bestuu1·cle1' kan een niet te
voo1·ziene gebeuTtenis zijn voo1· de voo7'1'angssch1tldige bestuu1·clm·; zulks is
onder andeTe het geval wannee1· cle voo?'mnghebbencle, op het ogenblik clat cle
vooTTangssclHdclige zich opnie1tw in
beweging zet, na te hebben gestopt, voor
hem niet zichtbaaT was en h~j alle vooTzm·gen genomen heeft om een gevaarlijk
kr1tispunt ove1' te steken (1). (Art. 16
wegverkeersregloment.)
(1) Cass., 8 februari 1971 (Ar1·. cass., 1971,
biz. 552) en 12 november 1973 (ibid., 1974,
biz. 291).
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(HERMANS EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« LAMCO TRANSPORT», T. PARIDAENS EN
PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « TRANSPORTS
SONEGIENS >>.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
17 februari 1975. 2e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggeve1·, .de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. E. Lens
(van de balie te Brussel) en De Bruyn.

2e

KAMER.-

17 februari 1975.

REGELING VAN RECifTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF
GECONTRAVENTIONALISEERD
WORDT. VONNIS TOT ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHTBANK GEGROND OP EEN OMSTANDIGHEID DIE
ZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT VOORGEDAAN EN WAARDOOR HET FElT MET
EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF
WORDT GESTRAFT.- BESLISSINGEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.- REGELINGVANRECHTSGEBIED.- VERNIE·
TIGING VAN DE BESCHIKKING.- VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR DEZELFDE,
ANDERS SAMENGESTELDE RAADKAll'lER.

W annee1· de 1·aadkamer met aanneming
van verzachtende omstandigheden de
beklaagde wegens een wanbed1·ijf naar
de politierechtbank heeft ve1·wezen en een
vonnis wordt uitgesp1·oken tot onbevoegdVM'klaring van de rechtbank op grand
dat zich na de ve1·wi}zende beschikking
een omstandigheid heeft voorgedaan,
waardoo'l' het feit doo1· de wet met een
zwaardere co1·rectionele st1·af wordt gestraft, onde1·zoekt het Hof, waa1·bij een
verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied aanhangig is, of beide beslissingen
in kracht van gewijsde zi}n gegaan en
of de vaststelling van de feitenrechte'l'
}uist bli}kt; zo }a, dan vemietigt het
Hof de beschikking en verwijst de zaak
naar dezelfde, ande1·s samengestelde
raadkamer (1).
(1) Cass., 26 november 1973 (Ar1•. cass.,
1974, blz. 345).
CASSAT'lE,

1975. -

22

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN,
IN ZAKE DUBASIN TEGEN GROLET,)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
18 november 1974 door de Procureur des
Konings te N amen ingediend ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Namen, bij beschikking van 15 maart
1974, met aanneming van verzachtende
omstandigheden, Albert Dubasin, lasser,
geboren te Jambes, op 18 februari 1941,
woonachtig te N amen, rue des Bosquets, 52, naar de Politierechtbank te
Namen heeft verwezen, om op 9 september 1972 te Namen vrijwillig slagen of
verwondingen te hebben toegebracht die
een ziekte of een ongeschiktheid tot het
verrichten van persoonlijke arbeid voor
Lucie Baufays en Honorine Grolet ten
gevolge hadden ;
Overwegende dat Honorine Grolet
zich op de terechtzitting van 20 november 1973 van de Politierechtbank te
Namen tegen Dubasin burgerlijke partij
heeft gesteld ;
Overwegende dat de politierechtbank
bij op tegenspraak gewezen vonnis van
16 mei 1974 zich onbevoegd heeft verldaard op grand dat volgens het verslag
van de door haar aangewezen desknndige
de burgerlijke partij Grolet aangetast
zou blijven door een blijvende gedeelte-.
lijke arbeidsongeschiktheid van twee
procent;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer en het vonnis van de
P.C?litierechtbank in kracht van gewijsde
ZlJn gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan dat de loop van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de ten laste van
Albert Dubasin gelegde toebrenging van
slagen en verwondingen aan Honorine
Grolet een blijvende ongeschiktheid tot
het verrichten van persoonlijke arbeid
schijnt te hebben veroorzaakt ;
Overwegende dat er samenhang schijnt
te bestaan tussen de andere feiten van
de telastlegging en voornoemde feiten ;
Overwegende dat op het misdrijf van
toebrenging van opzettelijke slagen of
verwondingen zwaardere straffen staan,
indien nit de slagen of verwondingen een
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid is ontstaan,
dan wanneer hieruit ziekte of een tijde~
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van persoonlijke arbeid is ontstaan ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Namen
van 15 maart 1973; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
verwijst de zaak naar de anders samengestelde raadkamer van dezelfde rechtbank.
17 februari 1975. 2 8 kamer. VooTzitteT, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve?·slaggeve?', de H. Screvens.- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e RAMER.- 17 februari 1975.
BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAREN.
WETBOER VAN STRAFVORDERING, ARTIREL 479.
· GRIFFIERS VAN HET
RERENHOF. BEPALING NIET VAN
TOEPASSING.

De gT~ffiers van het Rekenhof zijn niet
stemge1·echtigd, zodat zij geen leden zijn
van dit hof in de zin van aTtikel 479
van het Wetboek van stmjvorde1·ing en
dus niet onde1· de toepassing van deze
bepaling vallen (1). (Art. 479 Sv.; wijzigende bepalingen vervat in artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967,
art. 156, § 3, en art. 42, § 2, wet van
3 juni 1971.)
(PROOUREUR DES RONINGS TE DOORNIR,
T. DEFOSSE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.vonnis, op 22 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 479 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 156, § 3,
(1) Raadpl. cass. frang., 4 juli 1846 (D.,
1846, I, 323); FAUSTIN-HELIE, Traite de
l'instruction criminelle, d. III, nr. 4085.

van de wijzigende bepalingen van artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en bij
artikel42, § 2, van de wet van 3 juni 1971
tot wijziging van de wetten betreffende
de Raad van State,
doordat, na te hebben gezegd dat beklaagde als griffier bij het Rekenhof het
voorrecht van rechtsmacht genoot, het
vonnis bevestigend beschikt op dat van
9 september 1974 van de Politierechtbank
te Ath, die zich onbevoegd had verklaard
om kennis te nemen van de te diens laste
gelegde inbreuk op artikel 34-1, 8°, van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politic van het wegverkeer,
terwijl het aan de correctionele rechtbank stond, na zich ?'atione pe1·sonae
bevoegd te hebben verklaard, toepassing
te maken van de strafwet, vermits artikel 479 van het Wetboek van strafvordering, dat voor zover het afwijkt van
het gemeen recht inzake bevoegdheid,
strikt moet worden gei:nterpreteerd, het
voorrecht van rechtsmacht slechts toekent aan hoge magistraten ofmagistraten
die ertoe geroepen zijn rechtshandelingen
te verrichten, alsmede aan de generaals
die het bevel voeren over een· divisie en
aan de . provinciegouverneurs in hun
hoedanigheid van hoge ambtenaren
Overwegende dat artikel 479 van het
W etboek van strafvordering beschikt dat
wanneer een vrederechter, een rechter in
de politierechtbank, een rechter in de
rechtbank van eerste aanleg, in de
arbeidsrechtbank of in de rechtbank van
koophandel, een raadsheer in het hof
van beroep of in het arbeidshof, een
raadsheer in het Hof van cassatie, een
magistraat van het parket bij een rechtbank of een hof, een lid van het Rekenhof,
een lid van de Raad van State, van het
auditoraat of van het coordinatiebureau
bij de Raad van State, een generaal die
het bevel voert over een divisie, een
provinciegouverneur, ervan beschuldigd
wordt buiten zijn ambt een misdrijf
gepleegd te hebben dat een correctionele
straf meebrengt, de procureur-generaal
bij het hof van beroep hem laat dagvaarden voor dat hof, dat uitspraak doet,
zonder dat beroep kan worden ingesteld ;
Overwegende dat dit artikel, waarvan
de tekst die thans van toepassing is, werd
vastgesteld bij artikel 156, § 3, van de
wijzigende bepalingen voorkomende in
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk W etboek en
bij artikel 42, § 2, van de wet van 3 juni
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1971 tot wijziging van de wetten betreffende de Raad van State, gedeeltelijk de
bepalingen heeft overgenomen van artikel 10 van de wet van 20 april 1810
betreffende de organisatie van de rechterlijke orde en de rechtsbedeling die beschikte met name dat, wanneer de leden
van het Hof van cassatie, van het Rekenhof en van de keizerlijke hoven ... verdacht worden van misdrijven, die een
correctionele straf meebrengen, de keizerlijke hoven hiervan kennis nemen volgens
de wijze voorgeschreven door artikel 479
van het W etboek van strafvordering ;
Dat die bepaling niet toepasselijk was
op de griffiers van de daarin bedoelde
rechtscolleges, daar zij in de zin van
die tekst geen leden van die rechtscolleges waren, zelfs al waren laatstgenoemden niet wettelijk samengesteld
zonder de ambtelijke tussenkomst van
de griffier ;
Overwegende · dat de draagwijdte van
die wetsbepaling niet gewijzigd werd door
de wet van 29 oktober 1846 betrekkelijk
de inrichting van het Rekenhof, waarvan
artikel 1, laatste lid, beschikt dat de
griffiers niet stemgerechtigd zijn;
Overwegende dat niet blijkt dat voornoemde wet van 10 oktober 1967 waarbij
in artikel 479 van het Wetboek van
strafvordering de woorden « leden van
het Rekenhof " werden ingelast, aan die
woorden een andere betekenis heeft
gegeven dan die welke zij hadden in de
wet van 20 april 1810; dat aldus de
interpretatie wordt bekrachtigd, volgens
welke die woorden de griffiers niet beogen;
Overwegende dat in de zin van artikel 479 van het Wetboek van strafvordering de griffiers van het Rekenhof niet
behoren tot de leden van dat Hof en dat
die wetsbepaling derhalve op hen niet
van toepassing is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot verwerping van de voorziening,
omdat het van oordeel was dat, daar artikel 1
van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof (wet van 4 juni 1921,
enig artikel) bepaalt dat deze instelling uit
twee kamers was samengesteld en dat iedere

17 febrn:Hi 1975. 2e kamer. V oorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Meeus.- Andersluidende conclusie (1), de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e

KAMER, -

VOORZIENlNG

17 februari 1975.
IN

CASSATIE.

B:ElSLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK IN EERSTE
AANLEG GEWEZEN. NIET-ONTVAN·
KELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening tegen
een in eerste aanleg gewezen vonnis van
de correctionele 1·echtbank (2). (Artt. 407
en 413 Sv.; art. 609, 1°, G.W.)
(LAMBERT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
17 februari 1975. ze kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, Baron Vinc;otte. - GeliJkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

17 februari 1975.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.,- AFSTAND.- BEGRIP.

W anneer de eiser, nadat hiJ zich in cassatie
heejt voorzien tegen een beslissing in
strajzaken, verklaart dat « hiJ in cassatie niet meer wenst te verschiJnen »
en « erom verzoekt dat zijn vordering
als nietig en· van onwaarde wordt bekamer bestond uit een voorzitter, vier raadsheren en uit een griffier, de wetgever de griffiersvan het ltekenhof als !eden van dit hof heeft
willen beschouwen.
(2) Cass., 30 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
blz. 251).
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schouwd '' aanziet het Hoj deze verklaringen als een ajstand van de voorziening
en decreteert deze afstancl (1).
(DEBOUTEZ.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op ,2 december 1974 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Bergen, waarbij eisers verzoek tot invrijheidstelling op proef verworpen
wordt;
·
Overwegende dat, nadat eiser op
6 december 1974 verklaard heeft cassatieberoep in te stellen, eiser bij zijn aan de
voorzitter van het Hof gerichte schrijven
van 28 januari 1975 verklaard heeft dat
hij ervan afzag voor het Hof van cassatie
te verschijnen en- vroeg dat zijn vordering als nietig en van onwaarde
zou worden beschouwd ; dat die verklaring afstand van de voorziening oplevert;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening.

17 februari 1975. 2 8 kamer. Voorzittet·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vm·slaggever, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

2 8 KAMER.- 17 februari 1975.

1o VOORLOPIGE HECHTENIS.
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HEOHTENIS NA EEN MAAND. - WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN
13 MAART 1973. - MOTIVERING.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL WAARIN DE SOHENDING WORDT AANGEVOERD VAN DE
GRONDWET EN VAN HET EUROPEES
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE

(1) Raadpl. cass., 25 september 1973 (Arr.
cass., 1974, biz. 89); 11 februari 1975, supm,
biz. 654.
(2) Raadpi. cass., 22 juli 1974 (An·. cass.,
1974, blz. 1232).

REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA·
MENTELE VRIJHEDEN.- GEEN ANDERE
PREOISERING. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- VoORLOPIGE HEOHTENIS.MIDDEL AFGELEID UIT DE ONREGELMATIGHEID VAN HET VOORBEREIDEND
ONDERZOEK. NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET MID DEL TOT STAVING VAN
EEN VOORZIENING INZAKE DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTENIS.

1° De e1'1Mtige en i<itzonde?·lijke omstandigheden die dm·mate de openbat·e veiligheicl
t•aken dat de voorlopige hechtenis moet
worden gehandhaajd, worden ondet· vet·melding van gegevens eigen aan de zaalc
of de persoonlijkheid van de verdachte
nai<WkeU?·ig omschreven doG?' het at·rest
dat e1·op wijst dat de vet·dachte hm·haalclelijlc zwaat· we1·d ve1·oot·deelcl wegens
diejstal onder verzwm·ende omstandigheden, dat moet worden gevreesd dat,
indien hij in vrijheid wordt gesteld, hij
nieuwe cliejstallen begaat met zeer et·nstige gevolgen en dat hij vet·dacht
wo1·dt van deelneming aan een mo01·d
om diejstal te vet·gemakkelijken, omdat
er ernstige aanwijzingen bestaan dat hij
schuldig is (2). (Art. 5 wet van 20 april
1874, gewijzigd bij art. 3 van de wet
van 13 maart 1973.)
2° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid,
is het middel dat enkel aanvom·t dat de
bestt·eden beslissing d~; Gt·ondwet en het
Europees verdrag tot beschm·ming van
de rechten van de mens schendt, zonder
te preciseren waarin deze schending
bestaat (3).
3° Niet ontvankel~fk, .tot staving van een

voorziening welke enkel is gericht tegen
een at•rest tot handhaving van de voorlopige hechtenis, is een micldel dat vreemd
is aan de bevoegdheid en uitsluitend
betrekking heejt op de regelmatigheid
van het voorbet·eiclencl onclerzoek (4).
(CAPORALE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 januari 1975 gewezen door
(3) Oass., 30 april 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 955).
·
(4) Raadpl. cass., 28 oktober 1974, infra,
biz. 267.
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het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 5, lid 1, van de wet
van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd bij artikel 3
van de wet van 13 maart 1973,
do01·dat de redenen van het bestreden
arrest, waarbij bevestigend wordt beschikt op de handhaving van eisers
hechtenis die door de eerste rechter werd
bevolen, niet voldoen aan de vereisten
van voornoeind artikel 5, lid 1; immers,
na in een gedrnkte formule te hebben
vermeld " dat de voorlopige hechtenis
moet worden gehaadhaafd wegens de
ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken,
welke omstandigheden in de beroepen
beschildl::ing zijn vermeld en nader bepaald )),
ee1·ste onde1·deel, het arrest er eerst op
wijst dat " het gerechtelijk verleden van
een beklaagde deel uitmaakt vru1. zijn
persoonlijkheid en als dusdanig de omstandigheden oplevert, eigen aan de
beldaagde, waardoor ten deze de handhaving van de hechtenis wordt gerechtvaardigd )), hetgeen een abstract of
althans een elliptisch geformuleerde redengeving is, waarbij het gegeven eigen
aan de zaak of aan de persoonlijkheid
van eiser, beklaagde, niet wordt opgegeven;
tweede onde1·deel, het arrest vervolgens
overweegt " dat de gegevens van het onderzoek waarop door de verdediging wordt
gewezen, anderzijds bewijzen dat de aanwijzingen die tot nog toe werden verkregen, dienen te worden nagegaan en
tegen elkaar afgewogen ))' welke redengeving geen verband houdt met de bestreden beslissing ;
de1·de onde1·deel, het arrest, onder aanneming van de redenen van de beroepen
beschikking, uiteindelijk verwijst naar
het arrest van 10 december 197 4, waardoor het aanhoudingsbevel in deze zaak
reeds bevestigd werd en dat met de volgende redenen is omkleed :
"Overwegende immers dat beldaagde
ervan verdacht is op 18 juli 1970 te
Sint-Gillis deel te hebben genomen aan
doodslag gepleegd op de persoon van
Emile Vranckx, neergeschoten door middel van een vuurwapen met het oog op
diefstal van geldbedragen die in zijn
bezit waren; dat die verdenkingen gegrond zijn op ernstige aanwijzingen van
schuld;

)) Overwegende dat verdachte herhaaldelijk wegens diefstal veroordeeld werd,
meer bepaald bij arrest van 4 december
1953 van het Hof van Assisen van
Brabant tot 12 jaar dwangarbeid wegens
diefstal door middel van geweld ofbedreiging in een bewoond huis, gepleegd bij
nacht en in bende met wapens, en van
12 oktober 1972 tot 25 jaar dwangarbeid
wegens met name diefstal door middel
van geweld of bedreiging in een bewoond
huis onder de omstandigheid dat wapens
werden gebruikt of getoond en dat het
geweld een ongeneeslijk lijkende ziekte
van iemand ten gevolge heeft gehad ;
>> Overwegende dat derhalve ervoor
moet worden gevreesd dat, indien verdachte in vrijheid zou worden gesteld,
hij nieuwe diefstallen zou plegen ;
>> Overwegende dat het aanhoudingsbevel wordt verleend voor gegevens eigen
aan iedere zaak, zodat het feit dat eiser
in hoger beroep wegens een vroegere
veroordeling reeds gedetineerd is, geen
belang oplevert >>,
teTwijl euerzijds dit arrest van 10 december 1974 zelf 'strijdig .is met de geest
van de wet betreffende de voorlopige
hechtenis alsmede met de bepalingen
betreffe~1de de individuele vrijheid van
de Grondwet en van het Europees verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden en
anderzij ds de gegevens van het dossier
bewijzen dat eiser zijn hulp aan het
onderzoek heeft verleend, dat hij te allen
tijde beweerd heeft dat hij onschuldig
was en dat de zware aanwijzingen van
schuld steunen op de tegenstrijdige verklaringen van een beklaagde en een
getuige, die heiden dubbelzinnige houdingen aannemen :
Betreffende de drie onderdelen samen :
Overwegende dat, door te steunen op
de eigen en de overgenomen redenen
waarop in het middel wordt gewezen,
het arrest zijn beschikkend gedeelte
regelmatig met redenen omkleedt. door
de gegevens te vermelden eigen aan de
zaak en aan de persoonlijkheid van eiser,
die ernstige en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en uit hoofde waarvan, daar zij dEJ openbare veiligheid
raken, de hechtenis moet worden gehandhaafd;
Dat het middel dienaangaande niet
kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, voor zover het
de schending van de Grondwet en van
het Europees verdrag tot bescherming
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van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden aanvoert, het middel
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken
van duidelijkheid ;
Overwegende dat het middel voor het
overige steunt op overwegingen die,
al waren zij bewezen, niet van dien aard
zijn dat het arrest door onwettelijkheid
zou zijn aangetast, zodat het derhalve
dienaangaande niet ontvankelijk is· wegens het ontbreken van belang;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van het beginsel van het
geheime karakter van het onderzoek,
doordat persartikelen verschenen op
24 december 1974 eiser en zijn bende
beschuldigen van de moord waarvan hij
is verdacht, niettegenstaande de onschuld
die hij aanvoert, en wel in bewoordingen
die aantonen dat het geheim van het
onderzoek zeker en vast werd geschonden,
en dat zulks enkel en aileen kon zijn
gebeurd door de overheid van het parket
van de Procureur des Konings te Brussel,
om de openbare mening op te zetten
tegen eiser :
Overwegende dat het middel aileen
betrekking heeft op het vooronderzoek ;
dat het niet ontvankelijk is ter staving
van eisers voorziening gericht tegen een
arrest waarbij uitspraak wordt gedaan
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis;
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.

17 februari 1975. 2 6 kamer. V oorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen in zake Leclercq, op voorziening tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te Brussel van 10 januari
1975.

2e KAMER. -
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10 VERJARING. STRAFZAKEN.
KANTSCHRIFTEN VAN HET PARKET BIJ

DE POLITIERECHTBANK WAARBIJ, INGEVOLGE INGESTELD HOGER BEROEP, HET
STRAFRECHTELIJK DOSSIER EN EEN NA·
VOLGEND STUK AAN DE PROCUREUR
DES KONINGS WORDEN OVERGEZONDEN,
- KANTSCHRIFTEN DIE GEEN DADEN
VAN ONDERZOEK OF VAN VERVOLGING
OPLEVEREN DIE DE VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING STUITEN.

2° VERJARING. -

STRAFZAKEN.
0VERTREDING VAN DE WET OP DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER OF
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.TERMIJN.

30 VERJARING. -

STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING WEGENS VERJARING VAN DEZE RECHTSVORDERING. VERNIETIGING ZONDER GEVOLG TEN
AANZIEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE VOOR DE VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING IS INGESTELD,

40 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- CIVIELRECHTELIJKE VORDERING. HoGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- 00NCLUSIE DIE DE HERVORMING VAN HET BEROEPEN VONNIS
VRAAGT OP EEN PUNT VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE. - lMPLICIET
VERZOEK TOT BEVESTIGING VAN HET
OVERIGE.
5° HOGER BEROEP.- MACHT VAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN. - CIVIELRECHTELIJKE RECHTSVORDERING.- HoGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.- CONCLUDEERT
TOT DE HERVORMING VAN EEN PUNT
VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE
VAN HET BEROEPEN VONNIS. -HERVORMING VAN AMBTSWEGE, OP EEN
ANDER PUNT, IN HET VOORDEEL VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.- 0NWETTELIJKE BESLISSING.
6o VERWIJZING NA CASSATIE, STRAFZAKEN. CAS SATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
WEGENS VERVAL VAN DE STRAFVORDERING. :------ KOSTEN VAN DEZE RECHTSVORDERING BLIJVEN TEN LASTE VAN DE
STAAT. - CASSATIE ZONDER VERWIJZING.

1° De. lcantsch1-ijten van het parlcet bij de
politierechtbanlc waarbij, ingevolge ingesteld hoge1· beroep, het stmjrechtelijk
dossier in beroepsorde en in navolgend
stulc aan de procureur des Konings
worden overgezonden, leveren geen daden van onderzoelc of van ve1·volging
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op die de ve1ja1'ing van de st;rafvorde?·ing
sfluiten (1). (Art. 22 wet van 17 april
1878, gewijzigd bij de wet van 30 mei
1961; artt. 150 en 156 G.W.)
2° De st?·afvo?'de?·ing volgend uit een overt?·eding van de wet bet1•ejjende de politie
ove1· het wegve?·kee?' of van het ve?·kee?·s?'eglement ve?jaa?·t, bij ontstentenis van
een oo1·zaak van schorsing van de verJ·m·ing, doo?' ve?'loop van een jam· sinds
de laatste daad van onde?•zoek of van
Ve?'Volging, ve?'?'icht gedu1·ende het jaar
te 1·ekenen van de dag wam·op de ove?·treding is begaan (2). (Art. 68 wet
betreffende de politie over het wegverkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet van
17 april1878, gewijzigd bij de wet van
30 mei 1961.)
3° Het verval van de st?·afvO?·de?·ing door
Ve?ja1·ing en de vernietiging die het
medebrengt, hebben geen gevolg ten
aanzien van de bu1·ge1·lijke ?'echtsvordering die v66r de verjm·ing van de strafvO?·de?·ing is ingesteld (3). (Art. 26 en
27 wet van 17 april 1878, gewijzigd bij
de wet van 30 mei 1961.)
4° De btwge?·lijke partij, eiseres in hager
beroep, die in haa1· conclusie slechts de
he1·vorming van het be1·oepen vonnis,
vraagt op een pttnt van het beschikkende
gedeelte, ve1·zoekt impliciet om de bevestiging van het ove1·ige van het beschikkende gedeelte van dit vonnis (4).

van deze ?'echtsvordering ten laste van
de Staat moeten bliJven, geschiedt de
cassatie zonder verwijzing (6).
(DE PELSMAEKER
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« INTERCANDY ll, T, ROGGEMAN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de vordering
door het openbaar ministerie tegen de
eisers ingesteld :
a) Nopens de voorziening van eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 68
van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer (coordinatie van 16 maart
1968), 22, 25 en 28 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het W etboek van strafvordering :

6° W anneer de beslissing op de strafvorde?·ing ve1·nietigd wordt wegens verval
van deze rechtsvO?·de1·ing en de kosten

Overwegende dat het vonnis eiser
wegens een overtreding van het wegverkeersreglement op 22 februari 1972,
tot een geldboete en in de helft van de
kosten van de strafvordering veroordeelt;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
hoger beroep door het openbaar ministerie, de laatste daad waarbij de verjaring van de strafvordering werd gestuit,
het vonnis is waarbij eiser op 9 november
1972. door de politierechtbank op de
strafvordering werd veroordeeld ;
Dat weliswaar in de processtukken
twee kantschriften voorkomen, respectievelijk gedagtekend 17 en 20 november
1972 en ondertekend « voor de procureur
des Konings, de politiecommissaris >> en
« de officier van het openbaar ministerie "• tellmns gevolgd van· een onlees-

(1} Sedert de inwerkingtreding van de
artikelen 150 en 156 van het Gerechtelijk
Wetboek oefent de procureur des Konings het
ambt van het openbaar ministerie bij de
politierechtbanken van zijn arrondissement
uit en wordt hij, in de uitoefening van dit
ambt, enkel bijgestaan door een of meer
politiecommissarissen of door gerechtelijke
officieren of agenten bij de parketten. Zie
cass., 14 december 1972 (A1·r. cass., 1973,

blz. 385) en, v66r de inwerkingtreding van
voormelde artikelen, cass., 17 juni 1968
(ibid., 1968, blz. 1258).
(2) Cass., 14 oktober 1974, supm, blz. 218,
(3) Cass., 12 november 1973 (A1·r. cass.,
1974, blz. 299).
(4) en (5) Oass., 22 oktober 1941 (Bttll. en
Pas., 1941, I, 389}.
(6) Cass., 11 maart 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 757).

5° OnwetteliJk ~:s de beslissing van de rechte?· in hager be?·oep die, te?·wijl de bu?·gerliJke partiJ in haar conclusie slechts de
hervorming van het beschikkende gedeelte
van het beroepen vonnis v1·aagt op een
punt, van ambtswege een ander punt
van het beschikkende gedeelte hervo1·mt
en aan de bu1·gerlijke pa1·tiJ een sam
toekent die het doo?' ham· biJ conclttsie
gevraagde bedrag overt?'eft (5). (Artikel 1138, 2°, G.W.)
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bare handtekening, waarbij eenmaal het
dossier, en andermaal een navolgend stuk
aan de procureur des Konings worden
overgemaakt ingevolge de door de eisers
en verweerder ingestelde hoger beroepen ;
dat echter, nu sedert de inwerkingtreding
van de artikelen 150 en 156 van het
Gerechtelijk Wetboek de procureur des
Konings het ambt van openbaar ministerie bij de politierechtbanken van zijn
arrondissement uitoefent en door de door
de Koning aangewezen politiecommissarissen en gerechtelijke officieren of
agenten bij de parketten in die uitoefening enkel wordt « bijgestaan ,, voormelde kantschriften slechts aclministratieve briefwisseling in de schoot van
hetzelfde parket uitmaken, briefwisseling
welke de verjaring van de strafvordering
niet vermag te stuiten ;
Overwegende dat bij ontstentenis van
een grond tot schorsing, de strafvordering
op 8 november 1973 te micldernacht
ingevolge verjaring was vervallen ;
Dat het vonnis clan ook de in het
midclel aangehaalde wettelijke bepalingen
schendt;
b) N opens de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegencle dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
):>lijkt dat eiseres haar voorziening heeft
doen betekenen aan het openbaar ministerie tegen hetwelk ze gericht is ; dat haar
voorziening mitsclien niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter clat, wegens de
hierna op de voorziening van eiser uitgesproken vernietiging van de beslissing
op de strafvordering, de beslissing waarbij eiseres voor de tegen eiser uitgesproken geldboete en voor de kosten civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld,
geen voorwerp meer heeft ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op civielrechtelijk gebied :
a) N opens de voorzieningen · van de
eisers tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering tegen hen door
verweerder ingesteld :
Overwegende dat blijkens de processtukken verweerder zich op 9 november
1972 voor de politierechtbank tegen de
eisers burgerlijke partij heeft ingesteld ;
dat zijn civielrechtelijke vordering dan
ook ingesteld werd vooraleer de strafvordering ingevolge verjaring was vervallen ; dat het verval van de strafvordering en de vernietiging die er het
gevolg van is, derhalve geen invloed

hebben op voormelde civielrechtelijke
vordering;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de ~Schending van de artikelen 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, ll38, inzonclerheiQ. 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, 97 van
de Grondwet, en van het algemeen rechtsbeginsel dat aan de rechters verbieclt
uitspraak te cloen over niet gevorderde
zaken of meer toe te kennen dan er
gevraagd is,
do01·dat het vonnis, na op civielrechtelijk gebiecl de verdeling bij helften van
de aansprakelijld1eid te hebben aangenomen, de eisers veroordeelt om aan
verweerder, burgerlijke partij, de helft
van de hoofdsom van 27.910 frank, clit
is 13.995 frank, te betalen, en als enige
reden tot deze beslissing opgeeft dat de
schacleeis van laatstgenoemde als dusdanig niet meer betwist wordt,
te1·wijl de burgerlijke partij haar vordering tot schadevergoeding voor de
eerste rechter beperkt had tot 11.640
frank in hoofdsom, dit bedrag door de
eerste rech·ter tot 10.000 frank was verminderd, en de burgerlijke partij voor
de rechter in hoger beroep noch haar
aanvankelijke vordering verhoogd had,
noch geconcludeerd had tot wijziging
van het vonnis van de eerste rechter die
het bedrag van zijn schade ex aequo et
bono geraamd had op 10.000 frank in
hoofdsom :
Overwegende dat verweerder voor de
politierechtbank een schadevergoeding
ten belope van 11.640 frank had gevorderd; dat dit vonnisgerecht, na de schade
ex aequo et bono op 10.000 frank te hebben geraamd, aan verweerder die het voor
twee derde aansprakelijk stelt voor de
gevolgen van het ongeval, een bedrag
had toegekend van 3.333 frank;
Overwegende dat verweerder tegen dit
vonnis hoger beroep instelde ; dat uit
zijn conclusie blijkt dat hij in appel de
verdeling van de aansprakelijlmeid betwistte;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, na de aansprakelijlilieid voor
het ongeval tussen verweerder en eiser
bij helften te hebben verdeeld, thans de
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verweerder als schadevergo'eding de helft
toekent van een be drag van 2 7. 910 frank ;
dat nit geen enkel stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat verweerder zijn oorspronkelijke eis in hoger
beroep heeft opgevoerd ;
Dat het middel gegrond is ;
b) N opens de voorziening van eiseres
tegen de beslissing op haar civielrechtelijke vordering tegen verweerder ingesteld :
·
Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres in zoverre ze gericht is
tegen de beslissing op de vordering van
het openbaar ministerie en tegen de
beslissing op haar civielrechtelijke vordering tegen verweerder ; vernietigt het
bestreden vo;nnis in zoverre het eiser op
de strafvordering veroordeelt ; stelt vast
dat ingevolge deze vernietiging de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk wordt gesteld voor de tegen
eiser uitgesproken geldboete en voor
kosten op de strafvordering gevallen,
geen voorwerp meer heeft ; zegt dat er
desaangaande geen grond bestaat tot verwijzing ; vernietigt insgelijks het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering door
verweerder tegen de eisers ingesteld,
behalve waar het de aansprakelijkheid
vonr het schadegeval tussen eiser en
verweerder bij helften verdeelt en waar
het eiseres voor eiser civielrechtelijk
aansprakelijk stelt ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiseres in. twee
zesde van de kosten, eiser in een zesde
en laa t de overige kosten ten laste van
de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Oorrectionele Rechtbank
te Oudenaarde, zitting houdend in hoger
beroep.
18 februari 1975. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. DeBruyn.
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VOORLOPIGE HECH'I'ENIS.- HAND·
HAVING VAN DE HEOHTENIS. - WET

VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET vAN
13 MAART 1973. - REDENGEVING.

Door te p1·ecise1·en dat de jeiten die aan
de ve1·dachte ten laste worden gelegd
b~titengewoon emstig zijn dam· hij door
het he1·haaldelijk rnisbr~tik maken van
gestolen checks de geloojwaa1·digheid van
dit betaalmiddel in het economisch leven
in gevaar b1·engt, dat 1·ekening ho~tdend
met zijn vroege1·e gedraging kan gevreesd
worden dat hij, in v1·ijheid gesteld, andere
rnisdrijven tegen de eigendom zal plegen,
en dat oak ernstig kan geweesd w01·den
dat hij zich aan de ve1·volgingen zal ontvrekken daa1· de door hem voorgelegde
elernenten geen vaste woonst in Belgie
uitwijzen, ornsch?-ijjt de beslissing van
het onde1·zoeksge1·echt tot handhaving
van de voorlopige hechtenis nauwkeurig
de gegevens, eigen aan de zaak of de
persoonlijkheid van de verdachte, die
de ernstige en uitzonde1·lijke, aan de
openbm·e veiligheid mkende omstandigheden opleve1·en waaTdooT de handhaving
van de voo1·lopige hechtenis wordt geTechtvaardigd (1). (Art. 5 wet van
20 april 1874 gewijzigd bij art. 3 van
de wet van 13 maart 1973.)
(VANDERWEGEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1975 gewezen door
de kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet, 5, leden 1 en 2, 19, 20 van de wet
van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, zoals gewijzigd door de wet van
13 maart 1973,
dooTdat het arrest het hoger beroep van
eiser verwerpt en de beschikking, waardoor zijn aanhoudingsbevel met een
maand verlengd wordt, bevestigt om de
reden « dat de feiten die aan verdachte
ten laste gelegd worden buitengewoon
ernstig zijn daar beklaagde door het
herhaaldelijk misbruik van gestolen
checks ae geloofwaardigheid van dit
betaalmiddel in het economisch leven in
gevaar brengt ; dat rekening houdend
(1) Cass., 26 november 1974, 14 januari en .
17 februari 1975, supra, blz. 366, 532 en 676.

-682met zijn vroegere gedraging, kan gevreesd
worden dat hij, in vrijheid gesteld, andere
misdrijven tegen de eigendom zal plegen ·
dat ook ernstig kan gevreesd worden dat
hij zich aan de vervolgingen zou onttrekken daar de door hem voorgelegde
elementen geen vaste woonst in Belgie
uitwijzen »,
te1'wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in zijn
conclusie op de door de raadkamer opgegeven omstandigheden aangaande de
verle1;1ging ':ll:n zijn_ bevel tot aanhouding
ernstrge ~rrtrek mtbracht en namelijk
staande hreld dat er geen enkel objectief
bewijs van zijn schuld in het dossier voorh~nden was, dat ~e burgerlijke belangen
met erg groot. ZIJn, dat er geen enkel
element is dat er op wijst dat verdachte
terug dergelijke misdrijven zou plegen,
dat de onderzoeksverrichtingen die nog
moeten gebeuren slechts het tonen van
enkele foto's aan winkeliers betreffen ter
identificatie en zulks de aanhouding niet
verder rechtvaardigt, dat eiser wei een
woonplaats heeft in Belgie, namelijk te
B_outersem, dat hij zijn broer helpt in
Smt-.Joost-ten-Node waar hij ook soms
overnacht en dat ook de vermeldingen
van het inlichtingenbulletin van de politie
~antonen dat hij een vaste verblijfplaats
m Belgie heeft; dat het arrest echter
louter de motivering van de raadkamer
en ook van de vorige beslissingen heeft
hernomen zonder op deze kritiek te
antwoorden ;
tweede onde1'deel, het arrest, door op
voormelde conclusie niet te antwoorden
geenszins de ernstige en uitzonderlijk~
omstandigheden nauwkeurig heeft omschreven, die de openbare veiligheid
r~ken, onder vermelding van de gegevens
ergen aan de zaak en de persoonlijkheid
van de verdachte en ten gevolge waarvan
de hechtenis moet gehandhaafd worden ·
er immers geen nauwkeurige vermel~
dingen zijn aangaande de al of niet vaste
woonplaats van eiser in Belgie ; de moo·elijkheid misdrijven te plegen geen o~
standigheid is eigen aan eiser ; zodat het
arrest de in het middel aangewezen
bepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest verklaart
dat de handhaving van de voorlopige
hechtenis van eiser nodig is wegens de
en;~tige_ en uitzonderlijke, de openbare
verhgherd rakende omstandigheden die
het verder aanhaalt en die in het middel
worden vermeld ;
Overwegende dat deze omstandigheden
~i_gen :zijn aan <;J.e zaak of aan de persoonhJkherd van erser~ nu zij gewag maken

van of steunen op het « herhaaldelijk
mis~ruik maken van gestolen checks ,,,
op ersers « _vroegere gedraging » en op de
ontstentems van een vaste woonst in
Belgie;
Overwegende dat ·het arrest tevens
aldus eisers beweringen tegenspreekt als
zouden er in het dossier geen aanwijzingen v:m schuld voorhanden zijn en als
zou mets er op wijzen dat hij opnieuw
dergelijke misdrijven zou plegen ; dat het
ook oordeelt dat de door eiser aangevoerde elementen om te beweren dat hij wei
een woonplaats in Belgie zou hebben
onvoldoende zijn om zulks te k=e~
doen aanvaarden ;
Overwegende dat de rechter derhalve
heeft voldaan aan de motiveringsplicht
gesteld door artikel 5, eerste lid, van de
wet op de voorlopige hechtenis ; 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 voorzienmg ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 februari 1975. 2e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. ___:
Pleite1', de H. Houtekier.
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I o AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - DoDING. SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJ·
GENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORT·
VLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN
INKOMSTEN. V ASTSTELLING VAN
DEZE SCHADE.

2° AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - DODING. VASTSTELLING VAN HET DEEL VAN DE
INKOMSTEN VAN HET SLACHTOFFER DAT
DE LEDEN VAN ZIJN GEZIN NIET GENO·
TEN. RECHTER MAG REKENING
HOUDEN MET DE GEZAMENLIJKE IN·
KOMSTEN VAN HET GEZIN. - VOOR·
WAARDE.
3° AANSPRAKELI.JKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - DODING. -

-683SCHADE DIE VOOR DE RECHTVERKRIJGENDEN VAN HET SLACHTOFFER VOORTVLOEIT UIT HET VERLIES VAN ZIJN
BEDRIJFSINKOMSTEN. BEREKENING
VAN DEZE SCHADE.- BASIS. -BRUTOINKOMSTEN. VOORWAARDE.

1o De schade tvelke voor de rechtve?·krijgen-

den van het slachtojje1· van een dodelijk
ongeval voortvloeit tdt het ve1·lies van
zijn inkomsten bestaat in de derving van
het deel van deze inkomsten tvaa1··uit zij
een persoonlijk voo1·deel t1·okken of
zouden trekken (1). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)

2o Ter vaststelling van het deel van de
inkomsten, van het slachtoffer Va?u een
dodelijk ongeval dat de leden van zijn
gezin niet genoten, mag de rechter
1·ekening houden met de gezamenlijke
inkomsten van het gezin, wanneer deze
inkomsten invloed hadden op het deel
van de inkomsten van de gewoffene (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° Indien de be1·ekening van de schade,
die voor de rechtverk1·ijgenden van het
slachtoffer van een dodelijk ongeval
voortvloeit uit het verlies van zijn
bed1·ijjsinkomsten, geschiedt op basis
van het brutoloon van het slachtojfe1·,
zonde1· a:ftrek van de lasten e1·van, kan
het gedeelte van deze inkomsten waaruit
de 1'echtve1·krijgenden een voordeel wokken, daarvoo1· enkel in aanme1·king
komen indien de feitew·echter vaststelt
dat het bedmg van de lasten die zij op
de hun toe te kennen ve1·goeding te dmgen
hebben, e'!!en g1·oot is als dat van de
lasten die het loon van het slachtoffer
beztvaarden (3). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(LEMOINE, T. THOELEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 februari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel als gereeht op
verwijzing gewezen ;
Gelet op het door het Hof op 12 september 1972 gewezen arrest (4);
Overwegende dat het bestreden arrest
(1) en (2) Cass., 22 oktober 1974, supra,
blz. 248, en de noten onder dit arrest.
(3) Cass., 9 maart 1973 (Ar!', cass., 1973,
blz. 674).
(4) Niet verschenen arrest.

enkel uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sehending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat voor de
berekening van de aan de reehthebbenden
van het slaehtoffer van een dodelijk
ongeval uit te lwren vergoeding, voor
eigen onderhoud van het slaehtoffer
30 pet. van zijn gemiddeld brutoloon
client te worden afgetrokken,
tertvijl, eerste onde1·deel, de aftrek voor
eigen onderhoud niet moet gesehieden
op het eigen inkomen van het slaehtoffer
aileen, maar wel op het samengevoegde
inkomen van de eehtgenoten wanneer
zij beide een winstgevende aetiviteit
hebben (sehending van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek);
en, ttveede onde1·deel, eiser in eonclusie
had betoogd cc dat het past zieh te baseren
op het netto-inkomen van het gezin om
van daaruit de kosten te berekenen die
het slaehtoffer zelf besteedde aan zijn
persoonlijk onderhoud, dat het immers
moet aanvaard worden dat de beide
eehtgenoten een 1nassa vormden van hun
gezamenlijk netto-inkomen met het oog
bij te dragen in de lasten van hun huishouding (artikel 216-6 van het Burgerlijk
Wetboek) "' zodat het arrest, door op die
vraag v>m de samenvoeging van inkomsten niet in te gaan, niet naar behoren
met redenen is omkleed (sehending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiser in eonelusie
aanvoerde dat, om de sehade te begroten
spruitende uit het verlies van het loon
van de eehtgenoot, slaehtoffer van· het
ongeval waarvoor eiser aansprakelijk
werd gesteld, het door het slaehtoffer
verdiende loon rnoest verminderd worden
met 30 pet. voor eigen onderhoud, deze
30 pet. berekend zijnde op basis van de
samengevoegde lonen van bet slaehtoffer
en zijn eehtgenote, verweerster ;
Overwegende dat het arrest de eonclusie van eiser van de hand wijst door
te besehouwen dat « ter zake het van
alle pertinentie ontbloot is hoe de
eehtgenoten, naar luid v>m artikel 218
van het Burgerlijk Wetboek, norrnalerwijze moeten bijdragen in de lasten van
het huishouden, waar uitsluitend moet
uitgemaakt worden welke sehade door
de weduwe wordt ondergaan ingevolge
het verlies der lonen van wijlen haar
echtgenoot ; dat de eigen inkomsten van
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houden en van het verloren loon alleenlijk client afgetrokken te worden bet
percentage ervan, dat billijk blijkt gelijk
te staan met de kosten van persoonlijk
onderhoud van de overledene, dit is t.er
zake 30 pet. >> :
Overwegende dat de schade, die voor
de rechthebbenden van het slachtoffer
van een dodelijk ongeval voortvloeit uit
het verlies van 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 waarvan de van het gezin deel uitmakende rechthebbenden genoten, d.e
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 hm1 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;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest voor de berekening
van de aan de rechthebbenden van het
slachtoffer van een dodelijk ongeval uit
te keren vergoeding weigert het nettoloon in aanmerking te nemen, zulks op
de grond « dat de toe te kennen vergoeding belastbaar is, en er moet vermoed
worden dat de :fiscale lasten die de vergoeding en de opbrengst ervan zullen
bezwaren gelijkstaan met de :fiscale
afhoudingen op het gederfd loon ; dat
verder de burgerlijke partij, beroofd van
de voordelen van de sociale zekerheid,
zich op eigen kosten gelijkaardige voordelen zal moeten verschaffen >>,
terwijl het brutoloon enkel in aanmerking mag worden genomen indien de
rechter vaststelt dat de lasten die op de
vergoeding zullen wegen gelijk zijn aan

de lasten die het loon van het slachtoffer
bezwaarden ;
en terwijl een vermoeden over het
bedrag van de :fiscale lasten die de vergoeding en de opbrengst ervan zullen
bezwaren de vereiste vaststelling van
gelijkwaardigheid niet uitmaakt ;
en terwijl de overweging dat de burgerlijke partij '' beroofd zal zijn van de
voordelen van de sociale zekerheid " in
haar algemeenheid niet toelaat de juistheid daarvan na te gaan, zodat het arrest
niet naar behoren met redenen is omldeed :
Overwegende dat het arrest de schadevergoecling welke aan verweerster toekomt berekend heeft op grond van het
brutoloon van het slachtoffer en dit orn
de in het middel aangehaalde redenen ;
Overwegende dat deze vaststellingen
van het arrest niet volstaan om de berekening van de schadevergoeding op
grond van het brutoloon te rechtvaardigen;
Overwegende immers dat het bedrag
van het brutoloon enkel in acht mag
genomen worden zo de rechter vaststelt
dat het bedrag van de sociale en :fiscale
lasten, te dragen door de weduwe, gelijkwaardig is met het bedrag van de sociale
en :fiscale lasten welke tijdens zijn leven
door het slachtoffer gedragen werden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij het bepalen
van het beclrag van de aan verweerster
toekomende schadevergoeding, beslist
dat die schadevergoeding client berekend
te worden op basis van het brutoloon
van het slachtoffer, en dat voor de aftrek
vYegens eigen onderhoud van het slachtoffer enkel het eigen loon van het slachtoffer in aanmerking te nemen is, en het
eiser in de kosten veroordeelt ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
18 februari 1975. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. van Heeke.
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BEWIJZEN.- NADERE BEPALING VAN
HET FEIT. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENREOHTER.

18 februari 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.- TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST VAN
DE KAMER VAN lNBESCHULDIGINGSTELLING W AARBIJ NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN
DE VERDACHTE TEGEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE HEM
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWIJST. GEEN BETWISTING INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDERZOEKSGERECHTEN.- CASSATIEBEROEP
v66R DE EINDBESLISSING. NIETONTVANKELIJKHEID.

vVannee1· de bevoegdheid van de onderzoeksgmw;hten noah voor de 1·aadkame1·

1w~h voo1· de kame?' van inbeschuldi-

gingstelling we1·d betwist, is niet ontvankelijk het cassatiebe1·oep v661· de
eindbeslissing ingesteld tegen een arrest
van de kame1· van inbeschttldigingstelling dat, zonde1· uitspmak te do.e.n ove1·
die bevoegdheid, niet ontvankehJk verklaart het ve1·zet van de ve1·dachte tegen
de beschikking van de madkamer die
hem nam· de cor1·ectionele 1·echtbank
verwijst (1). (Art. 416 Sv.)
(RONSIJN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
18 februari 1975. 2e. kamer. Voorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Roeck (van de balie
te Dendermonde).

3e KAME~.- 19 februari 1975.

2D

ARBEIDSOVEREENKOMS'I'. -BEDIENDEN. VERGOEDING DIE ALS
OPZEGGING GELDT. FORFAITAIRE
VERGOEDING.

3D

ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN.- RECHTER DIE BENEVENS
DE ALS OPZEGGING GELDENDE VERGOEDING AANVULLENDE SCHADEVERGOEDING TOEKENT OMDAT DE ONTSLAGEN BEDIENDE EEN GROOT NADEEL
HEEFT GELEDEN. NADEEL DAT IN AL
ZIJN BESTANDDELEN NIET VERSCHILT
VAN DE SCHADE "WELKE DOOR DE OPZEGGINGSVERGOEDING
WORDT
HERSTELD. 0NWETTELIJKE BESLISSING.

1D De rechter beo01·deelt soeve1·ein of de

feiten, die een paTtij aanbiedt te bewijzen, nauwkeurig genoeg zijn om een
getuigenve1·hoor toe te staan, als hij de
bewijskmcht' niet miskent van de akte
waaTin dit bewijs 'Lf10rdt aangeboden (2).
2D De vm·goeding die verschttldigd is aan
een zonde1· opzegging ontslagen bediende
is een forfaitail'e VM'goeding en kan hager
of lage1• zijn dan de we1·kelijk geleden
schade (3). (Art. 20 gecoord. wetten
betreffende het bediendencontract.)
3D De 1·echter die benevens deals opzegging

geldende ve1·goeding aanvullende schadevergoeding toekent omdat de ontslagen
bediende een groat nadeel heeft geleden
aangezien hij niettegenstaande de .stappen die hij gedaan heeft geen m,ettwe
betrekking in Belgiii heeft gevonden,
?'echtvaardigt niet wetteli}k zijn beslissing, omdat het aldus vergoede ~wdeel
in al zijn bestanddelen niet ve1·schtlt van
de schade welke doo1· de opzeggingsVM'goeding wordt hersteld. (Art. 20
gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)
(NAAMLOZE

1D BEWIJS.- BEWIJS DOOR GETUIGEN.
BURGERLIJKE ZAKEN. AANBOD
VAN EEN PARTIJ OM DOOR GETUIGENVERHOOR EEN WEL BEPAALD FElT TE

(1)
(A1·r.
cass.,
(2)

Cass., 19 februari en 12 maart 1974
cass., 1974, blz. 688 en 776); raadpl.
17 december 197 4, st~pra, blz. 457.
Raadpl. cass., 24 september 1970 en

VENNOOTSCHAP
T. LOICQ.)
ARREST

RET

HOF ; -

« STRAl\HT "•

(ve1·taling).

Gelet op het bestreden

31 maart 1971 (Ar1•. cass., 1971, blz. 75 en
728); 3 december 1971 (ibid., 1972, blz. 329).
(3) Raadpl. cass., 5 juli 1956 (Bull. en Pas.,
1956, I, 1248).

-686arrest, op 18 oktober 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 915 en 92.2
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een compenserende
opzeggingsvergoeding van 1.332.250 frank
en een schadevergoeding van 500.000
frank te betalen, op grond dat het verzoek van eiseres om een getuigenverhoor
in verband met de dringende redenen die
zij heeft aangevoerd ter beeindiging van
.de overeenkomst niet gerechtvaardigd
was ; dat immers het feit nr. 2, namelijk
« het personeel tegen de directie opzetten ,, zoals het was geformuleerd te
onnauwkeurig was om het tegenbewijs
te kunnen leveren; dat het geen enkele
nadere inlichting gaf omtrent de tijd,
.de plaats, hetgeen er gezegd werd of
inzake de betrokken werklieden ; dat het
feit nr. 3 betreffende de arbeid van de
werklieden in de woning van verweerder
eveneens te onnauwkeurig was ; dat
eiseres de werklieden en de litigieuze
werken had moeten opgeven alsook wanneer deze waren uitgevoerd,
terwijl, eerste onderdeel, eiseres zich in
haar regelmatig genomen conclusie van
hoger beroep nog op een ander feit beriep
om het ontslag op staande voet te rechtvaardigen, namelijk dat verweerder « gedurende het tijdvak van 1 februari 1972
tot 10 augustus 1972 aan leden van het
werkliedenpersoneel herhaaldelijk gevraagd heeft hun ontslag te geven " en
het arrest deze reden niet heeft onderzocht en derhalve niet regelmatig met
redenen is omlcleed (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, eiseres in haar conconclusie aanbood te bewijzen dat verweerder " heeft getracht het personeel
tegen de directie op te zetten " (feit 2)
en dat « fabrieksarbeiders tijdens de
werkuren in de woning van verweerder
hebben gewerkt " (feit 4), en ook het feit
nr. 3 waarvan sprake in het eerste onderdee! ; al die feiten zich herhaaldelijk
hadden voorgedaan tussen I februari 1972
en 10 augustus 1972 en dus in de tijd
bepaald waren ; het feit nr. 3 melding
maakte van de gebruikte bewoordingen
en in het feit nr. 4 gezegd werd dat
de arbeiders tijdens de diensturen Yoor
verweerder gewerkt hadden ; deze feiten
bovendien betreklcing hadden op heel
het personeel van eiseres en zij de lijst

van de getuigen pas diende te zenden
vijftien dagen v66r de zitting waarop
het getuigenverhoor zou worden gehouden ; deze feiten derhalve door een
getuigenverhoor konden worden bewezen
(schending van de artikelen 915 en 922
van het Gerechtelijk Wetboek, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbock):
W at het eerste onderdeel betreft :
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
verklaren dat de aangevoerde feiten niet
nauwkeurig waren, aan de conclusie van
eiseres geen uitlegging heeft gegeven die
onverenigbaar is met haar bewoordingen ;
Overwegende dat de feitenrechter, voor
zover hij de bewijskracht van de akten
niet miskent, soeverein beoordeelt of de
feiten waarvan een partij het bewijs aanbiedt nauwkeurig genoeg zijn om een
getuigenverhoor toe te staan;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15, 18, 20,
22 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955, gewijzigd bij de wet van 21 november 1969,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder 500.000 frank schadevergoeding te betalen, op grond dat verweerder " in werkelijlcl1eid werd ontslagen
omdat hij opkwam tegen bepaalde laakbare praktijken van de firma en een
gezond beheer wilde. Appellante, door
om niet gererhtvaardigde redenen te
ontslaan als vergelding voor de moedige
houding van haar .bediende, misbruik
heeft gemaakt van haar recht en zijn eer
heeft gekrenkt. Zij hem een groot nadeel
heeft toegebracht, daar gedaagde in hoger
beroep, ingevolge dit beledigend ontslag,
er. niet in geslaagd is, niettegenstaande
alle stappen die hij gedaan heeft, in
Belgie opnieuw een betrekking te vinden
en hij is moeten uitwijken. Het door hem
gevorderde bedrag van 500.000 frank
bijgevolg niet overdreven is en het
nadeel dat hij door dit misbruik heeft
geleden nauwelijks zal vergoeden. Deze
schadevergoeding, die verschuldigd is

-687wegens andere fouten dan de niet-inachtneming van de wettelijke bepalingen
betreffende het ontslag en die een bijzonder nadeel herstelt, samengevoegd
moet worden met de forfaitaire vergoedingen waardoor die niet-inachtneming
wordt gesanctioneerd »,
tenvijl, eerste onde1·deel, de schade die
verweerder lijdt ten gevolge van de antbinding van de overeenkomst, zelfs indien eiseres daartoe op willekeurige wijze
heeft besloten, .volkomen wordt vergoed
door het wettelijk vast bedrag (schending
van de artikelen 15, 18, 20, 22 van de
gecoordineerde wetten betreffende het
bediendencon tract) ;
tweede onderdeel, het feit dat verweerder er niet in geslaagd is in Belgie opnieuw
zo een betrekking te vinden geen nadeel
is dat verschilt van het nadeel dat verweerder zou geleden hebben door een niet
wederrechtelijke ontbinding en het derhalve niet gaat om een bijzonder nadeel ;
de toegekende schadevergoeding in elk
geval betrekking heeft op een gedeelte
van het nadeel dat door het wettelijk
vast bedrag wordt vergoed en het bestreden arrest de toekenning van 500.000
frank niet regelmatig met redenen heeft
omkleed (schending van de artikelen 15,
18, 20, 22 van de gecoordineerde wetten,
1382 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

gen niet volgt dat het aldus door het
arrest beschreven nadeel, in al zijn
bestanddelen, verschilt van de schade
die door de opzeggingsvergoeding wordt
hersteld;
Dat het tweede onderdeel van het
middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel van het
vierde middel waarvan de aanneming
geen ruimere cassatie kan meebrengen,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het eiseres veroordeelt om aan verweerder een schadevergoeding van 500.000
frank en de gerechtelijke en wettelijke
interesten op dit bedrag te betalen, en in
zoverre het uitspraak doet over de kosten ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding wordt
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar · het Arbeidshof te
Brussel.
19 februari 1975. 3e kamer. Voorzitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters, de
HH. Houtekier en Faures.

Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arbeidshof, na te
hebben beslist dat verweerder recht had
op een opzeggingsvergoeding, oordeelt
dat de beeindiging van de overeenkomst
wederrechtelijk is geweest en verweerder
recht heeft op een « aanvullende schadeloosstelling » ;
Overwegende dat de opzeggingsvergoeding waarop een bediende recht heeft
een forfaitaire vergoeding is ; dat deze
vergoeding grater of hleiner kan zijn
dan het werkelijk geleden nadeel ;
Overwegende dat het arrest er, ter
verantwoording van de betaling van een
aanvullende schadevergoeding, op wijst
dat eiseres aan verweerder een groat
nadeel heeft toegebracht, daar verweerder, ingevolge het beledigend ontslag
dat hem werd gegeven, « er niet in geslaagd is, niettegenstaande alle stappen
die' hij gedaan heeft, in Belgie opnieuw
een betrekking te vinden en hij is moeten
uitwijken », en dat << het door hem gevorderde bedrag van 500.000 frank bijgevolg niet overdreven is » ;
Overwegende dat uit deze vaststellin-
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ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNEMERS. DOOR EEN VERZEKERINGSINSTELLING
TEN ONRECHT:ffi BETAALDE UITKERINGEN.- RECHT VAN DE INSTELLING OM
DE UITKERINGEN TERUG TE VORDEREN.
GRENZEN.

Het recht van de verzekeringsinstelling om
een rechtsvo1·dering in te stellen tot
terugvordering van de doo1· haa1· betaalde
uitkeringen welke niet zijn ve1·schuldigd
wegens de samenvoeging die verboden is
krachtens artikel 70, § 2, van de wet
van 9 augusttts 1963 tot instelling en
o1·ganisatie van een 1'egeling voo1· verplichte ziekte- en invaliditeitsve1·zeke1ing,
ontstaat eerst op het ogenblik dat de
rechthebbende, buiten de veTzeke1'ingsuitke1'ingen, betalingen ontvangt inge-
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volge het gemeen 1·echt of een andere
wetgeving en BlechtB in de mate van die
betalingen.
(FREUND, T. NATIONALE BOND
DER LIBERALE l\IUTUALITEITSFEDERATIES
VAN BELGIE.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1973 door het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de sclJending van de artikelen 1319, 1320, 1322 en,
voor zoveel nodig, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek, 23, 24 van het Gerechtelijk
Wetboek, 6, 49, 50, 51 van de wet van
24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten en, voor
zoveel nodig, 6, 52, 53, 54 van de gecoiirdineerde wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (koninklijk besluit van 3 juni 1970), 106,
§ 1, 5°, van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, en 97 van de Grandwet,
doordat, na te hebben vermeld dat
1° verweerder de sedert 1 januari 1964
ten onrechte betaalde prestaties terugvordert, 2° artikel 106, § 1, lid 5, van de
organieke wet inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalt dat de vordering tot terugvordering van ten onrechte
verleende prestaties verjaart twee jaar
na het einde van de maand waarin ze
zijn uitbetaald, 3° die verjaring eerst kon
ingaan op het ogenblik zelf dat gebleken
is dat die betalingen ten onrechte zijn
gedaan, het arrest, met verandering van
het beroepen vonnis, beslist dat er geen
verjaring was en dat de vordering tot
terugbetaling gegrond was omdat « op
het ogenblik dat het recht op een rente
wegens beroepsziekte met ingang van
1 januari 1964 aan eiser werd toegekend
gebleken is dat die betalingen ten onrechte werden gedaan ; dat dit recht niet
werd toegekend op 6 november 1967,
datum van de eerste beslissing van het
Fonds voor de beroepsziekten, doch op
14 januari 1970, op welke datum devrederechter, op het hoger beroep van eiser,
in rechte over de arbeidsongeschiktheid
wegens beroepsziekte heeft beslist )),
tMwijl, enerzijds, artikel 49 van de
organieke wet van 24 december 1963

inzake de schadeloosstelling .voor beroepsziekten, die alsdan van kracht was,
bepaalt dat het Fonds voor de beroepsziekten uitspraak doet omtrent iedere
aanvraag om schadeloosstelling, onder
voorbehoud van een beroep bij de vrederechter (artikel 50), en zulks bij een
bij voorraad uitvoerbare beslissing (artikel 51); anderzijds, het arrest vaststelt
dat aan eiser, die sedert 2 juli 1963 ten
laste viel van het ziekenfonds, bij beslissing van 6 november 1967 van het Fonds
voor de beroepsziekten een invaliditeit
wegens beroepsziekte en de overeenstemmencle rente werd toegekend, welke beslissing na beroep van eiser gewij zigcl wercl
bij vonnis van de vrederechter te Luik van
14 januari 1970 ; ten slotte uit de beslissing van het Fonds en het vonnis van de
Vl'ederechter,. uit de gedingstukken in
deze beide procedures en uit de overeenstemmencle conclusies van de partijen
in het door het arrest beslechte gecling,
volgt dat het Fonds de vergoeclingen
wegens beroepsziekte aan eiser heeft
verleencl op groncl van een invalicliteit
van 94 pet. van 1 januari 1964 tot
24 juli 1967 en van 57 pet. na die
periocle, en clat het vonnis van de vreclerechter van 14 januari 1970 het percentage heeft gebracht van 57 pet. op 79 pet.
tot 10 december 1968 en op 91 pet. na die
datum ; alclus het recht op de jaarlijkse
vergoeclingen (die in het arrest rente
worden genoemd) wegens beroepsziekte
ingaande op 1 januari 1964 wel clegelijk
op 6 november 1967 aan eiser werd toegekend en het arrest, door zulks te ontkennen, de bewijskracht heeft miskend
van de beslissing van het Fonds voor de
beroepsziekten die op die datum ter
kemlis wercl gebracht van eiser (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk W etboek) en de wettelijke
bepalingen inzake de beslissingsbevoegclheicl van cleze aclministratieve overheid
heeft geschonclen (artikelen 6 en 49 tot
51 van de wet van 24 december 1963, en,
voor zoveel noclig, 6, 52 tot 54 van de
bij het koninklijk besluit van 3 juni 1970
gecoiirclineercle wetten betreffencle de
schacleloosstelling voor beroepsziekten) ;
de verldaring clat clit recht pas op 14 januari 1970 werd toegekend, de bewijskracht miskent van het vonnis van de
vrederechter te Luik del. 14 januari 1970
en van de stukken van het gecling voor
dit rechtscollege (schencling van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) alsmecle het gezag van
gewijscle van die beslissing waarbij alleen
het invaliditeitspercentage is vastgesteld
op grond waarvan jaarlijkse vergoedin-
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artikelen 23, 24 van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, 1351
van het Burgerlijk Wetboek), en ook
de bewijskracht miskent van de conclusie van de partijen in het geding op de
rechtsvordering van verweerder in zoverre ze respectievelijk aan d13 beslissing
van het Fonds voor de beroepsziekten
en aan het vmmis van de vrederechter
van 14 januari 1970 de bovengenoemde
draagwijdte toekenden (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek); het arrest zich
tegenspreekt wanneer het, in het eerste
gedeelte, :vaststelt dat de beslissing van
het Fonds voor de beroepsziekten van
6 november 1967 de rente heeft verleend
en, in het tweede gedeelte, dat het recht
op die rente dan niet werd toegekend
maar pas op 14 januari 1970 nadat eiser
bij de vrederechter beroep had ingesteld (schending van artikel 97 van de
Grondwet) ; ten slotte het arrest uit zijn
vaststelling dat de beslissing van het
Fonds van 6 november 1967 de rente
heeft verleend, niet de gevolgtrekking
maakt dat de rechtsvordering van verweerder wegens ten onrechte verrichte
betalingen verjaard was voor heel de
periode van v66r 1 mei 1968 (schending
van artikel 106, § l, 5°, van de wet van
9 augustus 1963 betreffende de ziekteen invaliditeitsverzekering) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest en uit de stukken waarop
het Hof acht vermag te slaan blijkt dat
verweerder, verzekeringsinstelling inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering, eiser
sedert 2 juli 1963 vergoedingen wegens
arbeidsongeschiktheid heeft uitgekeerd;
dat het Fonds voor de beroepsziekten op
6 november 1967 eiser het recht op een
jaarlijkse vergoeding heeft toegekend
met ingang van 1 januari 1964 en berekend volgens een arbeidsongeschiktheid
van 94 pet. sedert die datum en van
75 pet sedert 25 juli 1967; dat deze
beslissing op 6 november 1967 ter kennis
werd gebracht van de partijen; dat de
vrederechter te Luik, op het beroep van
eiser, op 14 januari 1970 dit percentage
van arbeidsongeschiktheid gebracht heeft
op 79 pet. sedert 25 juli 1967 en op
91 pet. sedert 10 december 1968; dat
verweerder op 25 mei 1970, op grond van
artikel 70, § 2, van de wet van 9 augustus
1963 volgens hetwelk de prestaties van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering
niet samen mogen genoten worden met
de door een andere wetgeving toegekende
prestaties, van zijn verzekerde, eiser,

terugbetaling van de door hem ontvangen bedragen heeft gevorderd ;
Overwegende dat artikel 106, § 1, 5°,
van de wet van 9 augustus 1963 bepaalt
dat de vordering tot terugvordering van
de ten laste van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten onrechte verleende
prestaties verjaart twee jaar na het einde
van de maand waarin die prestaties zijn
uitbetaald;
Overwegende dat uit artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963 volgt
dat de door deze bepaling verboden
samenvoeging slechts bestaat wanneer
voor de schade die aanleiding geeft tot
de prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering " werkelijk schadeloosstelling » verleend is krachtens het
gemeen recht of een andere wetgeving ;
dat hieruit volgt dat, onverminderd de
vordering die de verzekeringsinstelling
als indeplaatsgestelde kan instellen krachtens een andere wetgeving tegen de tot
schadeloosstelling verplichte persoon of
instelling, de vordering tot terugvordering van de verzekeringsinstelling, die op
de verboden samenvoeging is gegrond,
eerst ontstaat op het ogenblik dat de
rechthebbende betalingen ontvangt ingevolge het gemeen recht of de andere
wetgeving en slechts in de mate van die
betalingen kan worden ingesteld ; dat de
prestaties van de ziekte- en invaliditeitsverzekering pas op dat ogenblik en in
die mate, wegens de samenvoeging,
" onverschuldigd » zijn verleend ; dat de
verjaringstermijn van de terugvordering
op grond van de verboden samenvoeging
dus pas aanvangt op het ogen blik van
die betalingen en in de mate van de
bedragen ervan ;
Overwegende dat het arrest, door de
verjaringstermijn te doen ingaan op de
dag van de beslissing van de vrederechter
van 14 januari 1970, zonder na te gaan
of eiser voordien betalingen van het
Fonds voor de beroepsziekten had ontvangen, zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het cassatiearrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten ;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
19 februari 1975. 3e kamer. Voo1·zittM·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Janssens. Gelijkluidende con-

-690clusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Dassesse en
Biitzler.
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KAMER.-

19 februari 1975.

WERKLOOSHEID. RECHTHEBBENDEN.- PROEFTIJD,- ARREST WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT DE INHOUDINGEN VOOR DE SOOIALE ZEKERHEID VERRICHT ZIJN OP DE AAN EEN
WERKGEVER
BETAALDE
LONEN.
ARREST VOLGENS HETWELK DEZE WEEKNEMER RECHT HEEFT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN ZONDER VAST TE
STELLEN DAT HIJ ZICH KAN BEROEPEN
OP ARTIKEL 15 OF ARTIKEL 16 VAN
RET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 4 JUNI
1964. 0NWETTELIJKE BESLISSING.

W annem· de inhoudingen voo?' de sociale
zekerheid ve?·richt zijn op lonen welke
aan een werkneme?' betaald zijn tijdens
de proeftijd waarvan sprake in artikf!l18
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, kan de ?'echter niet wettelijk
beslissen dat deze werkneme?· recht heejt
op we?·kloosheidsuitkeringen zonder vast
te stellen dat deze werkneme?' zich kan
beroepen hetzij op a?·tikel 15 van het
ministerieel besluit van 4 j'uni 1964
tot vaststelling van de voorwaarden
waaronde?' mag geacht wo?·den dat de
bijdragen voor de sociale zeke?·heid ingehouden werden, hetzij op artikel 16 van
hetzelfde besluit tot vaststelling van de
voorwaa?·den waarop een we?·knemer zich
kan beroepen om de betaling van de
bijdragen te reg~tla?·ise?·en.
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T, CESARO.)
ARREST

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 mei 1974 door het Arbeidshof
te Luik gewezen ;
Gelet op het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, ll8, 121 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid en
inzonderheid artikel 121, § I, van voornoemd koninklijk besluit, 15 en 16 van

het ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid zoals het, voor wat
voornoemd artikel 16 betreft, aangevuld
werd door het ministerieel besluit van
25 oktober 1967,
doo?·dat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, verklaart dat verweerster op basis van een voile dienstbetrekking, rekening houdend met een
bezoldiging die met het gewone loon overeenstemt, gerechtigd is op de werkloosheidsuitkering op grond dat, aangezien
verweerster een voile dienstbetrekking
heeft, het begrip dagelijks referteloon
vreemd is aan het geding en dat zo de
inhoudingen voor de sociale zekerheid
niet verricht werden op het t6taal bedrag
van haar maandloon, waarin de tegenwaarde van de voordelen in natura
begrepen is, zij nochtans gerechtigd is
op de werkloosheidsuitkering daar men
haar, nu ze steeds haar werkelijk loon
aangegeven heeft, haar oprechtheid niet
kan verwijten en haar daarvoor bestraffen,
te1·wijl, indien aileen de werkdagen
voor welke het loon, in zijn geheel, aanleiding heeft gegeven tot de inhoudingen
voor de sociale zekerheid, in aanmerking
worden genomen om gerechtigd te zijn
op de werkloosheidsuitkering, elke werknemer nochtans zijn voorzorgen kan
nemen tegen nalatigheiden, vergissingen
of inbreuken van de werkgever die zijn
verplichtingen inzake de inhoudingen
voor de sociale zekerheid niet zou nagekomen zijn, hetzij door tegen hem ldacht
in te dienen, hetzij door op zijn minst het
bewijs te leveren van de regularisatie
door de storting van de ontbrekende
bijdragen door de werkgever; waaruit
volgt dat het bestreden vonnis niet wettelijk met redenen omldeed is en de
wettelijke bepalingen, tot vaststelling
van de voorwaarden om op de werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, schendt ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerster tegen het middel
opgeworpen en hieruit afgeleid dat recht
en feiten in het middel vermengd zijn
omdat het Hof zou verplicht zijn het
bedrag te ramen van de voordelen in
natura die verweerster genoot :
Overwegende dat het middel geen
kritiek levert op de raming door de feitenrechter van het bedrag van het loon van
verweerster, waarin begrepen zijn de
voordelen in natura, gevoegd bij het loon
dat zij in specien ontving;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid, die op een onjuiste uitlegging van
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het middel steunt, niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat om op werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, de werknemer een zeker aantal arbeidsdagen in
aanmerking moet kunnen doen nemen ;
dat als arbeidsdagen enkel in aanmerking komen, diegene waarvoor de inhoudingen voor sociale zekerheid op de uitbetaalde lonen werden gedaan ;
Overwegende dat het arrester op wijst
dat het maandloon van verweerster
4.025 frank per maand bedroeg, vermeerderd met de voordelen in natura die op
2.000 frank per maand geraamd werden,
en dat " de inhoudingen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zouden
moeten gedaan worden op 18.075 frank
per kwartaal en niet op 15.980 frank»;
Overwegende echter dat het arrest niet
vaststelt dat verweerster zich kan beroepen op artikel 15 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1974 dat de voorwaarden vaststelt onder welke mag geacht
worden dat de bijdragen ingehouden
werden, of op artikel 16 van hetzelfde
ministerieel besluit dat de voorwaarden
vaststelt onder welke een werknemer
zich kan beroepen op de regularisatie
van de betaling van de bijdragen;
Dat derhalve, door te beslissen dat
verweerster gerechtigd is op werkloosheidsuitkering, het arrest artikel 121,
§ 1, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 geschonden heeft;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten ;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
19 februari 1975. 3e h:amer. VoorzitteT, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Simont en
van Heeke.

BESLISSING VAN DE HERKEURINGSRAAD.- VOORZIENING VAN DE DIENSTPLIOHTIGE. MEER DAN VIJFTIEN
DAGEN NA DE ONTVANGST VAN DE
BETEKENING.- N'IET-ONTVANKELIJKHEID.

Te laat en de1·halve niet ontvankelijk is
de vooTziening doo1· de dienstplichtige
tegen een beslissing van de heTkeu?·ings1'aad ingesteld mee1· dan vijftien dagen na
de ontvangst van de betekening van deze
beslissing (1). (Art. 51, §§ 2 en 4,
gecoord. dienstplichtwetten van 30 april
1962.)
(STEINS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
19 februari 1975. 3e kamer. V oorzitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1',
de H. Busin. - Gelijkhtidende conclusie.
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

1e KAMER. -

20 februari 1975.

1 o VOORZIEN'IN'G IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN, GEEN GEDING VOOR DE FEITENRECHTER
TUSSEN DE ElSER EN DE VERWEERDER.
- GEEN VEROORDELING VAN DE EERSTE TEN GUNSTE VAN DE TWEEDE. N'IET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIEN'IN'G IN' CASSATIE. AFSTAND. - BURGERLIJKE ZAKEN. AFSTAND BETEKEND.- DECRETERING.
3° VOORZIEN'IN'G IN' CASSATIE. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BURGERLIJKE ZAKEN. DECRETERING VAN .DE AFSTAND VAN DE VOOR·
ZIENING. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ZONDER BESTAANS·
RED EN.

4° HUUR VAN' GOEDEREN.- HAN3e KAMER. -

19 februari 197 5.

VOORZIENIN'G IN' CASSATIE.
TERMIJN. - DIENSTPLIOHTZAKEN.

DELSHUUR. -

VERZOEK TOT HER-

(1) Cass., 28 november 1973 (A1-r. cass.,
1974, blz. 360).
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NIEUWING VAN DE HUUR.
VERHUURDER DIE ZIOH NIET BEROEPT
OP RET VERVAL WEGENS TE LATE
BETEKENING VAN RET VERZOEK TOT
HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST EN ZIOH ENKEL BEROEPT OP
EEN WETTELIJKE REDEN OM DEZE TE
WEIGEREN, 0MSTANDIGHEID WAARUIT NIET KAN WORDEN AFGELEID DAT
DE VERHUURDER ZIOH NIET MEER WOU
BEROEPEN OP DAT VERVAL EN ZULKS
NIET MEER ZOU KUNNEN DOEN TIJDENS
EEN LATER PROOES.

5° RECHTERLIJK

GEWIJSDE.

BURGERLIJKE ZAKEN. -

BEGRIP.

6° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
DIE DE WEI GERING BEKRAOHTIGT VAN
EEN VERHUURDER OM IN TE STEMMEN
MET DE HERNIEUWING VAN EEN HANDELSHUUROVEREENKOMST. WEIGERING GESTEUND OP DE WIL VAN DE
VERHUURDER OM RET GEBOUW TE
GEBRUIKEN VOOR ELK ANDER DOEL DAN
EEN HANDELSONDERNEMING. GEEN
BETWISTING VAN DE GELDIGHEID VAN
RET VERZOEK TOT HERNIEUWING. LATERE REOHTSVORDERING VAN DE UITGEZETTE HUURDER TOT BETALING VAN
EEN BIJKOMENDE VERGOEDING WE GENS
UITZETTING. BESLISSING OVER RET
EERSTE GESOHIL DIE GEEN GEZAG VAN
GEWIJ"SDE HEEFT M.B.T. DE GELDIGHEID VAN RET VERZOEK TOT HERNIEUWING VAN DE HUUROVEREENKOMST.

1° N iet ontvankelij k is de vom·ziening van
een partij tegen een pa1·tij met wie z~j
voor de jeitenrechter geen geding heeft
aangegaan en ten gtmste van wie de
best1·eden beslissing geen veroo?·deling
ten laste van de eise?' ttitspreekt (1) doch
zich e1·toe bepe1·kt te verklaren dat de
?'echtsvordm·ing tot tussenlcomst en tot
vrijwaring van de tweede venuee1·der
tegen de ee1·ste verwee1·de1' geen bestaansreden heejt en hem buiten de zaak te
stellen.
2° In burgerlijke zaken decreteert het Hof
de afstand van de voorziening, welke
aan de verweerder is· betekend (2).
(Artt. 824 en 1042 G.W.).
3o Doo1· dec?·ete1·ing van de ajstand van een
(1) Cass., 18 oktober 1974, sttpra, blz. 241.
(2) Cass., 3 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974,
blz. 132).
(3) Raadpl. cass., 27 oktober 1955 (Bull.
en Pas., 1956, I, 184).

voo1·ziening in btwgerlijke zaken verliest
het tegen die voo1·ziening opgeworpen
middel van niet-ontvankelijkheid zijn
bestaans?·eden.
4° Uit de omstandigheid alleen dat de
ved~ttu?·de?' van een handelspand, die
tegen de huurder, die om he1·nieuwing
van zijn huttrovereenkomst ve1·zoekt,
het verval had ktmnen opwe1'Pen wegens
te late betekening van dat vm·zoek, zich
enkel be1·oept op een wettelijke reden
om de hernieuwing te weigeren, kan niet
worden ajgeleid clat de vm·huu1·cler zich
op dat verval niet meer wou beroepen (3);
bij gebrek aan gegevens waantit cleze
afstancl met zekerheid blijkt, kan de
ve?·hutw·de?' zich op genoemd ve1·val
be1·oepen in een latm· proces tot vo?'dering
van een bijkomende ve?'goeding wegens
ttitzetting. (Wet van 30 april 1951 op
de handelshuur, art. 14, lid een, 16,
I, 2°, en 25, 1° en 3° [wet van 29 juni
1955, art. l, 5o].)
5° De exceptie van he,t ?'echtedijk gewijsde
in btt?'gerlijke zaken onderstelt, in de
1·egel, dat het voo1·werp, de oorzaak en de
pa1·tijen dezeljde zijn (4). (Art. 23
G.W.)

6° De rechte?'lijke beslissing die de weigering bekrachtigt van een vedmw:de?' om
een handelshutt?·overeenkomst te hernieuwen, zoncler ?'echt te doen over de alsdan
niet betwiste geldigheid van het verzoek
tot he1·nieuwing van die huurove?'eenlcomst, heejt m.b.t. dat punt geen gezag
van gewijsde bij een latere J'echtsvm·dering van de uitgezette huttrde1' tot betaling
van een bijkomende ve1·goeding wegens
uitzetting (5).
(LINTERMANS, T. BAVRE EN MARCHAL.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 september 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat, bij akte op 26 november 1974 ter griffie van het Hofneergelegd, Mr. Bayart verklaart voor verweerster Bavre Caroline op te treden als
(4) en (5) Raadpl. cass., 8 april 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 849) en 9 januari 1969 (A1'1'.
cass., 1969, blz. 454) ; zie het arrest van dezelfde datum. infra, biz. 696.

-693advocaat bij het Hof van cassatie en het
geding tussen de partijen te hervatten
ter vervanging van Mr. Philips, overleden;

30 april 1951 op de handelshuur, 1134,
1135, 1138, 1349, 1353 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,

dooTdat, nu eiser in zijn bijkomencle
conclusie betoogd had « dat ... gei:ntiterie tegen de voorziening opgeworpen meerde (thans verweerster) de nietigheid
middelen van niet-ontvankelijkheid, re- niet aileen gedekt had door op de vraag
gelmatig aan de advocaten van de tot hernieuwing zonder het minste voorbehoud te antwoorden door haar weiuepartijen betekend:
ring ten grande en, in bijkomende orde,
I. In zoverre de voorziening tegen ver- door nieuwe voorwaarden, maar eveneens
door die weigering te handhaven ondanks
weerder Marchal gericht is :
de waarschuwingen die haar tijdens de
Overwegende dat er voor de feiten- procedure gegeven werden, door op grand
rechters geen enkel geding bestond tussen van die weigering de uitzetting te vereiser en verweerder ; dat het vonnis, volgen, door haar bedoeling te kennen
zonder tegen eiser enige veroordeling nit te geven om de grand, waarop zij zich
te spreken ten gunste van verweerder, · in de genomen conclusie beriep, te willen
zich beperkte tot de verklaring dat de verwezenlijken, door met het gewezen
rechtsvordering tot tussenkomst en tot vormis in te stemmen door de forfaitaire
vrijwaring van verweerster tegen deze vergoeding wegens uitzetting op het
laatste zoncler voorwerp is en hem buiten ogenblik van de ontruiming te betalen,
tenslotte door geen enkel protest of
de zaak stelt ;
·
Dat het middel van niet-ontvankelijk- voorbehoud te maken na het vertrek en
dat tot op het ogenblik dat geihtimeerde,
heid gegrond is ;
voor haar verantwoordelijkheid geplaatst
Dat de voorziening niet ontvankelijk en in de verplichting gesteld, volgens het
is;
·
vonnis waartegen verzet aangetekend
II. In zoverre de voorziening gericht werd, bijkomende vergoedingen te betategen verweerster Bavre de vernieti- len, tevergeefs tracht zich te onttrekken
ging beoogt van de op de tegenvordering door slechts in 1973 een haar in 1968
van verweerster gewezen beslissing, be- betekende eis tot hernieuwing te betwisslissing die wat betreft genoemde rechts- ten op welke zij geantwoord heeft "' het
vordering enkel de heropening van de vonnis, na gezegd te hebben dat de vraag
tot hernieuwing van de huur laattijdig
debatten beveelt :
was, beslist << dat het recht op een verOverwegencle dat, bij akte regelmatig goeding wegens uitzetting, of het deze is
aan verweerster betekend en op 29 januari die de partijen als eerste vergoeding
1975 ter griffie neergelegd, eiser verklaart kwalificeren of die welke ze bijkomend
af te zien van zijn voorziening, voor noemen, ondergeschikt is aan het feit
zover deze, gericht tegen dergelijke dat de huurder zijn wil om van zijn recht
beslissing alvorens recht te doen, voor- op hernieuwing gebruik te maken regelbarig is ; dat eiser aanbiedt de kosten matig te kennen gegeven heeft; ... dat de
te betalen;
wil om van het recht op hernieuwing
Dat de afstand client gedecreteerd te gebruik te maken door appellant (thans
eiser) niet regelmatig te kennen gegeven
worden;
Dat, door deze afstand, het tegen de werd en dat ... de rechtsvordering van
voorziening opgeworpen middel van niet- appellant niet-gegTond moet verldaard
ontvankelijlrlleid geen voorwerp meer worden"' bijgevolg de rechtsvordering
van eiser afwijst, vervolgens, voor wat
heeft;
de tegeneis betreft, de heropening van
B. Wat de voorziening betreft voor de debatten beveelt en, mn voornoemde
zover ze, gericht tegen verweerster conclusie te verwerpen, zegt << dat deze
Bavre, de vernietiging beoogt van de laatste (eiser) niet. bewijst dat de verbeslissing die eisers rechtsvordering af- huurster zelfs impliciet zou afstand hebben gedaan van het recht zich op eisers
wijst:
verval te beroepen ; dat de aan de
Over het eerste middel, afgeleid uit de rechtbank voorgelegde gegevens geensschending van de artikelen 14, inzonder- zins toelaten te beweren of zelfs te
heid lid 1, 16, inzonderheid I, 2°, en 25, veronderstellen dat geihtimeerde · de beinzonderheid 1° en 3° (wet van 29 juni doeling zou gehad hebben om de betrek1955, artikel 1, 5°), vervat in de wet van kelijke nietigheid van de laattijdige

A. Over de door het openbaar minis-
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te dekken ,,
terwijl, uit de gegevens waarop eiser
in zijn conclusie wijst, noodzakelijkerwijs
afgeleid wordt dat verweerster afstand
heeft gedaan van het recht zich tegen
de vraag tot hernieuwing van de huur,
wegens de laattijdigheid ervan, te verzetten en het verval van het recht op
hernieuwing heeft gedekt (schending van
de artikelen 14, lid 1, en 16, I, 2°, vervat
in de wet van 30 april 1951, 1134, 1135,
1338, 1349, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet), waaruit volgt dat het vonnis op onwettelijke
gronden steunt om eisers rechtsvordering af te wijzen en om, wat de tegeneis
betreft, de heropening van de debatten
te bevelen (schending van artikel 25, 1°
en 3°, vervat in de wet van 30 april1951):
Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof voorgelegde stukken blijkt dat
verweerster aangevoerd heeft dat zij, over
haar rechten slecht ingelicht, niet op de
hoogte was van de bij artikel 14, lid 1,
vervat in de wet Vf1,n 30 april 1951 op
de handelshuur, bepaalde oorzaak van
verval van de eis tot hernieuwing van de
huur, voortspruitend uit de laattijdige
betekening ervan door eiser in 1968;
dat zij, ware zij beter ingelicht geweest,
niet zou nagelaten hebben zich daarop
te beroepen om zich tegen de eis te
verzetten, veeleer dan zich te beroepen
op de wettelijke grand van de weigering
gesteund op artikel 16, I, 2°, van genoemde wet en bekrachtigd bij het in
kracht van gewijsde gegane vonnis van
29 januari 1969 dat voor haar de verplichting impliceert om de bij artikel 25,
1°, bepaalde vergoeding wegens uitzetting
te betalen ; dat zij zich derhalve daarop
wou beroepen met name om zich te verzetten tegen eisers rechtsvordering om
haar krachtens artikel 25, 3°, te laten
veroordelen tot de betaling van een bijkomende vergoeding wegens uitzetting ;
Overwegende dat, zowel uit de bijkomende conclusie waarop het middel zich
beroept als uit dit middel zelf, blijkt dat
eiser niet betwist dat verweerster, ten
tijde van het geding, besloten door het
vonnis van 29 januaPi 1969, en ten tijde
van de uitvoering van dat vonnis, mogeIijk niet op de hoogte was van het bij
artikel 14, lid 1, bepaald verval;
Dat het· middel er op neerkomt te
overwegen dat het zonder belang is dat
verweerster, ten tijde van de feiten
waarop eiser zich beroept in zijn bijkomende conclusie, niet op de hoogte zou

geweest zijn van de, uit de laattijdige
betekening van de eis tot hernieuwing
van de huur, voortvloeiende oorzaak van
verval ; dat noodzakelijkerwijze uit die
feiten, met name uit die omstandigheid
dat verweerster tegen de eis een in de
wet bepaalde grand van weigering opgeworpen heeft, zou moeten afgeleid worden dat zij onherroepelijk ervan afgezien
heeft zich op dat verval te beroepen ;
Overwegende dat de feiten waarop het
middel ste1.mt, aileen en op zichzelf,
dergelijke gevolgtrekking niet kunnen
verantwoorden ; dat het noodzakelijk
karakter dat het middel aan zulke gevolgtrekking verleent, evenmin volgt uit de
wettelijke bepalingen op welke het zich
beroept;
Dat derhalve, zonder die' wettelijke
bepalingen te schenden, het vonnis
steunt op het feit dat de aan de rechtbank voorgelegde gegevens, daarin begrepen de in de bijkomende conclusie
aangevoerde feiten, niet bewezen, zelfs
niet impliciet, dat verweerster afgezien
zou hebben zich op het verval te beroepen;
Dat het mi.ddel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 23, 24,
25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
1317, 1319,1320 en 1350, inzonderheid 3°,
van het Burgerlijk W etboek,
doordat, om eisers rechtsvordering af
te wijzen en, voor wat de tegeneis betreft,
de heropening van de debatten te bevelen, het bestreden vonnis, dat het middel
verwerpt dat eiser afleidde uit het gewijsde van het vonnis van 29 januari
1969, verklaart '' ... dat de eis die tot de
beslissing van 29 januari 1969 geleid
heeft en de huidige eis noch een identiek
voorwerp noch een identieke oorzaak
hebben, dat, inderdaad, de eerste eis de
hernieuwing van de lopende pacht beoogde terwijl de huidige eis de betaling
beoogt van een bijkomende vergoeding
wegens uitzetting; dat inderdaad ook, in
de eerste rechtsvordering, de rechtsgrond waarop appellant steunde ter
verantwoording van hetgeen hij in zijn
vordering vroeg, de wettelijke bepaling
was die hem een recht op de hernieuwing
van de huur gaf, terwijl in de tweede
rechtsvordering, de rechtsgrond op welke
hij steunde ter verantwoording van zijn
huidige aanspraak, een andere wettelijke
bepaling is die hem onder bepaalde voorwaarden een recht op een vergoeding
wegens uitzetting verleent ,,
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gewijsde afgeleid middel kan aangenomen worden, er rekening moet gehouden
worden met de fundamentele bestanddelen van de twee gedingen en onderzocht moet w:orden of het mogelijk is de
nieuwe aanspraak aan te nemen zonder
het uit de vorige beslissing verworven
voordeel teniet te doen en, uit het feit
dat het voorwerp en de oorzaak van een
rechtsvordering waarover definitief beslist werd en het voorwerp en de oorzaak
van een latere rechtsvordering tussen
dezelfde partijen, niet identiek zijn, niet
kan afgeleid worden dat dergelijke identiteit ten aanzien van geen enkele aanspraak of betwisting van een partij in
het een of het ander geding bestaat;
te1·wijl het vonnis van .29 januari 1969
(( aan de partijen akte verleent van de
door de verhuurders op 17 augustus aan
eiser betekende weigermg van de hernieuwing op grond dat zij niet meer
wensen dat de gehuurde plaatsen het
voorwerp zouden uitmaken van een
handelshuur >> en zegt « dat bijgevolg de
door eisers gevormde eis tot hernieuwing
ongegrond is '' na er in zijn redenen op
gewezen te hebben « dat eiser zowel in
zijn inleidend exploot als in conclusie,
de aandacht van verweerster bijzonder
gevestigd heeft op de eventuele gevolgen
die de niet-naleving van de wettelijke
beginselen voor haar zou kunnen meebrengen '';
en terwijl aldus geoordeeld werd dat,
in strijd met wat verweerster daarna
betoogd heeft en met wat het bestreden
vonnis beslist, eiser met alleen geldig zijn
wil te kennen gegeven had om het recht
op . hernieuwing van de huur uit te
oefenen, maar ook dat de verhuurders
tegen de eis tot hernieuwing behoorlijk
de weigering opgeworpen hadden die
bepaald wordt bij artikel 16, ,2o, vervat
in de wet van 30 april1951, weigering die
krachtens artikel ,25, 1° en 3o, vervat in
dezelfde wet, aanleiding geeft tot de
betaling van een vergoeding wegens uitzetting en, eventueel, van een bijkomende
vergoeding, waaruit volgt dat het bestreden vonnis de bewijskracht en de
gevolgen van het vonnis van ~9 januari
1969 miskent :

Overwegende dat uit de regelmatig aan
het Hof voorgelegde stukken, met name
uit de voor de vrederechter genomen
conclusie en uit het door deze op .29 januari 1969 gewezen vonnis, blijkt dat dit
vonnis, buiten elke betwisting betreffende
de regelmatigheid van de in 1968 door

eiser ingediende eis tot hernieuwing,
zich beperkt heeft, om die eis ongegrond
te verklaren, de weigering te bekrachtigen die verweerster, in haar conclusie,
enkel op grond van artikel 16, I, ~ 0 , van
de wet op de handelshuur heeft willen
motiveren;
Dat uit de processtukken blijkt dat het
vraagstuk betreffende het bij artikel 14,
lid 1, bepaalde verval, voortspruitend uit
de te late betekening van de eis tot
hernieuwi.I'lg, slechts te voren is gekomen
en een twistpunt is geworden in het
geding in september 1970 ingesteld door
eisers rechtsvordering tot het bekomen
van een bijkomende vergoeding wegens
uitzetting op grond van artikel ~5, 3°,
van de wet;
Overwegende dat, enerzijds, nu de
nietigheid die uit voornoemd verval
voortspruit betrekkelijk is en die nietigh<Jid voor de vrederechter niet aangevoerd werd, het aan deze niet behoorde
er kennis van te nemen ; dat derhalve
het door hem op 29 januari 1969 gewezen
vonnis, dienaangaande zelfs niet impliciet, zoals het middel onderstelt, heeft
kunnen beslissen dat eiser zijn wil om
het recht op hernieuwing van de huur
uit te oefenen, geldig te kennen gegeven
had·
D~t derhalve, voor wat het verval
betreft waarop verweerster zich later
beriep, het vonnis van 29 januari 1969
geen enkel gezag van gewijsde heeft;
Overwegende dat, anderzijds, indien
de weigering van verweerster, zoals zij ze
gegrond had en zoals het vonnis van
29 januari 1969 ze bevestigd heeft,
impliceerde dat zij krachtens artikel 25,
1°, verplicht was de vergoeding wegens
uitzetting te betalen die gelijk is aan een
jaar huur, dat vonnis daarentegen niet
tot gevolg heeft kunnen hebben dat ten
voordele van eiser van rechtswege het
recht op een bijkomende vergoeding,
wegens uitzetting ontstaat ; dat dergelijk
recht slechts later, overeenkomstig de
modaliteiten van artikel 25, 3°, kon
ontstaan, voor zover de voorwaarden
van deze wettelijke bepalmg verwezenlijkt worden ;
Overwegende dat, krachtens artikel 23
van het Gerechtelijk Wetboek, m burgerlijke zaken, de exceptie van het gewijsde
onderstelt dat het voorwerp, de oorzaak
en de partijen identiek zijn ;
Dat uit wat voorafgaat niet alleen
blijkt, zoals het bestreden vonnis terecht
zegt, dat noch het voorwerp noch de oorzaak identiek waren bij de eis over welke
het in kracht van gewijsde gegane vonnis
van 29 januari 1969 uitspraak gedaan had

-

696

en de eis tot het bekomen van .een bijkomende vergoeding, die het bestreden
vonnis ongegrond verklaart, maar dat
bovendien de fundamentele bestanddelen
van de twee gedingen, waarvan die eisen
de aanleiding waren, niet dezelfde zijn ;
Dat derhalve, door, om eisers rechtsvordering ongegrond te verklaren, de
exceptie van het gewijsde die hij beweerde af te leiden uit het vonnis van 29 januari 1969, te verwerpen, het vonnis de
wet juist toegepast heeft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel,
Overwegende dat dit middel enkel de
beslissing betreft die eisers rechtsvordering tot het bekomen van een bijkomende
vergoeding wegens uitzetting verwerpt;
Dat, ten gevolge van de verwerping
van de eerste twee middelen, de in die
middelen bekritiseerde gronden van het
vonnis volstaan om de beslissing wettelijk
te verantwoorden ;.
Dat het middel, dat derhalve ten overvloede gegeven gronden bekritiseert, niet
ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
En overwegende dat, ingevolge de verwerping van de voorziening, de eis tot
tussenkomst en tot bindendverklaring
van het arrest, door verweerster aan
verweerder Marchal betekend, bij gebrek
aan voorwerp niet ontvankelijk wordt
en eisers eis tot bindendverldaring voor
genoemde verweerder van het arrest aile
belang verliest ;
Om die redenen, verleent akte aan
Mr. Bayart van het feit dat hij voor verweerster opgetreden is en het geding
hervat heeft ; decreteert de afstand van
de voorziening door eiser beperkt tot de
beslissing van het bestreden vonnis die,
om over de tegeneis van verweerster
uitspraak te doen, de heropening van de
debatten beveelt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
eiser in de kosten.
20 februari 1975. 1e kamer. Voo1·zittM' en Ve1•slaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijlcluidende conclttsie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Fally, Bayart en Dassesse.

1e

KAMER,-

20 februari 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
- p ARTIJ DIE AANBIEDT HET BEWIJS
TE LEVEREN VAN ZEKERE AANTIJGINGEN EN VERZOEKT DAT OP GROND VAN
ARTIKEL 877 VAN HET GEREOHTELIJK
WETBOEK EEN ONDERZOEK INGESTELD
WORDT. BESLISSING DIE VASTSTELT
DAT DE AANTIJGINGEN VAN DEZE PARTIJ
NU REEDS DOOR ANDERE BEWIJSMIDDELEN WEERLEGD ZIJN EN HAAR AANBOD EN VERZOEK VERWERPT ALS NIET
TER ZAKE DIENEND. BESLISSING
REGELMATIG !VIET REDENEN OMKLEED
EN WETTELIJK VERANTWOORD.

Regelmatig met redenen omkleed en wettelijlc vemntwoord is de beslissing die op
g1'0nd van a1·tilcel 877 van het Ge?·echtelijk Wetboelc het door een partij gedane
aanbod van bewijs en de door haar
gevmagde onde?'Zoelcsmaatregel als niet
ter zalce dienend vm·we1pt door vast te
stellen dat eisers aantijgingen nu 1·eeds
wee1'legd zijn door andere bewijsmiddelen (1).
(PITON, T. KERGER.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
20 februari 1975. 1e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VM·slaggever,
de H. Trousse.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Faures en De Bruyn.

1e

KAMER. -

20 februari 1975.

1o

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN, GEZAG VAN
HET GEWIJSDE. BEGRIP.

2°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. BURGERLIJKE ZAKEN, GEZAG VAN
HET GEWIJSDE. BESLISSING DIE VER·
KLAART DAT DE HOOFDEIS TOT BETALING VAN EEN HOGERE PRIJS ONGEGROND IS EN DAT, OVER DE TEGENEIS,

(1) Raadpl. .cass., 29 april 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 939).
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BESLIST DAT DE VERTRAGING IN DE
UITVOERING VAN DE WERKEN NIET
MEER AAN DE ENE DAN AAN DE ANDERE
PARTIJ TE WIJTEN I S . - CASSATIE VAN
DE BESLISSING OP DE HOOFDVORDERING. VERWIJZINGSGEREOHT INGAANDE OP RET VERvVEER VAN VERWEERSTER IN DE HOOFDVORDERING
DAT DE VERTRAGING IN DE IDTVOERING
VAN DIE WERKEN TE WIJTEN IS AAN DE
EISERES IN DIE REOHTSVORDERING.
MISKENNING VAN RET GEZAG VAN
RET GEWIJSDE.

1° Uit het feit dat het voo1·we1'p en de oorzaak van een ?'echtsvordering waarove1'
definitief is beslist, niet dezelfde zijn als
die van een late1·e ?'echtsvO?·de?·ing tussen
dezelfde partijen, moet niet noodzakelijk
worden afgeleid dat zulks niet het geval
kan zijn t.a.v. qeen enlcele aanspmak
of betwisting van een pMtij in beide
instanties, of dat de 1'echte1·, de?"halve,
een aansp1•aak km~ aannemen waa1·van
de g1'ondslag onve1·enigbam· is met het
V?'oegere gewijsde (1).

2° Het gezag van het gewijsde in btt?'ge?'lijke zaken wo1·dt miskend door de
?'echte?' op ve1'wijzing, die na cassatie
van de beslissing ove1' de hoofdvo?'de?·ing
alleen ingaat op het ve1·wee1' van de
verwee1·ste1· in die ?'echtsvO?·de?"ing dat
de ve1·tmging in de uitvoe1·ing van
we1·ken aan de eise1·es te wijten is, daar
inzake de tegeneis definitief besli8t is
dat de ene niet mee1· dan de ande1·e
pMtij aansp1·akelijk kan wo1·den ve?'klaO!J'd voo1· de ve1'traging (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP " ERAI ll,
T. "INSTITUT MEDIOO-OHIRURGIOAL
ARTHUR GAILLY ll.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1973 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, uitspraak doende als rechtscollege waarnaar
de zaak verwezen werd ;
Gelet op het arrest, op 16 maart 1972
door het Hof gewe:zen (3) ;
Over het middel afgeleid uit de schen(1) en (2) Raadpl. cass., 1 maart 1951
(Bull. et Pas., 1951, I, 432) en 24 maart 1960
(ibid., 1960, I, 862); DE PAGE, Traite elernentaire de droit civil belge, d. III, nr. 960 ; rede
uitgesproken door de h. P. Mahaux, eerste
advocaat-generaal, op de openingszitting van

ding van de artikelen 1319, 1320, 1350,
inzonderheid 3°, van het Burgerlijk Wethoek en 23 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1•dat, alhoewel in zijn uitspraak over
de tegeneis van verweerster tot veroordeling van eiseres tot betaling van
schadevergoeding wegens beweerde vertragingen in de uitvoering van de overeengekomen werken, het Hof van beroep
te Brussel. bij het op 23 februari 1971
tussen de partijen gewezen arrest, definitief beslist heeft dat die eis niet gegrond
was omdat '' het onderzoek van de
door de partijen overgelegde briefwisseling onbetwistbaar onthult dat er zonder
twijfel vertraging was, maar de mogelijkheid niet laat te beweren dat een van de
partijen veeleer dan de andere daarvoor
aansprakelijk was "• het arrest, enerzijds,
wanneer het uitspraak doet over het
middel door verweerster afgeleid uit het
feit dat, krachtens het aannemingscontract dat de partijen bindt, de prijzen
voor de prestaties tijdens een aan de
aannemer te wijten vertraging verricht
niet mogen herzien worden, beslist dat de
briefwissejing tussen de partijen gedurende gans de duur van de aanneming
aantoont dat eiseres herhaaldelijk haar
verplichting de werken binnen de overeengekomen termijnen en op het gewenste
tijdstip uit te voeren niet nageleefd heeft
en dat ook verweerster de normale voortzetting van de werken vertraagd heeft
door aan haar aannemer niet met de
nodige zorg en nauwgezetheid de aanwijzingen te geven waarop deze wachtte,
inzonderheid voor de verwezenlijking van
bepaalde gewijzigde plannen, en, anderzijds, zegt dat onder die voorwaarden,
daar het niettemin zeker was dat, zelfs
buiten elke font van de aannemer, de
werken langer- zouden geduurd hebben
dan de aanvankelijk door het bestek
bepaalde termijn, de hogere marktprijs,
waarop eiseres bij toepassing van de
herzieningsclausule recht lweft, ex aequo
et bono moet geraamd worden en op
200.000 frank moet vastgesteld worden,
en doo1·dat, om aldus uitspraak te doen,
het arrest, dat het middel verwerpt dat
door eiseres afgeleid werd uit het feit
dat krachtens het op 23 februari 1971
door het Hof van beroep te Brussel
het Hof op 1 september 1971 (Jow·n. trib.,
16 oktober 1971, blz. 586 en de noten 99 tot
101). Zie het arrest van dezelfde datum,
supra, blz. 691.
(3) Arr. cass., 1972, blz. 672.
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tussen partijen gewezen arrest, definitief
geoordeeld was dat de aansprakelijkb.eid
voor de vertraging in de uitvoering van
de werken haar niet kon aangerekend
worden, verklaart " dat ... luidens artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek het
gezag van het gewijsde zich niet verder
uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp
zelf :van de beslissing heeft uitgemaakt ;
vereist wordt dat de gevorderde zaak
dezelfde is, dat de vordering op dezelfde
oorzaak berust, dat de vordering tussen
dezelfde partijen bestaat en door hen in
dezelfde hoedanigheid gedaan is ; . . . dat
de vordering tot schadevergoeding van
het " Institut medico-chirurgical Arthur
~ailly >> (verw~erster) wegens vertraging
m de mtvoermg van de werken niet
dezelfde is en niet dezelfde oorzaak heeft
als de vordering van een hogere prijs
welke door de vennootschap Erai (eiseres)
~achtens een herzieningsclausule wordt
mgesteld ; dat de partijen bovendien in
beide rechtsvorderingen niet in dezelfde
hoedanigheicl tussenkomen »,
terwijl, indien, zoals artikel 23 van het
Gerecht_elijk W etbo~k vermeldt, opclat
een beshssmg ten opz1chte van een nieuwe
vordering het gezag van gewijscle zou hebben, het nodig is clat de gevorderde zaak
clezelfde is en clat de vordering op dezelfde oorzaak berust, het voorwerp en
de oorzaak van de opeenvolgencle vorderingen nochtans niet gescheiclen of afzonderlijk beoorcleelcl moeten worden ·
volgens eli~ . bepa~ing, het voorwerp
van de beshssmg met aileen de zaak is
die het materiele of juridische voorwerp
van de vordering is maar ook de aanspraak waarvan die eis noodzakelijk de
oplossing impliceercle en die deel uitmaakte van het clebat ; in het onderhavige
geval die aanspraak, zowel voor het Hof
van beroep te Brussel als vervolgens
voor het Hof van beroep te Luik, er in
bestoncl dat vertragingen in de uitvoering
van de werken aan eiseres te wijten
waren, hetgeen het Hof van beroep te
Brussel niet aangenomen heeft,
en terwijl, zowel voor het Hof van
beroep te Brussel als voor het Hof van
beroep te Luik, de partijen in de zaak
juridisch clezelfcle waren, aangezien eiseres en verweerster respectievelijk en
achtereenvolgens de ene en de andere
persoonlijk in de zaak betrokken waren
in de tegeneis, claarna in de hoofdvordering ; waaruit volgt dat het arrest de
bewijskracht van het op 23 februari 1971
door het Hof van beroep te Brusse1
tussen de partijen gewezen arrest miskent
(schending van de artike1en 1319 en 1320

van het Burgerlijk Wetboek) evenals het
gezag van gewijsde ervan (schencling van
de artikelen 1350, inzonclerheid 3o, van
genoemd wetboek en 23 van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwe_gencle clat ter verwerping van
de door. ~Iseres opg~worpen exceptie van
het gewiJsde, afgele1cl mt het feit dat het
door het ~of van beroep te Brussel op
23 februari 1971 tussen de partijen gewezen arrest, in zijn uitspraak over de
tegeneis van verweerster, geoorcleeld had
dat de aansprakelijkheid voor de vertraging in de uitvoering van de werken
~a:ar niet kol). aangerekend worden of
JUister << dat de door de partijen overgelegde briefwisseling het niet mogelijk
maakt de aansprakelijkheid voor de
vertragingen toe te schrijven aan een
van de partijen veeleer clan aan de andere », het arrest er op wijst dat de hoofclv:orclering van eiseres en de tegenvorclermg _van verweerster niet gelijk zijn zoals
vermst door art1kel 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
Overwegencle dat uit het feit dat de
oorzaak en het voorwerp van een rechtsvorclering waarover definitief uitspraak
gedaan werd en cleze van een latere
r~chtsv~~der~J?-g tu_ssen dezelfde partijen
met gehJk:. ZIJU, :r;_1et :r;ooclzakelijk volgt
dat dergehJke gehJkhmcl ten aanzien van
geen enkele aanspraak of betwisting van
een der partijen in het ene of het andere
geding bestaat, noch derhalve dat de
rechter ~en aan~praak, waarvan de grond
onveremgbaar IS met de vroeger geoorcleelde zaak, kan aannemen ;
Overwegencle dat in het onderhavige
geval, door het verweer van verweerster
he~welk gegr_ond is _op de aansprakelijk:
hmcl van eiSeres m de vertragingen
gecleeltelijk aan te nemen, het arrest
strijdig is met de definitieve beslissing
van het Hof van beroep te Brussel clat de
tegeneis verwierp op grond " clat de
door de partijen overgelegde briefwisseling het niet mogelijk maakt de aansprake~~jkheid v~c;r de vertragingen toe
te schriJven aan een van de partijen veeleer dan aan de andere » en de in het middel aangehaalde wettelijke bepalingen
schenclt;
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 wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Bergen.

6S920 februari 1975. 1e kamer. V oo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Fally en Ansiaux.

1e

KAMER.-

20 februari 1975,

INKOMSTENBELASTINGEN. -

AF-

TREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
LASTEN.- UITGAVEN VAN EEN KANDIDAAT VOOR ZIJN REOLAME TIJDENS EEN
VERKIEZINGSOAMPAGNE. UITGAVEN
VAN PERSOONLIJKE AARD EN GEEN
BEDRIJFSUITGAVEN. NIET AFTREKBARE UITGA VEN.

De uitgaven van een kandidaat voo1· zijn
reclame tijdens een ve1·kiezingscampagne
zijn van persoonlijke aard en zijn geen
kosten ve1·eist voo1• de uitoefening van
het be1•oep ; die uitgaven zijn niet als
b1'ttto bedrijjslasten ajt1·ekbam· van het
bedrag van de inlwmsten (1). (Artt. 43,
44 en 50, 2°, W.I.B.)
(DU ROY DE BLIOQUY,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST (ve~•taling).'

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 maart 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 43, 44 en 50, inzonderheid 2°, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen (koninklijk besluit van 26 februari
1964),
doordat het arrest van eisers bruto
bedrijfsinkomsten de sominen weigert af
te trekken die hij tijdens het belastbaar
tijdperk uitgegeven heeft, in de loop van
en om reden van de verkiezingscampagne
na welke hij tot gemeenteraadslid verkozen werd, en die beslissingverantwoordt
(1) Raadpl. cass., 1 december 1964 (Bull.
en Pas., 1965, I, 327) en 4 februari 1969 (Art.
cass., 1969, blz. 535).

op de gronden << dat, zo het juist is dat de
aan de leden van de gemeenteraden toegekende zitpenningen moeten gerangschikt worden onder de inkomsten bedoeld bij artikel 20, 3°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, men de
kosten van de kiespropaganda toch niet
mag beschouwen als uitgaven of lasten
gedaan of gedragen om de voornoemde
bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te
behouden ; dat inderdaad die propagandakosten, die ten andere v66r de verkiezing van de kandidaat gemaakt werden, geen kosten zijn die nodig zijn voor
de uitoefening zelf van het beroep (artikel 50, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen), dat de uitgaven,
door een kandidaat gedaan voor zijn
publiciteit tijdens een verkiezingscampagne, uitgaven zijn o1u zijn kansen op
een verkiezing te verhogen ; dat zij ongetwijfeld van persoonlijke aard zijn
evenzeer als de studiekosten voor het
verwerven van een diploma dat de toegang tot een beroep vergemakkelijkt ;
dat in het onderhavige geval zelfs niet
aangetoond wordt dat de verkiezing van
de kandidaat een oorzakelijk verband
had met de kosten van zijn propaganda
terwijl andere, minder gelukkige, kandidaten misschien analoge kosten gemaakt
hadden "•
terwijl enerzijds de kosten, eigen aan de
bedrijfsactiviteit van de titularis van
een politiek mandaat of gemaakt om
dat mandaat te bekomen, aftrekbare
bedrijfslasten zijn zonder dat het onderscheid moet gemaakt worden of zijn
kosten gemaakt werden na de verkiezing
uf tijdens de voorbereidende activiteiten
van die kandidaat met het oog op die
verkiezing,
en terwijl, anderzijds, de omstandigheid dat andere kandidaten, die analoge
kosten gemaakt hebben, niet verkozen
werden, aan de litigieuze uitgaven, door
eiser gemaakt om zijn kansen te verhogen,
niet de aard ontneemt van uitgaven
gedaan om bedrijfsinkomsten te verwerven en derhalve van lasten die aftrekbaar zijn ; waaruit volgt dat geen enkele
grond van het arrest een wettelijke
rechtvaardiging geeft van zijn beslissing
de litigieuze uitgaven niet als bedrijfslasten maar als uitgaven van persoonlijke aard te beschouwen :
Overwegende enerzijds dat het arrest
de kosten van de kiespropaganda uit de
beroepskosten van eiser niet verwijdert
om de reden dat zij v66r de verkiezing
zouden gemaakt zijn; dat het arrest
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weliswaar terloops vermeldt cc dat zij
ten andere v66r de verkiezing van de
kandidaat gemaakt werden ,, maar dat
die ten overvloede gemaakte opmerking
de draagwijdte van de werkelijke grond
van de verwerping niet aantast, namelijk
dat "die propagandakosten geen kosten
zijn die voor de uitoefening zelf van het
beroep noclig zijn " ;
Overwegencle anclerzijds dat het in het
middel belu'itiseerde argument " dat de
omstandigheid dat andere kandidaten
die analoge kosten gemaakt hebben niet
verkozen werden " zoals het in het arrest
uitgedrukt werd, in aanmerking genomen
is om het noodzakelijk oorzakelijk verband tussen de propagandakosten en de
verkiezing te verwerpen ;
Overwegencle dat, door er op te wijzen
dat de uitgaven door een kandidaat
gemaakt om tijdens een verkiezingscampagne zijn propaganda te verzorgen
<< onbetwistbaar van
persoonlijke aard
zijn " en " geen kosten zijn die noodzakelijk zijn voor de uitoefening zelf van
het beroep ,, het arrest wettelijk beslist
dat die uitgaven niet aftrekbaar zijn
van het bedrag van de inkomsten, als
bedrijfslasten, overeenkomstig de artikelen 43, 44 en 50, .2°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat het arrest derhalve
artikel 97 van de Grondwet niet schendt
zoals door het middel, zonder dat
ten andere tot staving een grief is vermeld, eraan wordt verweten ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
.20 februari 1975. 1e kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Goor en Baltus (van
de balie te Brussel) en de H. Fally.

1e

KAMER.-

21 februari 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
TUORTZAKEN.- VoORZIENING TEGEN
EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN
BEROEP VAN DE 0RDE VAN GENEESREREN. VoORZIENING NIET TER
KENNIS GEBRAORT AAN DE MINISTER

TOT WIENS BEVOEGDREID DE VOLKSGEZONDREID BEROORT. NIET-ONTVANKELIJKREID,

.2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. BURGERLIJKE ZAKEN. TUORTZAKEN. 0VERLEGGING DOOR
DE ElSER VAN STUKKEN TEN BEWIJZE
DAT DE VOORZIENING ONTVANKELIJK IS.
TERMIJN.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN.- TUORTZAKEN.
0PENBAAR MINISTERIE OF VERWEERDER DIE EEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKREID TEGEN DE VOORZIENING OPWERPT.- ElSER DIE STUKKEN
OVERLEGT TEN BEWIJZE DAT DE VOORZIENING ONTVANKELIJK IS. VERWERPING VAN RET MIDDEL VAN-NIET·
ONTVANKELIJKREID.

4° VRIJHEID VAN KOOPHANDEL
EN NIJVERHEID.- DECREET VAN
MAART 1791, ARTIKEL 7.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE
BEPALING.

.2-17

5°

WETTEN EN BESLUITEN.
WETTEN INZAKE BIJZONDERE EN BUI·
TENGEWONE BEVOEGDREDEN.·- WET
VAN 31 MAART 1967. -WET WAARBIJ
DE KONING WORDT GEMAORTIGD OM
DE WETGEVING IN VERBAND MET DE
UITOEFENING VAN DE VERSORILLENDE
TAKKEN VAN DE GENEESKUNDE TE
RERZIEN EN AAN TE PASSEN.

6°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESRERE1N. RADEN VAN DE·
0RDE.- BEVOEGDREDEN.

7°

GENEESKUNST..
0RDE VAN
GENEESHEREN. PROVINOIALE RAAD
VAN DE 0RDE.- INDIVIDUELE MAAT·
REGEL TOT VOORKOMING VAN EEN OVERTREDING VAN DE REGELS
INZAKE
PLIORTENLEER OF TOT BEEINDIGING
ERVAN. BESLISSING WAARBIJ AAN
EEN GENEESREER VERBOD WORDT OP·
GEL:EJGD VERDER VERSORILLENDE OABI·
NETTEN TE BEDIENEN.- WETTELIJK·
REID. BEGRIP.

1° N iet ontvankelijk is de voorziening tegen
een beslissing van de raad van beroep
van de 01·de van geneesheren die niet
ter kennis is gebracht van de minister
tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort (1). (Art . .26 K.B. nr. 79
van 10 november 1967, gew. bij art. 66(1) 0ass. 21 september 1970 (.Arr. cas8.,
1971, biz. 62)

-7012° van de wet van 15 juli 1970.) (Impliciete oplossing.)
2° In b~wgedijke zaken en in tuchtzaken (1)
lean de eise1' tot op de dag van de
te1·echtzitting st~<kken ove1'leggen ten
bewijze dat zijn voo1'ziening ontvankelijk is (2) (3). (Art. llOO G.W.)

3° W annee1· het open bam· ministe1·ie of de
ve1'wee1·de1· tegen een voo1·ziening in
btwgeTlijke zaken of in tuchtzaken een
middel van niet-ontvankelijkheid opwe1'pt, en de eism· stukken ove?"legt
ten bewijze dat de voorziening ontvankelijk is, vm·we1·pt het Hof het middel van
niet-ontvankelij kheid,
\ 4° A1·tikel 7 van het dec1·eet van 2-17 maaTt
1791 waa1·in de V1'ijheid van koophandel
en nijverheid wo1·dt gewaa?"borgd sluit
niet uit dat de uitoefening van de be1•oepen door de wet mag worden geregeld (4).
''-5° Kmchtens a1·tikel 1, 8°, b, van de wet
van 31 mam·t 1967, was de Koning
gemachtigd om, door in ministm·mad
ove1·legde besluiten, elke nuttige maat1'egel te t1·ejJen teneinde de kwaliteit van
de geneesktmdige zo1·gen te bevo1'de1·en
en de no1·male vm·strekking e1·van te
ve1·zeke1'en doo1· een he1·ziening en een
aanpassing van de wetgeving in verband
met de uitoefening van de ve1'schillende
taklcen van de geneeskunde (5).

(1) De procedure om zich in cassatie te
voorzien tegen de beslissing van de raad van
beroep van de Orde van geneesheren is in de
regel, zowel wat de vorm als wat de termijnen
betreft, beheerst door de bepalingen van
burgerlijke zaken (K.B. nr. 79 van 10 november 1967, art. 26, gew. bij de wet van 15 juli
:1.970, art. 66.)
(2) Raadpl. cass., 24 september 1963 en
2 januari 1964 ·(Bull. en Pas., 1964, I, 86 en
448), 20 januari en 4 februari 1966 (ibid.,
1966, I, 649 en 718), 23 oktober 1970 (A1·1·.
cass., 1971, blz. 176) en 21 oktober 19'71
(ibid., 1972, blz. 190).
Raadpl. ook de noten 1, onder cass., 18 februari 1955 (Bull. en Pas., 1955, I, 653, inz.
blz. 654) en 1 onder cass., 7 mei 1957 .(ibid.,
1957, I, 1072, inz. blz. 1073).
(3) Onder de gelding van artikel 19 van de
wet van 25 februari 1925, konden de stukken
ten bewijze dat de voorziening ontvankelijk
was slechts geldig worden overgelegd totdat
de termijn voor de neerlegging· van de memorie van wederantwoord verstreken was.
lngevolge artikel 3, §§ 2, 3 en 4, van de wet

6° De p1·ovinciale mden en de mden van

be1·oep van de 01'de van geneeshe1'en
zijn bevoegd niet alleen om de tuchtstmffen uit te sp1'eken wam·van sp1'ake
in aTtikel 16 van het lwninklijk besluit
n" 79 van 10 november 1967 betreffende
deze Orde, indien een lid van .de Orde
aan een teko1·tlwming in zijn plichten
sch~<lclig bevonclen wo1·clt, doch ook om
inclivicluele maat1·egelen te bevelen die
geen tt<chtst1'affen zijn ter voo1'korning
van een ove1·t1·ecling van de 1·egels inzake
plichtenlee1• of tot beiiindiging m·van (6).
7° Een indivicluele rnaat1·egel zoncler het

kenmm·k van een ttwhtst1'af welke 'de
provinciale 1'aad van de 01·de van
geneeshe1·en wettelijlc kan bevelen tot
voo1·korning van ove1'tredingen van de
1'egels inzake plichtenlem· of tot beiiindiging m·van is de beslissing, waarbij aan
een geneeshee1· ve1·bocl worclt opgelegcl
om vm·de1· ve1·schillencle ca binetten voo1·
medische 1·aaclpleging te bedienen en
waatbij hij ve1·zocht w01·clt orn zijn madplegingen te beperken tot die in zijn
privecabinet en die in een ande1· cab,inet
in een klinische in1·ichting van dezelfde
agglorne1·atie, op g1'0nd dat een 1·uime1·e
activiteit dan die welke dt<sclanig wordt
toegestaan tot een gevam·lij ke discontinuiteit in de ve?'Zotging van de patiiinten
leidt en ondeontologische medeclinging
Ve1'001'Zaakt (7).
van 20 juni 1953 waardoor artikel 19 werd
aangevuld, is het mogelijk dergelijke stukken
op de griffie neer te leggen tot op de dag van
de terechtzitting (raadpl. noot 1 onder cass.,
18 februari 1955, Bull. en Pas., 1955, I, 654,
inz. blz. 655 ).
Artikel llOO van het Gerechtelijk Wetboek
heeft in dat opzicht dezelfde draagwijdte als
artikel 19 van de wet van 25 februari 1925,
zoals bet is aangevuld bij de wet van 1953 :
« De bepalingen van de artikelen 19 van de
wet van 25 februari 1925 (gewijzigd bij ai'tike13, § 2, van de wet van 20 juni 1953) en 20bis
van de evengenoemde wet van 1925 (gewijzigd
bij artikel 3, § 4, van de wet van 20 juni 1953)
vormen artikel ll00 " (CH. VAN REEPINGHEN,
Verslag over de gemchtelijlce hervo1·ming,
blz. 396).
(4) Cass., 17 november 1969 (An·. cass.,
1970, blz. 264); raadpl. cass., 2 juni 1960,
redenen (Bull. en Pas., 1960, I, 1133).
(5) Raadpl. cass., 6 september 1974, supra,
blz. 21.
(6) Cass., 18 februari 1972 (Ar1•. cass., 1972,
blz. 566).
(7) Raadpl. cass., 18 februari 1972, waarvan
sprake in de vorige noot.

702(DEVRIEZE,
T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 24 juni 1974 gewezen door
de raad van beroep met het Nederlands
als voertaal van de Orde der geneesheren;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie
ambtshalve opgeworpen, overeenkomstig
artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek ter kennis gebracht en hieruit afgeleid dat de voorziening niet overeenkomstig het vormvoorschrift van artikel 26 van het koninklijk besluit n.r. 79
van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren werd ingesteld :
Overwegende dat eiser thans de stukken heeft neergelegd waaruit blijkt dat
hij het voorschrift van voormeld artikel 26, 2°, heeft nageleefd;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1'dat, ee1·ste onde1'deel, de beslissing
zonder meer oordeelt dat de verspreiding
van de beroepsactiviteit van eiser over
verscheidene consultatiekabinetten en
·afzonderlijke steden niet in het belang
van de patienten door de plaatselijke
toestand gevergd wordt, en integendeel
een gevaar oplevert ten aanzien van de
continui'teit van de zorgen aan de patiiinten, welke ongewone moeilijkheden zullen
ondervinden om dokter Devrieze te
kunnen bereiken, en verder oordeelt dat
de gezegde verspreiding aanleiding geeft
tot een mededinging welke strijdig is
met de regelen van het beroep van geneesheer en met de principes van de confraterniteit,
te1'wijl eiser in conclusie stelde 1° dat
deze verspreiding van zijn beroepsactiviteit rechtstreeks verband houdt
met de historisch gegroeide versplintering
van de geneeskundige zorgen te Kortrijk
over acht klinieken en poliklinieken, bij
zover dat de zeven te Kortrijk gevestigde
oogartsen wei verplicht zijn hun diensten
in het belang van de patiiinten in meerdere klinieken te presteren, en zelfs oogartsen van buiten Kortrijk nog te Kortrijk werkzaam zijn, zoals ook te Kortrijk
gevestigde oogartsen in ldinieken buiten
het grondgebied Kortrijk werken ; multipale kabinetten derhalve te Kortrijk nog

aangewezen zijn in het belang van de
patiiinten en zonder dat daardoor de
continui'teit van de zorgen in het gedrang
gebracht wordt, enerzijds wegens de
bestaande klinische infrastructuur en
anderzijds wegens het onvoldoende aantal gevestigde oogartsen, eiser dientengevolge werkzaam is in diverse klinische
instellingen, aile gelegen te Kortrijk,
terwijl de consultaties welke hij te
Menen, stad gelegen in de Kortrijkse
agglomeratie, houdt, slechts courante
gevallen betreffen en volstrekt bijkomend zijn, 2° dat eiser, hoewel hij sinds
1946 te Kortrijk, en sinds 1949 te Menen
praktijk uitoefent, nooit het voorwerp
was van enige klacht van een zieke en het
door de provinciale raad aangelegd
dossier geen enkele dergelijke klacht
bevat, zodat op grond van een sinds
jaren opgedane ervaring elk vermeend
gevaar voor de continui'teit in de zorgen
denkbeeldig is, 3° dat eiser geenszins een
monopolievorming betracht, welke strijdig zou zijn met de regelen van het beroep
van de geneesheer en met de principes
van de confraterniteit ; eiser in conclusie
ten bewijze aanvoerde dat het dossier
evenmin enige klacht bevat, uitgaande
van een collega, en de erin voorkomende
klachten, geopperd door dokter Cardoen
uit Menen, geenszins tegen hem gericht
zijn, maar wel tegen andere te Kortrijk
gevestigde oogartsen, welke in de klinieken van Menen ook praktizeren en aldaar
weigeren dokter Cardoen toegang te
verschaffen; eiser daarenboven in conclusie, aan de hand van de door hem bij
het dossier gevoegde stukken aantoonde
dat hij jongere collega's steunt bij de
uitbouw van hun praktijk, onder meer in
de ldiniek Maria's Voorzienigheid, en de
Sint-Maartenskliniek; mededinging, strijdig met de regelen van het beroep van de
geneesheer en met de principes van de
confraterniteit, naar de mening van
eiser in deze zaak dan ook niet aan bod
komt ; en de raad van beroep al deze
middelen niet ontmoet en zich vergenoegt
met een algemene en niet verantwoorde,
noch gemotiveerde affirmatie, luidens welke de bediening van meerdere kabinetten
door eiser niet in het belang van de
patiiinten door de plaatselijke toestand
gevergd werd, een gevaar zou opleveren
voor de continui'teit van de zorgen en
strijdig zou zijn met de principes van de
confraterniteit, zodat de beslissing niet
met redenen is omkleed ;
en doo1'dat, tweede onde1'deel, de raad
van beroep moet erkennen dat tot nog toe
tegen eiser geen klachten werden geuit
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de werkelijkheid van een gevaar voor
de continulteit in de zorgen en voor ondeontologische mededinging daardoor niet
ontzenuwd wordt, terwijl hij minstens
had moeten antwoorden op grand van
welke elementen deze vaststelling, ondanks de ontstentenis van ldachten en
de door eiser aangehaalde feiten, kon
worden gemaakt,
en te1·wiy'l de beslissing aldus tot de
conclusie leidt dat, naar de mening van
de raad van beroep, het bedienen van
multipele kabinetten in se een gevaar
voor discontinui:teit in de zorgen en ondeontologische mededinging inhoudt, welke opvatting in strijd is met de arresten
van het Hof die de vrijheid van het
beroep van de geneesheer beschermen en
aan de raden slechts de bevoegdheid
toekennen om zekere maatregelen voor
te schrijven die geen disciplinair karakter
hebben, ten ein.de een inbreuk op de
deontologische regelen te voorkomen
of eraan een einde te stellen :

het gevaar voor de continui:teit van de
zorgen aan de patiiinten en voor ondeontologische mededinging niet· ontzenuwt ;
Overwegende dat de raad van beroep
zodoende te kennen geeft dat hij de door
eiser aangevoerde omstandigheden als
niet afdoende van de hand wijst en
meteen de conclusie van eiser beantwoordt;
W at het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat de beslissing niet
oordeelt dat het bedienen van multipele
kabinetten in se een gevaar oplevert van
discontinui:teit in de zorgen of een ondeontologische mededinging inhoudt ;
Dat de beslissing enerzijds oordeelt
dat de " gezegde )) verspreiding, dit is de
hager nauwkeurig omschreven verspreiding, van eisers beroepsactiviteit over de
verschillende consultatiekabinetten " en
afzonderlijke steden ll, aanleiding geeft
tot een mededinging die strijdig is met
de regelen van het beroep en met de
principes van de confraterniteit ;
Dat de beslissing anderzijds aanstipt
Wat het eerste onderdeel betreft
waarom die verspreiding ten deze een
gevaar oplevert voor de continui:teit van
Overwegende dat eiser in conclusie de zorgen aan de patiiinten, · namelijk
stelde dat " de historisch gegroeide ver- omdat " de patiiinten ongewone moeilijksplintering van de geneeskundige zorgen heden zullen ondervinden om eiser te
te Kortrijk over acht klinieken en poli- kunnen bereiken, zodat in bepaalde omklinieken ll, de zeven aldaar gevestigde standigheden, bijvoorbeeld na een heeloogartsen wel << verplicht ll, in het belang lmndige bewerking, bijstand kan falen,
van de patiiinten, hun diensten in ver- terwijl de patiiinten zich veilig kunnen
scheidene klinieken te presteren en dat wanen omdat zij eiser in zijn consultatiemultipele kabinetten derhalve te Kort- kabinet hebben geraadpleegd )) ;
rijk nog aangewezen zijn in het belang
Overwegende da t de raad van beroep
van de patiiinten ;
meteen de elementen aanduidt waarop
Dat de raad van beroep die conclusie hij, ondanks de ontstentenis van klachten
weerlegt door te beschouwen dat de en de door eiser aangehaalde feiten, de
verspreiding van eisers beroepsactiviteit werkelijkheid van voormeld gevaar staaft ;
over verscheidene consultatiekabinetten
Dat het middel feitelijke grondslag
en afzonderlijke steden niet in het belang mist;
van de patiiinten " door de plaatselijke
Over het tweede middel, afgeleid uit
toestand )) wordt " gevergd >> ;
Overwegende dat, na nauwkeurig de de schending van de artikelen 6, .2°, van
vier consultatiekabinetten te hebben · het koninklijk besluit nr. 79 van 10 noaangewezen die eiser, thuis te Kortrijk, vember 1967 betreffende de Orde der
te Menen en in twee ziekenhuizen te geneesheren, en voor zoveel als nodig
Kortrijk bedient, met aanduiding, voor artikel 7 van het decreet d'Allarde van
elk kabinet, van de dagen en uren van .2-17 maart 1791,
bediening, en na te hebben aangestipt
doo1·dat de beslissing, zonder dat hierdat eiser bovendien consultaties op aan- toe enige reiile aanleiding bestaat, eiser
vraag verleent in een derde kliniek te oplegt zijn praktijk te beperken tot het
Kortrijk en heelkundige tussenkomsten bedienen van een priveconsultatiekabinet
uitvoert in de drie voormelde instellingen, en van een consultatiekabinet gelegen in
de beslissing, benevens de in het middel dezelfde agglomeratie waar hij zijn
al1l1.gehaalde beschouwingen, oak over- consultaties uitoefent, hetgeen meebrengt
weegt dat het feit dat tot nag toe tegen dat de raad van beroep zich de bevoegdeiser geen klachten werden geuit, de heid toekent het openen en het uitoefenen
vaststelling van de werkelijkheid van van een geneeskundige praktijk soeverein
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beroep van een geneesheer zonder meer
te beperken,
te1·wijl voornoemd artikel 6 de provinciale raden slechts de volgende bevoegdheid toekent : << te waken over het naleven van de regelen van de medische
plichtenleer en over de handhaving van
de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid
en de waardigheid van de leden van de
Orde. Hiertoe zijn zij belast met het treffen van tuchtmaatregelen wegens fouten
die op hlm lijst ingeschreven leden in de
uitoefening van lllm beroep of naar aanleiding ervan begaan, alsook wegens
zware fouten bedreven buiten de beroepsbedrijvigheid, wanneer die fouten de eer
of de waardigheid van het beroep kunnen
'aantasten ,,
en terwijl, luidens het decreet d'Allarde,
het eenieder nog steeds vrijstaat naar
goeddlmken elk beroep uit te oefenen
behoudens de inachtneming van voorschriften door de wetgever uitgevaardigd,
uit de bepaling van voornoemd artikel 6,
2°, volgt dat de raad van beroep slechts
een' disciplinaire bevoegdheid heeft, en
dat walmeer hij voorafgaande maatregelen voorschrijft, die geen tuchtstraf
uitmaken, deze slechts gewettigd kunnen
voorkomen in zoverre zij erop gericht zijn
de overtredingen van de geneeslumdige
plichtenleer te voorkomen, of de vast,
stelling van deze overtredingen te vergemakkelijken, wanneer vaststaat, en door
de beslissing niet ontkend wordt, dat
ondanks zijn jarenlange praktijk en de
verspreiding van deze praktijk over meerdere kabinetten, geen enkele klacht tegen
eiser werd geuit, hetzij door patienten,
hetzij door collega's, hieruit volgt dat
deze verspreiding geen enkele actuele
grand oplevert tot het treffen van enige
voorafgaande maatregelen met het oog
op de vaststelling van een disciplinaire
inbreuk of het voorkomen van een
disciplinaire sanctie, en in de werkelijkheid ertoe strekt de praktijk van eiser
te regelen, los van de geneeskundige
plichtenleer, met de bedoeling aldus een
zekere spreiding en ruimtelijke ordening
te bekomen in de uitoefening van het
beroep van een geneesheer ; krachtens
voornoemd artikel 6, 2°, de raden van
beroep deze bevoegdheid niet bezitten en
de beslissing dus nietig is wegens machtsoverschrijding; dergelijk ingrijpen van
de raden van beroep van de Orde der
Geneesheren ook onverenigbaar is met
artikel 7 van het decreet d' Allarde dat
de vrijheid van de uitoefening van het
beroep van een geneesheer huldigt ; · deze

wettelijke vrijheid niet door bij koninklijk besluit opgerichte organen kan worden ingeperkt :
Overwegende dat het decreet van
2-17 maart 1791 de vrijheid van uitoefening van het beroep slechts waarborgt
mits inachtneming van de door de wetgever uitgevaardigde voorschriften ;
Overwegende dat het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, hetwelk de wet van 25 juli 1938 tot oprichting van de Orde der geneesheren vervangt en de organen van die Orde
bepaalt, op advies van de in raad vergader·de ministers werd genomen, in uitvoering van de wet van 31 maart 1967
tot toekenning aan de Koning van
bepaalde machten, luidens welke de
Koning, door in Ministerraad overlegde besluiten, alle nuttige maatregelen
kan treffen ten einde : 8°, a, de kwaliteit
der geneeskundige zorgen te bevorderen
en de normale verstrekking ervan te verzekeren;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 6, 2°, en 13, lid 1, van voormeld
koninklijk besluit, de provinciale raden
en de radon van beroep van de Orde der
geneesheren bevoegd zijn om te waken
over het naleven van de regelen van de
medische plichtenleer en over de handhaving van de eer, de bescheidenheid,
de eerlijkl1eid en de waardigheid van de
leden van de Orde ;
Overwegende dat voormelde raden
aldus worden gemachtigd bepaalde individuele maatregelen te bevelen ten einde
een inbreuk op voormelde regelen van
de medische plichtenleer te voorkomen
of daaraan een einde te stellen of de
handhaving van voormelde eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid te
verzekeren ;
Overwegende dat de beslissing, door,
in de wel bepaalde omstandigheden die
ze aanstipt en die in het antwoord op het
eerste middel worden aangehaald, de
gewraakte maatregel te handhaven, voormelde bevoegdheid niet te buiten gaat,
de vrijheid van het beroep van geneesheer geenszins « zonder meer beperkt »,
doch die vrijheid precies beoordeelt met
inachtneming van de door de wetgever
uitgevaardigde voorschriften ;
Dat de gewraakte maatregel werd
genomen ten einde het gevaar voor
inbreuken op de geneeskundige plichtenleer, namelijk discontinui'teit in de zorgen
en ondeont9logische mededinging, te
voorkomen;
Overwegende dat, in zoverre het stelt
dat uit de afwezigheid van klachten volgt
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nemen van enige maatregel tot voorkomen van inbreuken op de geneeskundige
deontologie, het middel opkomt tegen
een feitelijke vaststelling ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 februari 1975. 1e kamer. Voo1·zittm·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. de Vreese. - Ancle1'slttidende conclttsie (1), de H. Di1mon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. van Heeke
en DeBruyn.

arrest, op 15 maart 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie
opgeworpen, overeenkomstig artikel1097
van het Gerechtelijk W etboek ter kennis
gebracht, en hieruit afgeleid dat de voorziening te laat werd n1.gesteld :
Overwegende dat de datum van de
betekening van de bestreden beslissing
niet blijkt uit enig stuk waarop het Hof
acht vermag te slaan ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 986 en 987 van het Gerechtelijk
W etboek en van de rechten van de
verdediging,
... (zoncle1· belang).
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

1e KAJ\1ER.- 21 februari 1975.
VOORZIENING IN OASSATIE.
MIDDEL VAN NIET;ONTVANKELIJKHEID.
- BuRGERLIJKE ZAKElN. - MIDDEL
VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DOOR
HET OPENBAAR J\'IINISTERIE OF DOOR
DE VER\VEERDER OPGEWORPEN.- GEGROND OP ANDERE STUKKEN DAN DIE
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 1100
'VAN HE,T GEREOHTELIJK WETBOEK.VERWERPING.

N iet aan te nemen is het miclclel van nietontvankel~j lcheicl clat tegen de voorziening doo1; het openbaa1· ministe1'ie of
dooT de vm·wee1·de1' is opgewoTpen en dat
geg1'ond is op een ande1· stttlc dan die
wellce ove1·eenkomstig a1'tilcel 1100 van
het Gm·echtelijlc Wetboelc in de loop van
de p1·ocedu1'e lctmnen geb1·uilct wo1'den (2) (3).
(PERSONENVENNOOTSOHAP
J\iET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« HOUTHANDEL DEOONINOK ll, T. HOSTEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

1e

KAllmR.-

21 februari 1975.

1° OASSATIE. -BEVOEGDHEID. -BURGERLIJKE ZAKEN. - LOGIOA VAN D~
REDENEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING.- TOEZIOHT VAN HET HoF.
2°

OVEREENKOMST. WETSOONFLIOT. - VASTSTELLING VAN DE TOE
TE PASSEN WET.- BEVOEGDHEID VAN
DE FEITENREOHTER.

WETSOON3° OVEREENKOMST. FLIOT. - BETWISTING VAN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
- VASTSTELLING VAN DE TOE TE PASSEN WET.- GEVOLGEN.

Gelet op het bestreden

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat de beslissing de door de eiser aangevoerde middelen niet had beantwoord en
had geconcludeerd dat het eerste middel
ontvankelijk was en dat het arrest dus moest
vernietigd worden.
CASSATIE,

21 februari 1975. 1 8 kamer. V oo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggever,
de H. de Vreese. Gelijlcluidende conclusie, de H. Dumon, eerste aclvocaatgeneraal. - Pleite1', de H. Bayart.

1975. -
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(2) Raadpl. cass., 12 april 1951 (Bull. en
Pas., 1951, I, 577).
(3) De raadsman van de verweerder- die
geen advocaat bij het Hof van cassatie was had bij een brief aan de hoofdgriffier ter
kennis van het Hof willen brengen dat de.
voorziening te laat was ingediend nl. meer dan

4°
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REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. EESLISSING GEGROND OP EEN
MET DE LOGICA ONVERENIGBARE REDENERING. NIET REGELMATIG MET RE·
DENEN OMKLEDE BESLISSING.

1° H oewel het aan het H of niet staat te
oo1·delen of de 1·edenen van de best1•eden
beslissing logisch onaanvechtbaa1· zijn,
toch mag het nagaan of deze 1·edenen
met de logica verenigbaar zijn (1).
(Art. 97 Grondwet.) (Impliciete oplossing.)

zo Bij ontstentenis van

een uitd1·ukkelijke
bepaling inzake de wil van de pa1'tijen,
rnoet de 1'echte1·, in geval van wetsconjlict,
aan de hand van de gegevens van de
zaak nagaan aan welke wet de pa1·tijen
h1tn cont1·actuele ve1·bintenissen hebben
willen onde1·we1'pen (2). (Artt. 3, 1134
en 1156 B.W.) (Impliciete oplossing.)

totstandkoming en d1ts het bestaan e1'van (3). (Artt. 3, 1134 en 1156 B.W.).
4° Niet Tegelmatig met 1·edenen omkleed
is de beslissing die gegrond is op een met
de logica onve1·enigba1'e redene1·ing (4).
(Art. 97 Grondwet.)
(BOHME,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« INCOTEX ».)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 juni 1972 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 3, 1315 van het Burgerlijk Wetboek
en 25 van het vVetboek van koophandel,

oveTeenkomst wo1·dt betwist en de 1·echte1',
bij ontstentenis van een ttitd1"ukkelij ke
bepaling inzake de wil van de pm·tijen,
aan de hand van de gegevens van de zaak
nagaat aan wellce wet de paTtijen httn
bet1·ekkingen hebben willen onde1'We1'pen,
behee1'st de op die betrekkingen toepasselijke wet niet alleen de voonoaa1'den en
gevolgen van het cont1'act maa1' ook de

doonlat het arrest beslist dat de in
Duitslancl wonende eiser stilzwijgend
de hem door verweerster op 21 maart
1963 toegestuurde factuur heeft aanvaarcl, daar hij niet tij dig tegen die
factum· protest inclieitde, dat dm·halve
de betwiste verkoop van 5.000 kg. wolafval tussen partijen bewezen is, dat
eiser gebonden is door het in de factuur
voorkomend bevoegdheiclsbecling betreffende de Gentse rechtsmachten, clien-

drie maanden na de betekening van de
bestreden beslissing ; bij de brief was een fotocopie gevoegd die met de akte van betekening
eensluidend was verklaard.
Het openbaar ministerie had, met toepassing
van artikel 1097 van het Gerechtelijk Wethoek, ambtshalve tegen de voorziening een
middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen
op grand dat de voorziening te laat was ingediencl, teneinde het Hof in de gelegenheid
te stellen zich uit te spreken over de vraag of
het op basis van een dusdanig overgezonden
stuk, hetzij ambtshalve (art. 1097, laatste
lid, van het Gerechtelijk \Vetboek), hetzij op
initiatief van het openbaar ministerie (hetzelfde artikel 1097, leden 1 en 2), de voorziening niet ontvankelijk kon verklaren.
Het openbaar ministerle had evenwel ter
terechtzltting geconcludeerd tot verwerping
van dit middel van niet-ontvankelijkheid.
Daartoe heeft het aangevoerd, eensdeels, dat
het Hofreeds vroeger ( cass., 12 april1951, Bttll.
en Pas., 1951, I, 557), onder de gelding weliswaar van de wet van 25 februari 1925, doch
waarvan op dat stuk door het Gerechtelijk

Wetboek niet afgeweken werd (CH. VAN REEPINGHEN, Ve1·slag over de gm·echtelijke hervm·ming, biz. 395-396), had beslist dat een middel
van niet-ontvankelijkheid dat door de verweerder werd opgeworpen op grand van een onder
gelijkaarclige omstanc1ighec1en ingediend stuk
niet kan aangenmnen worden en anderzijcls
clat krachtens geen enkele rechtsregel een
andere beslissing kan worden genomen, als
het middel van niet-ontvankelijkheid door
het openbaar ministerie wordt opgeworpen
of het Hof cle ontvankelijkheid van de voorziening m~btshalve wil nagaan.
(1) Cass., 2 december 1971 !A1'1'. cctss., 1972,
blz. 325), 8 februari en 10 mei 1973 (ib·id.,
1973, blz. 573 en 857, en 20 december 1973,
redenen (ibid., 1974, blz. 467).
(2) Cass., 27 november 1974, supm, blz. 373.
(3) Cass., 24 februari 1938 (Bull. en Pas.,
1938, I, 66), en cass. fr., ch. civ., Ire sect.,
6 juli 1959 (Rev. 01·it. d1·. inte1·n. 1J1'ive, 1959,
;Turispr., blz. 708) en de noot van HENRI
BATIFFOL onder dit arrest.
(4) Cass., 2 december 1971 (Ar~·. cass.,
1972, blz. 325) en noot.

3o W annee1· de totstandkorning van een

-707volgens het beroepen vonnis, waardoor
de rechtbank van koophandel zich
bevoegd verklaart en eiser veroordeelt
tot het betalen van de som van 261.900
frank met de verwijlintresten, de gerechtelijke intresten en de kosten, bevestigt,
en het middel verwerpt waardoor eiser
liet gelden dat tegen hem geen aanvaarding van de factuur als vaststaande
mocht beschouwd worden op grand van
een naar Belgisch recht laattijdig protest
daar dienaangaande de Duitse wetgeving
overeenkomstig de regel Loctts 1·egit
actttm toepasselijk was en dat, naar
deze wetgeving, de aanvaarding van een
factuur uitclrukkelijk client te geschieden,
zulks op grand van de beschouwing dat
ten deze de bewijslast op eiser rust en
dat eiser geen gegevens aanbrengt omtrent de ingeroepen Duitse wetgeving,
dat wanneer, zoals ten deze, het bestaan
van de rechtshandeling of van de
overeenkomst betwist wordt, de lex
loci cont1·acttts geen uitkomst kan hieden, om de reden dat vooraf het bestaan
van het contract of van de rechtshandeling moet uitgemaakt worden, dat
derhalve de vraag te weten, welke bewijsmiddelen voor het bestaan van het
cont~act ingeroepen kurmen worden,
overeenkomstig de lex fori, ten deze de
Belgische wet, beslecht moet worden,
en dat, volgens de Belgische wet, de overeenkomsten tussen handelaars door alle
middelen van recht, ook vermoedens,
bewezen mogen worden, en het niet tijdig
reageren op een factuur algemeen aangenomen wordt als een voldoende bewijskrachtig vermoeden van het bestaan van
de daarop betrekking hebbende verkoop,
te1·wijl, eer·ste onderdeel, overeenkomstig
de beginselen van internationaal privaatrecht, zoals gehuldigd in artikel 3 van
het Hmgerlijk Wetboek, de vraag of het
feit dat iemand, die in Duitsland gevestigd is en aan wie uit Belgie een factum·
wordt verzonden, niet dadelijk doch
slechts na een zekere tijd protest aantekent, als een stilzwijgende aanvaarding
van de factuur beschouwd 1noet worden,
niet naar Belgisch maar naar Duits recht
beslecht moet worden ;
tweede onde1·deel, nu verweerster in een
zich in Duitsland voordoende gedraging,
namelijk het niet dadelijk protesteren
van de factuur, een bewijs wilde vinden
van ee.n rechtshandeli.ng welke zich in
Duitsland zou hebben voorgedaan, narnelijk het stilzwijgend aanvaarden van de
factum·, 1nen niet logisch kan inzien
·waarom, zoals het arrest verklaart, de
wet van de plaats van die gedraging en

van die beweerde rechtshandeling geen
uitkomst kan bieden, omdat vooraf het
bestaan van de rechtshandeling zou
moeten uitgemaakt worden, hetgeen dan
volgens de lex f01·i beslecht zou moeten
worden, welk gebrek aan logische gegrondheid in de motivering gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering ;
derde onderdeel, in strijd met wat het
arrest beslist, verweerster, overeenkmnstig de artikele.n 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 25 van het Wetboek van
koophandel, de bewijslast droeg van de
beweerde verkoop en van het aanvaarden
door eiser van de factuur, zodat, nu
overeenkomstig artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek, het bewijs van die aanvaarding, welke zich in Duitsland zou
hebben voorgedaan, naar Duits recht
beoordeeld moest worden, het niet aan
eiser maar aan verweerster behoorde de
nodige gegevens dienaangaande betreffende de Duitse wetgeving aan te brengen :
Overwegende dat de partijen betoogden dat de beslissing van het geschil afhangt van de vraag of eiser, ingevolge de
aanvaarding van de factuur, zijn instemming had betuigd met de bedingen ervan ;
dat die aanvaarding in de stelling van
eiser volgens de Duitse wet op uitdrukkelijke wijze client te geschieden, doch
in de stelling van verweerster volgens de
Belgische wetgeving, nu die aanvaarding
door alle rechtsmiddelen, vermoedens
inbegrepen mag bewezen worden, ook
stilzwijgend kan geschieden;
Overwegende dat het arrest dienaangaande enkel beschouwt dat "wanneer
zoals ten deze het bestaan van de rechtshandeling of van de overeenkomst betwist wordt, de lex contmcmts geen uitkomst kan bieden, omdat vooraf het
bestaan van het contract of van de
rechtshandeling moet uitgemaakt worden " en daaruit afleidt dat, om het probleem op te lassen welke bewijsmicldelen
toegelaten zijn om dit bestaan te bewijzen, naar de lex fo1·i, ten deze de Belgische wet, moet worden gegrepen ,;
Overwegende dat de op de contracten
toepasselijke wet niet slechts hun voorwaarden en gevolgen, maar ook hun totstandkoming en dus hun bestaan beheerst;
Overwegende dat het arrest zijn
beslissing luidens welke de lex fori moet
worden toegepast uit bovengemelde beschouwing niet kon afleiden en zodoende
artikel 97 van de Grondwet schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
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melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.

6°

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN. BANKBREUK. CONSTlTUTIEVE FElTEN VAN BANKBREUK DIE AAN RET F AILLlSSEli'IENT
VOORAFGAAN. MISDRlJF DAT PAS
ONTSTAAT OP DE WERKELlJK:E': DATUM
VAN RET F AILLlSSEMENT,

21 februari 1975. 1e kamer.
Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Bayart.

7°

VERJARING. STRAFZAKEN. _ ,
VERSCHEIDENE li'IlSDRIJVEN DIE DE
UITVOERING VAN EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN.- VERJARING BEGINT
PAS TE LOPEN VANAF RET LAATSTE
STRAFBAAR FEIT.

l

Niet ontvankelijk, we gens het ontbreken
van belang, is het middel waadn aan
de 1'echter een feitelijke dwaling wonlt
verweten, als deze de wettelij kheid van
het bestreden beschikkende gedeelte niet
beinvloedt (1).

2e
l

0

2°

3°

4o

5°

KAMER. -

24 februari 1975.

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. -MIDDEL GEGROND OP EEN FEITELIJKE
DWALING VAN DE RECHTER. DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID
VAN HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE.- MID DEL ZONDER BELANG.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. -MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET DESKUNDIGENVERSLAG EEN
VERSCHRIJVING BEVAT.- MIDDEL NIET AAN DE
FEITENRECHTER VOORGELEGD.- NIETONTVANKELIJKHEID,
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. SCHENDlNG VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDlGING. VAAGHEID. NrET-ONTVANKELIJKHElD.
SOEVEREINE
BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. FEITELIJKE EN DERRALVE SOEVEREINE BEOORDELING.
VERJARING. STRAFZAKEN. VEROORDELING. 0PGAVE VAN DE
DATUli'I, DOCH NIET VAN DE DAG VAN
DE FElTEN. - 0MSTANDlGREDEN W AARIN DE OPGAVE VAN DE DAG WORDT
VERElST.

(1) Cass., 30 september 1974, supra, biz. 140.
(2) Raadpl. cass., 15 juni 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 1118), 17 september en 4 november 1974, sup1·a, biz. 73 en 298.
(3) Cass., 21 januari 1975, supra, biz. 564.
(4) Cass., 7 mei 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 1005).

0

2° Niet ontvankelijlc is het middel hie1'1tit
ajgeleid dat het deskundigenvm·slag een
ve1·sclu·ijving bevat, als het aan de
feitem·echte1· niet is voo1·gelegd (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel afgeleid
uit de schending van de 1'echten van de
venlecliging en waarvan de vaagheid
het niet mogelijk maakt de aangegeven
onwettelijkheid te onde1·scheiden (3).

4° De 1'echte1' beoo1·deelt in feite en dedwlve
soeve1·ein of ve?·scheiclene feiten wegens
de eenheicl van opzet een enkel stmfbam·
feit uitmaken (4). (Art. 65 S.W.)
5o Daa1' de opgave van de datum van de

feiten het H of onde?' mee1· in staat moet
stellen na te gaan of de stmfvorde1·ing al
dan niet ve1jaa1·d was, is de vermelding
in de beslissing van de dag van de
feiten niet vereist indien zulks niet
nodig is voo1· het onderzoek (5).
6° W anneer de constitutieve feiten van
eenvmtdige bankb1·euk aan het faillissement voomfgaan, ontstaat het misd1·ijf
eerst en begint de ve1ja1·ing van de stmfvordering pas te lopen vanaf de datum
van de wm·kelijke toestand van faillissement (6).

7° W annee1· ve1•scheidene misdrijven de
uitvoe1·ing zijn van een enkel stmfbaa?'
opzet, en als zodanig slechts een enkel
(5) Raadpl. cass., 18 september 1973 (Arr.
cass., 1974, biz. 52).
(6) Oass., 20 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966,
I, 1347).
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misd1·ijj vm·men, begint de verja1·ing van
de strajvorde1·ing ten aanzien van de
gezamenlijke jeiten pas te lopen vanaj
het laatste f eit (1) .
(DELAIN EN VANDERSTRAETEN, T. lVIR.
BOURLEE, ALS CURATOR OVER HET
F AILLISSElVIENT VAN DE PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPR·AKELIJKHEID « STRADEL ll, EN HOEBREGHTS.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 jcmi 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvorderingen ingesteld tegen de eisers :

Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat het arrest ten onrechte vermeldt
dat eiser « bij vonnis van 29 juni 1959
van de Rechtbank van koophandel te
Brussel ... failliet werd verklaard "•
tenvijl clit vonnis bij beslissing van
14 juli 1959 van dezelfde rechtbank werd
ingetrokken en die dwaling doorslaggevend is en is geweest om de « eenheid
van opzet " tegen de eisers te bewijzen :
Overwegende dat, hoewel het arrest
vaststelt dat eiser ontslagen werd uit
zijn fcmctie van administrateur-beheerder van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Stradel "•
het erop wijst « dat hij verder gaat met
het beheer van de vennootschap " en
daarna overweegt « dat dit ontslag wordt
verldaard door het feit dat Delain (thans
eiser) failliet werd verldaard wegens zijn
handelsactiviteiten onder de benaming
« Firma bedrijven Delain " bij het in
kracht van gewijsde gegane vonnis van
29 juni 1959 van de Rechtbank van koophandel te Brussel >> ;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat die overweging een invloed
heeft gehad op de beslissing van de feitenrechter, volgens welke wordt beschouwd
dat de door de eisers begane misdrijven
« met betrekking tot onderscheidenlijk
ieder van hen de opeenvolgende uitvoering van eenzelfde misdadig opzet
verwezenlijken >>;
(1) Ca.ss., 7 januari 1975, supra, blz. 515.

Dat bet middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
Over het tweede middel, hie1·~tit afgeleid dat het deskundigenonderzoek, waarop het arrest steunt, eveneens de dwaling
inhoudt waarop in het eerst.e middel werd
gewezen en '' naar recht een dwaling oplevert "• daar het steunt op overwegingen
die eigen zijn aan de deskunclige, die niet
ten genoege van recht de stukken heeft
nagegaan. die hij vermelclt :
Overwegende clat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser dit midclel voor de feitenrechter heeft voorgeclragen ;
Dat het micldel nienw en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Over het dercle miclclel, afgeleicl nit de
schencling van de rechten van de verdecliging,
dom·dat << hoofdbewijsstnkken >> waarop
het deskuncligenonclerzoek, alsmecle het
vonnis en het arrest stecmen '' dwaling
omtrent het recht doen ontstaan, vermits
geoordeeld wordt op << onvolledige stull:ken "• daar het faillietverklarende vonnis
wel bestaat, maar is ingetrokken >> :
Overwegende dat enerzijds nit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, niet blijkt dat de eisers, zoals
hierop reeds werd gewezen in bet antwoord op het tweede middel, dit middel
voor de feitenrechter hebben aangevoerd ;
Overwegende anderzijds dat voor het
overige wegens de onduidelijld1eid van
het middel niet kan worden nagegaan
waarin de rechten van de verdediging
werden geschonden ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, hie1·uit afgeleid
dat het arrest tegen de eisers de eenheid
van opzet bewezen verklaart :
Overwegende dat de feitenrechter soeverein oordeelt over het al dan niet
bestaan van een en hetzelfde opzet dat
ten grondslag ligt van de verschillende
feiten die in hun materiele uitvoering
onderscheidene misdrijven opleveren ;
Dat het middel derhalve niet ·ontvankelijk is ;
Over bet vijfde middel, afgeleid nit de
onregelmatigheid van de redengeving
van het arrest,
doordat hierin op bladzijde 17 het
misdadig opzet niet nader wordt bepaald :
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vermag na te gaan welke de op bladzijcle 17 van het arrest vermelcle misclrijven zijn, waarop de grief betrekking
heeft;
Over het zescle micldel, hiM'ttit afgeleid
clat het arrest de datum, en inzonclerheicl
de clag van het misdrijf niet vermelclt ( 1),
tenoijl het voor het Hof onmogelijk is
na te gaan of het feit al clan niet verj aarcl
is en het arrest de rechten van de verclecliging schenclt door de eisers niet in
staat te stellen zich te verclecligen over
de te hunnen laste gelegcle feiten, en met
name eiser over de te zijnen laste gelegcle
valsheicl in geschriften en uitgifte van
cheques zoncler dekking :
Betreffende het eerste onclercleel :
Overwegencle clat de vermelcling van
de datum van de feiten het Hof in staat
moet stellen om nate gaan of de verjaring
van de strafvorclering al clan niet is
ingetreclen ;
Dat de vermelcling van de clag der
feiten clerhalve aileen vereist is wanneer
cleze noclig is om zulks na te gaan ;
Overwegende dat iedere eiser veroordeeld werd tot een enkele straf wegens
de tegen hen bewezen verklaarde telastleggingen, te weten :
1° met betrekking tot eiser, valsheicl
in geschriften en gebruik van valse stukken, beclrieglij ke bankbreuk, beclrieglijke
verberging, uitgifte van cheques zonder
dekking en oplichting,
2° met betrekking tot eiseres, beclrieglijke bankbreuk en bedrieglijke verberging;
Overwegende dat enerzijcls, wanneer,
zoals ten cleze, de constitutieve feiten van
bankbrenk bet faillissement voorafgaan,
het misdrijf bestaat en de verjaring van
de strafvorclering pas begint te lopen
vanaf de clatmn. van de werkelijke
toestand van faillissement, bestancldeel
van de bankbreuk, welke clatmn soeverein door de strafrechter wercl vastgesteld;
Dat laatstgenoemde die datmn heeft
vastgestelcl op 10 juli 1969;
Overwegende anderzijcls dat, vvanneer,
zoals ten cleze, verschillende misclrijven
wegens h1.Ul E)enheid van opzet slechts een
en dezelfde misdaad opleveren, de verjaring van de strafvordering ten opzichte
(1) De eiser becloelt claarmee een van cle
zeven clagen van cle week.

van het geheel van de feiten slechts
begint te lopen vanaf het laatste van
deze misclrijven ;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat de verjaring werd gestuit onder meer
door de aanvullende vorderingen van
26 juni 1972 van de Procureur des Ko.nings tegen eiseres ;
Dat de verjaring dus op de clag van
de uitspraak van het arrest niet was
ingetreden ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenmnen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat tijdens het onderzoek voor het hof
" de eisers werden verhoord omtrent elke
telastlegging en telkens de te geven uitleggi:ngen hebben verstrekt "• zodat " met
betrekking tot de reehten van de verdediging " zij " in staat werden gesteld om
h1.m middelen volledig voor te dragen " ;
Dat blijkens die vaststel1ing die de
eisers van valsheid niet hebben beticht,.
zij, in strijd met wat zij beweerden,
volledige uitlegging hebben ktmnen geven
omtrent de te hunnen laste gelegde feiten;
Dat bet middel dienaangaande niet
kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefcl en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld :
A) tegen de eisers door de verweerder,
Mr. Bourlee, als curator over bet faillissement van de personenvennootschap 1net
beperkte aansprakelijkheid Stradel :
Overwegencle dat het arrest met bevestiging van de beroepen beslissing aan
verweerder provisionele schaclevergoedingen toekent;
Dat die beslissingen geen einclbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering;
dat zij evenmin uitspraak doen over een
geschil betreffende de bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
B) tegen de eiser door de verweerder
Remi Hoebreghts :
Over het middel hierttil afgeleid clat het
arrest de schuld niet mocht verclelen en
deze op 25.000 frank terugbrengen" daar
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de burgerlijke partij in de debatten geen
alde van bekendheid omtrent het aantal
erfgenan>en heeft gebracht":
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser dit middel voor de feitenrechter heeft voorgedragen ;
Dat het middel nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redeneil, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

24 februari 197S. 2e lmmer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1',
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Chaudron (van de balie
te Brussel).
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VOORZIENIN'G IN' CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. 0ASSATIEBEROEP TEGEN EEN BESLISSING IN EEN ZAAK WAARIN DE ElSER
GEEN PARTIJ WAS. BESLISSING DIE
GEEN UITSPRAAK DOET T.O.V. DE ElSER.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.
CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT ENKEL DOELT
OP EEN BESLISSING WAARTEGEN GEEN
CASSATIEBEROEP INGESTELD
IS.
N IET-ONTV4-NKELIJKHEID.
AAN'SPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREEN'KOMST). SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN VERLIES VAN BEZOLDIGING TIJDENS DE TIJDELIJKE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - · BESLISSING DIE AAN DE GETROFFENE EEN, VERGOEDING TOEKENT WELKE IS BEREKEND
OP BASIS VAN RET BRUTOBEDRAG VAN
ZIJN BEZOLDIGING, ZONDER DAT WORDT
VASTGESTELD DAT DE OP DEZE VERGOEDING TE BETALEN BELASTING GELIJK IS AAN DE BELASTING OP DE BEZOLDIGING. NIET WETTELIJK GERECHTVAARDIGDE BESLISSING.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
'DIE AAN DE GETROFFENE TWEEMAAL DE

VERGOEDING VAN EENZELFDE SCHADE
TOEKENT. 0NWETTELIJKHEID.

so

REDEN'EN VAN' DE VON'N'ISSEN'
EN' ARRESTEN'.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VEROORDELING. VERWEER VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN ZIJN VERZEKERAAR,
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ,
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. N'IET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvankelijk is het cassatiebe1·oep
tegen een beslissing gewezen in een zaak
waa1'in de eise1· geen pm·tij was en die
te zijnen opzichte geen ttitspraak doet (1).
(Art. 216 Sv.)

2° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan
bestaans1·eden, is het middel dat enkel
doelt OJJ een beslissing waa1'tegen het
cassatiebe1·oep niet is ge1·icht (2).
3° N iet wetteliJ'k ge1·echtvaanliga' is de
beslissing die aan de get1·offene van een
ongeval, we gens het ve1·lies van zijn bezoldiging tijdens zijn tijdelijke a1·beidsongeschiktheid, een ve1·goeding toekent
welke is be1·ekend op basis van het
b1'utobed1·ag van deze bezoldiging, zonde1·
dat wo1·dt vastgesteld dat het bedmg van
de do01· de getJ·offene op deze ve1·goeding
te betalen belasting gelijk is aan de
belasting op zijn bezoldiging (3).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

4° Onwettelijlc is de beslissing die aan de
getJ·offene tweemaal de ve1·goeding van
eenzelfde schade toekent. (Artt. 1382
en

1383 B.W.)

S 0 Niet gemotivee1·d is de ve1'oo1·deling

van de belclaagde en diens ve1·zeke1·aa1·,
v1·ijwillig tttssengelwmen pa1'tij, tot ve?·goeding van de btt1'ge1•lij lee pm·tij, zonde1'
dat wonlt geantwo01·d op httn Tegelmatig
bij conchtsie voo1' gedTagen ve1'wee1· (4).
(Art. 97 Grondwet.)

(1) Cass., 15 oktober 1973 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 179).
(2) Cass., 30 september 1974, supm, blz. 140.
(3) Raadpl. cass., 14 december 1964 (Bull.
en Pas., 1965, I, 370) en 22 juli 1969 (A1'1'. caes.,
1969, blz. 1084) ; vgl. in geval van blijvende
ai·beiclsongeschiktheid, cass., 12 maart 1974
(ibid., 1974, blz. 759) en de arresten waarvan
in de noot sprake is, alsmecle in geval van
overlijden van de getroffene, cass., 18 februari
197 5, supm, blz. 682.
(4) Cass., 17 september 1974, sttpm, blz. 74.

712(PIETTE EN LITISOONSORTEN,
T. PIERARD.)
ARREST

(Ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestredE'n
vonnissen, op 18 september 1973, 5 fe.
bruari 1974 en 9 april 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Overwegende dat de vonnissen aileen
uitspraak doen over de burgerlijke belangen;
I. Over de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Et<tblissements Louis " :
Overwegencle dat eiseres geen middel
aanvoert tegen de beslissing van het
vonnis van 5 februari 1974 clat zij niet
meer in de zaak is als burgerlijke partij ;
Ove.rwegencle, voor bet overige, dat
uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan niet blijkt dat eiseres door
het openbaar ministerie of door een andere partij als civielrechtelijk aansprakelijke
partij in de zaak wercl geroepen of dftt
verweercler zich tegen !mar burgerlijke
partij heeft gestelcl ; dat de bestreclen
vonnissen tegen eiseres ten voorclele van
verweercler geen veroordeling uitspreken ;
Dat hieruit volgt dat, in zoverre eiseres
zich civielrechtelijk aansprakelijke partij
verklaart, zij niet bevoegd is om zich
tegen die vonnissen in cassatie te voorzien;
II. Over de voorzieningen van Jacques
Piette, beklaagde, en van cle naamloze
vennootschap " Belgische Maatschappij
van Algemene Verzekeringen, Brand,
Ongevallen en Allerlei Risico's - A.G.
van 1830 "• die vrij'vvillig is tussengekonlen;
l. In zoverre cle voorzieningen gericht
zijn tegen de vonnissen van 18 september
1973 en 5 fehruari 1974 :
Overwegencle clat de eisers geen midclel
a an voeren ;
2. In zoverre cle voorzieningen gericht
zijn tegen het vonnis van 9 april 197 4 :
Overwegencle clat het vonnis aileen
uitspraak cloet over de burgerlijke belangen, zoclat de midclelen niet ontvankelijk zijn in zoverre ze tegen het openbaar ministerie zijn gericht ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit cle
schending van cle artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 26, 2°, van

het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 97 van de Gronclwet,
dom-dat het vonnis de schade van de
verweerder Pierarcl wegens wedclederving tijclens de periode van zijn tijclelijke volledige arbeiclsongeschiktheicl op
199.594 fr. vaststelt, dit is de gedurencle
die periode verloren brutoweclde, op
grond clat hij de bij overeenkom.st tussen
zijn werkgever en hem vastgestelde weclcle
door het ongeval heeft verloren ; clat er
geen rekening client gehouclen te worden
met de vrij e of verplichte bestemming die
hij eraan had lnmnen of moeten geven
en clat, zo de belastingwet zich enigszins,
en clan nog heel tijdelijk, welwillencl toont
jegens de slachtoffers van een ongeval,
zij het profijt ervan moeten behouclen,
claar clit zijn oorzaak vindt in cle wet
zelf en niet in het feit dat de schade heeft
veroorzaakt, welke feit slechts cle aanleicling is voor een dergelijk belastingvoordeel,
tenuijl het ging om de vergoeding van
het nadeel dat de verweercler Pierarcl
geclurende de periocle van tijclelijke volledige arbeiclsongeschiktheid had geleden
door zijn wedclederving gedurende die
periode en er dan ook geen rekening
mocht worden gehouclen met de belasting
betreffencle de niet ontvangen weddc,
tenzij de vergoeding die word toegekend
ter compensatie van het ontbreken van
de weclde zelf belastbaar was, wat niet
hot geval is, waarnit volgt dat het vonnis,
door aan de burgerlijke partij, als schadevergoecling voor de weclcleclerving gedurende haar tijclelijke volledige arbeidsongeschiktheicl, het geclurcncle die periode
verloren bedrag van de brntoweclclc toe
te kennen, !mar eon vergoecling geeft die
grater is clan haar nadeel ;
·
en tenoijl in elk geval aa;n de hand van
de gronden van clit vonnis niet kan worden uitgemaakt of de rechters in hoger
beroep a! clan niet van men:Lng zijn dat
de wecldeclerving van de getroffene geclurencle 7ijn tijclelijke volledige arbeidsongeschiktheid voor hem en in clezelfde
mate heeft geleid tot de verclwijning van
de belasting die er verbancl moe houclt en
door deze onzekerheicl het Hof de wettelijkheid van het vonnis niet kan toetsen
in zoverre het uitspraak doet op de vorclering van de burgerlijke partij tot
betaling van een beclrag van 199.594
frank wegens weddederving gedurencle
haar tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid :
Overwegende dat de rechter, die hot
nacleel client vast te stellen dat de ge-

-713troffene van een ongeval enkellijdt door
de tijdelijke derving van zijn bezoldiging,
dit nadeel niet mag berekenen op basis
van de bezoldiging van de getroffene
zonder enige inhouding van belasting,
tenzij hij vaststelt dat het bedrag van
de belasting die de getroffene moet
betalen op de hem toegekende vergoeding
gelijk is aan het bedrag van de belasting
die op ~eze bezoldiging rustte ;
Overwege~'lde dat het vonnis, dat zulks
niet vaststelt en integendeel aanneemt
dat de belastingregeling van de vergoeding tot herstel van een tijdelijke derving
van bezoldiging voor de getroffene een
pro:fijt meebrengt dat hij moet behouden,
zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1382, 1383
van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis, na de verweerder
Pierard schadeloos te hebben gesteld
voor de schade ten gevolge van de derving
van zijn wedde gedurende de periode van
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, hem tot vergoeding van zijn materiele en morele schade samen gednrende
de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vanaf de dag van het ongeval
tot de datUin van de consolidatie van
zijn toestand, dns gedurende de periode
van zijn tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, een vergoeding toekent
die het ex aequo et bono op 250.000 frank
vaststelt,
terwijl het door die nitspraak aan de
getroffene tweemaal een vergoeding toekent voor dezelfde schade, te weten, de
materiele schade ten gevolge van zijn
tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, door uitspraak te doen zoals
in bet middel wordt gezegd, aan verweerder tweemaal een vergoeding toekent voor de materiele schade die hij
gedurende zijn tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid heeft geleden ;
Overwegende weliswaar dat de rechtbank, alvorens aan verweerder een vergoeding toe te kennen voor materiele en
morele schade samen, overweegt dat de
eerste rechter ten onrechte heeft geoordeeld dat, wanneer er geen weddederving
was, er !' een andere materiele schade kon
zijn ; dat echter nit deze overweging niet
kan worden afgeleid dat de rechter niet

de materiele schade heeft willen vergoeden die het gevolg is van de aantasting
van de lichamelijke integriteit van eiser
gednrende de periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid; dat de
rechter immers nitdrukkelijk zegt dat
de nit dien hoofde geleden schade
« vanaf de clag van het ongeval » werd
geleden;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Bnrgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doonlat het vonnis aan de verweerder
Pierard, als vergoeding voor materiele
en morele schacle samen ten gevolge van
J.ijn blijvencle arbeidsongeschiktheid van
18 pet., ex aeqtto et bono het bedrag van
2.157.247 frank toekent, op grond dat
het bedrag van de materiele en morele
schade die verweerder lijdt door de
blijvend geworden aantasting van zijn
lichaam ex aequo et bono client vastgesteld
te worden met verwijzing naar zijn meest
recente beroepsinkomsten ; dat verweerder geboren is op 28 oktober 1928; dat
hij in zijn beroep op 65 jaar gepensioneerd
zal worden; dat zijn wedde bruto 908.565
frank bedraagt ; dat met een kapitalisatievoet van 4,5 pet. de vermenigvuldiger,
volgens de tafels van Levie, 13,19 is en
dat zijn nadeel clan ook 908.565 X 18/100
X 13,19 dit is .2.157.247 frank beloopt,
te1·wijl dergelijke gronclen niet antwoorden op eisers conclusie van hoger
beroep voor zover daarin werd betoogd
dat, volgens de deskundige Brennet, de
gecleeltelijke blijvencle arbeidsongeschiktheid van 18 pet. geen weerslag heeft op
het economisch potentieel van de betrokkene (zijn brief van 6 november 1969 aan
de voorzitter van de politierechtbank);
dat de burgerlijke partij niet bewijst dat
zijn economisch potentieel verminderd is
ten gevolge van zijn lichamelijke invaliditeit; dat het niet-bestaan van enige
economische weerslag in het onderhavige
geval dnidelijk is, daar de ongeschiktheid
in concreto bestaat in een beperking van
de bewegingen van de elleboog en van de
linker schonder (bij een rechtshandige),
die geen invloed hebben op het werk en
de toekomst van een ingenieur van hoge
rang die uitsluitend g~estesarbeid verricht; clat Pierard, verre van een diminutio capitis te ondergaan, belangrijke
bevorderingen heeft gekregen en clat zijn
bezoldigingen
achtereenvolgens
van
493.835 frank v66r het ongeval tot
557.865 frank, vervolgens in 1972 tot

-714688.092 frank zijn opgelopen; dat zijn
nadeel dus hoofdzakelijk van morele of
fysico-morele aard is ; dat althans de
kapitalisatie, die niet moet worden toegepast daar het nadeel, indien het bewezen was, niet tot uiting zou komen in een
gelijkwaardigheid van de economische
weerslag en de lichamelijke weerslag,
slechts moet worden gedaan op basis
van de verdiensten ten tijde dat het een
aanvang neemt ; dat te dien tijde, dit is
in juni 1969, de wedde van de burgerlijke
partij 37.693 frank per maand, dit is
ongeveer 450.000 frank per jaar, bedroeg
(eerste conclusie van hoger beroep), en
ook dat de bezoldiging van Pierard sinds
het deskundigenonderzoek ongeveer verdubbeld is ; dat er na het ongeval dus
geen derving van beroepsinkomsten is
geweest ; dat niet aamwmelijk is dat de
gevolgen die ten tijde van het deskundigenonderzoek bleven bestaan (musculaire en motorische beperking aan de
schouder en de elleboog) leiden tot een
toename van de intellectuele inspanning
of zelfs van de enkele materiiile bewegingen bij die geestesarbeid ; dat, in
het theoretische geval dat revalidatie
nodig is, voormelde fysiologische gevolgen
er niet kunnen toe leiden aan een concurrent van de burgerlijke partij een
voorkeur te geven boven deze laatste,
daar de .criteria inzake geschiktheid en
benoeming voor betrekkingen met geestesarbeid niets te maken hebben met de
lichamelijke toestand, wanneer deze de
n.ormale uitoefening van de betrekking
mogelijk maakt, wat ten deze is aangetoond (eerste aanvullende conclusie), en
tenslotte dat de deskundige Brennet,
toen hij door de rechters in hoger beroep
in de raadkamer werd verhoord, heeft
verklaard dat aileen in het geval dat de
burgerlijke partij zijn beroep als mijningeniem' had moeten voortzetten, dat hij
uit vrije wil heeft verlaten voor een
betrekking met een zeer grate toekomst,
de blijvende arbeidsongeschiktheid van
18 pet. een weerslag op zijn economische
waarde zou hebben, maar, zelfs ·in dat
geval, niet voor 18 pet. (tweecle aanvullende conclusie) :
Overwegende clat de eisers in hun in
het middel overgenomen conclusies ·het
bestaan van een materieel nadeel voor
verweerder ten gevolge van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktl~eid
betwistten op grand dat deze ongesclnktheid geen enkele weerslag had gehacl op
het economisch potentieel van verweercler en geen derving van beroepsinkomsten ten gevolge had gehad, doch de

bezoldiging van verweerder integendeel
sinds het ongeval herhaaldelijk verhoogd
was ; dat zij subsidiair aanvoerden · dat
het nadeel, indien het bewezen was, niet
tot uiting zou komen in een gelijkwaardigheid tussen de lichamelijke weerslag
van het ongeval en zijn economische
weerslag en dat er derhalve geen toepassing diende gemaakt te worden van
de kapitalisatie en deze ook niet moest
verricht worden, zoals de eerste rechter
had gedaan, op basis van een hager inkmnen dan dat van verweerder ten tijde
dat de blijvende arbeidsongeschiktheid
een aanvang had genomen ;
Overwegende dat noch de in het middel overgenomen gronden, noch enige
andere grond van het vonnis antwoorden
op de conclusies van de eisers waarin
hetzij het bestaan van een materiiile
schade, hetzij althans de wijze van vergoeding ervan, omstandig worden betwist;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 9 april197 4 voor zover het
eiser veroordeelt mn aan verweerder, onder aftrek van de reeds uitgekeerde provisionele vergoedingen, schadevergoedingen
te betalen 1° voor de weddederving gedurende de periode van tijdelijke volledige
arbeidsongeschiktheid, 2° voor de morele
en materiiile schade gedurende de periode
van tijdelijke arbeidsongeschiktheid en
3o voor de schade ten gevolge van de
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, het uitspraak doet over de kosten
en, wat de aldus vernietigde beslissingen
betreft, verklaart dat het vonnis bindend
is voor eiseres de "Belgische Maatschappij van Algemene Verzekeringen, A.G.
van 1830 " en haar kan tegengeworpen
worden ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
veroordeelt eiseres, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Etablissements Louis,, in de kosten
van haar voorzieni:ng ; veroordeelt verweerder in cle overige kosten, behalve
de kosten van de betekening van de voorzieningen aan het openbaar ministerie,
die ten laste blijven van de eisers ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtba:nk te Bergen, zitting houdencl in hoger beroep.
24 februari 1975. 2e kamer.
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - V m·slaggeve1·,
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de H. Meeus. Gelijklttidende conclttsie,
de FL Colard, advocaat-generaal.
Pleiters, de IIH. Faures en De Bruyn.

2e

KAMER.~

24 februari 1975.

tnding van de artikelen 418, 419 of 420
van het St?·afwetboelc, van het wegve1'kee?'s?·eglement of van de wet bet1·effende
de ve1·plichte aansp?·alcelijlcheidsve?'Zeke1'ing h~zake moto1~·ijtttigen, moeten de
debatten in ?'aadlcame?' plaatshebben (1).
(Art. 36bis wet van 8 april 1965).
2o De bepaling van a1·tikel 36bis van de

l

0

JEUGDBESCRERMING. VERVOLGINGEN
VOOR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK TEGEN EEN MINDER.JARIGE,
DIE OP HET OGENBLIK VAN DE FElTEN
MEER DAN 16 .JAAR EN MINDER DAN
18 .JAAR OUD WAS, WEGENS OVERTREDING VAN DE ARTIKELEN 418, 419 OF
420 VAN HET STRAFWETBOEK, VAN HET
WEGVERKEERSREGLEJ\'I:ENT EN VAN DE
WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE
AANSPRAKELI.JKHEIDSVERZEKERING INZAKE J\'i:OTORRI.JTUIGEN. DEBATTEN
VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
MOETEN IN RAADKAMER PLAATSHEBBEN.

20 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.VERVOLGINGEN
VOOR
DE
POLITIERECHTBANK GEZAMENLI.JK TEGEN EEN
MEERDER.JARIGE BEKLAAGDE EN EEN
MINDER.JARIGE BEKLAAGDE VAN MEER
DAN 16 .JAAR EN MINDER DAN 18 .JAAR
OUD
MET
TOEPASSING
VAN
ARTIKEL 36bis VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965 BETREFFENDE DE .JEUGDBESCHERJ\'i:ING. DEBATTEN IN RAADKAMER. REGEL NIET VAN TOEPASSING OP ANDERE MEDEBEKLAAGDEN.

3o VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK NIETIG OJ\'i:DAT DE DEBATTEN NIET IN OPENBARE TERECHTZITTING HEBBEN
PLAATSGEHAD.
NIETIGHEID DOOR DE CORREOTIONELE
RECHTBANK OVERGENOJ\'I:EN.- NrETIGHEID VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP.

40

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. 0ASSATIEBEROEP VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. VERNIETIGING VAN HET BESOHIKKENDE GEDEELTE BETREKKELI.JK DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING DIE ZICH
NIET UITSTREKT TOT HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT UITSPRAAK DOET
OVER DE GEGRONDHEID VAN DE BURGERLI.JKE REOHTSVORDERING.

1o W annee1· voor een C01'1'ectionele ?'echt-

bank tegen een minde1oja1'ige die op het
ogenblilc van defeiten meeT dan·16 jaa1'
en minde1· dan 18 jaa1· oud is, vm·volgingen ingesteld wm·den wegens over-

wet van 8 ap1·il 1965 bet1·effende de
jmtgdbesche1·ming is enlcel in het belang
van de daw'in ve1·melde mincle1ojarige
beklaagclen ingevoe1·d; zij is niet van
toepassing op andere meclebelclaagclen (2).
3o liVannee1· een vonnis van cle politie-

1'echtbank nietig is omclat de clebatten
t.a.v. een meenle1:jw·ige belclaagde niet
in openba1·e terechtzitting hebben plaatsgehad, is het vonnis in hoge1· bm·oep,
dat cleze nietigheid tot de zijne maalct,
zelj nietig (3). (Art. 96 Grondwet.)
4o liVannee?' op het cassatiebe1'oep van het

openbaa1· ministe1·ie alleen, het Hof het
beschiklcende gedeelte van een beslissing
bet1·elckelijlc de stmfvorcle1'ing ve1·nietigt,
st1'ekt deze ve1·nietiging zich niet uit tot
het beschiklcende gecleelte dat ave?' de
geg1·ondheicl van cle btwge1'liJ"ke TechtsvoTcle?·ing nitspmalc doet (4).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE VERVIERS, IN ZAKE
SABBIA F. EN LITISOONSORTEN.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

24

februari 1975. 2° kamer. Baron Richard,
raadsheer
waarnemend voorzitter. TTe1·slaggeve1·,
de II. Meeus. Gelijlcluiclende conclusie,
de II. Colard, advocaat-generaal.

TToo1·zitte1',

2e

KAJ\'QTIR. -

24 februari 1975.

WEGVERKEER. SIGNALEREN VAN
WERKEN EN VERKEERSBELEMMERIN-

(1) en (2) Oass., 5 januari 1975, sup?'Ct,
blz. 505.
(3) Raadpl. cass., 10 september 1973 (A1·r.
cass., 1974, blz. 24);
(4) Oass., 5. januari 1975, waarvan sprake
in de noot 1 en 2.
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WEGVERKEERSRElGLEMENT,
ARTIKEL 113 EN 114.- VONNIS WAAR·
BIJ BESLIST WORDT DAT DE BEKLAAGDE,
DIE DE LEIDING HAD OVER WERKEN EN
WERKEN UITVOERDE, DE VERPLIOHTING
HAD DEZE TE SIGNALEREN. WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING,

Wettelijk gerechtvaa?·digd is het vonnis
waarbij beslist wordt dat de beklaagde
die de leiding van We?'ken had, We?'ken
1-titvoerde in de zin van artikel 113 van
het wegve?·kee?' en dat hij dm·halve de
ve1·plichting had om deze werken te
signale?·en ( 1).
(FRISEE EN PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«FIRMA GALERE », T. JOACHIM.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juli 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei ;
I. Op de voorziening van Lucien Frisee,
beklaagde:

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 113 en 114, inzonderheid 114-1, a, en 114-3, a en b, van
het koninldijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doordat het vonnis eiser heeft veroordeeld wegens overtreding van de artikelen 114-1, a, en 114-3, a en b, van het
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, eiseres civielrechtelijk aansprakelijk heeft verldaard en de eisers
heeft veroordeeld tot hoofdelijke betaling aan de verweerder Joachim als
schadevergoeding van een bepaald bedrag alsmede van de vergoedings- en de
gerechtelijke interest op dat bedrag en
van de kosten, op grond dat de onderneming " Galere » als hoofdaannemer ermee belast was de rijbaan waarop het
slachtoffer reed, te herstellen ; dat niet
wordt ontkend dat Frisee, aangestelde
van de " Firma Galere >>, de leiding van
de werken had en dat hij de nodige maat-

(J) Raadpl. cass., 12 december 1960 (Bull.
en Pas., 1961, I, 348).
·

regelen tot het signaleren van de werken
moest nemen of Iaten nemen ; dat het
aan de " Firma Galere >> en haar aangestelde stond te bewijzen dat zij zich van
haar normale en gewone verplichtingen
heeft ontslagen ten laste van een derde
die zou hebben aangenomen in haar plaats
of in die van haar aangestelden te treden
en dat geen bewijs hiervan is bijgebracht,
te1·wijl volgens artikel 113 van het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer het signaleren van de op
de openbare weg aangebrachte werken
ten laste van diegene valt die de werken
uitvoert en het signaleren van de verkeersbelemmeringen ten laste komt van
diegene die de belemmering in het leven
heeft geroepen ; de rechters in hoger
beroep ten deze de bewering van de
eisers niet tegenspreken, volgens welke
de werken op de plaats van het ongeval
door de naamloze vennootschap "Blanckaert en compagnie >> als onderaannemer
werden uitgevoerd en derhalve laatstgenoemde en haar aangestelden en niet
de eisers deze moesten signaleren, vermits zij de persoon was die de werken
uitvoerde of de verkeersbelemmering in
het leven had geroepen ; waaruit volgt
dat genoemde eisers niet konden worden
veroordeeld om deze niet te hebben
gesignaleerd :
Overwegende enerzijds dat het volmis
vaststelt dat de onderneming " Galere "
als hoofdaannemer belast was met de
herstelling van de rijbaan, waarop de
verweerder Joachim reed, en dat niet
wordt ontkend dat de beklaagde Frisee,
aangestelde van de " Firma Galere >>,
de leiding van de werken had ;
Overwegende anderzijds dat het vonnis
weliswaar de bewering van de eisers niet
tegenspreekt, volgens welke de werken
op de plaats van het ongeval uitgevoerd
werden door de naamloze vennootschap
" Blanckaert en compagnie " als onderaannemer, doch beslist, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, dat
eiseres zich niet had ontslagen van de
verplichting de werken te signaleren ;
Overwegende dat de rechter uit die
elementen wettelijk heeft kunnen afleiden
dat eiser, die de Jeiding voerde over de
werken, de werken uitvoerde in de zin
van artikel 113 van het wegverkeersreglement en dat hij derhalve de verplichting had om deze te signaleren ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat met betrekking
tot de strafvordering de substantiele of

-717op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

3°

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN
VERSCHEIDENE BEKLAAGDEN TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING JEGENS
DE BURGERLIJKE PARTIJ. BIJDRAGE VAN ELKE BEKLAAGDE.- KAN DOOR
DE STRAFRECHTER NIET WORDEN VASTGESTELD.

4°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORD:ElRING. BESLISSING IN HOGER
BEROEP VERNIETIGD OMDAT BIJ DE
RECHTER IN HOGER BEROEP AANHANGIG
IS GEMAAKT EEN GESCHIL DAT AAN HEM
NIET WERD ONDERWORPEN. VER·
NIETIGING ZONDER VERWIJZING.

II. Op de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de " Firma Galere )), civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening werd betekend
aan de partijen tegen wie zij is gericht ;
dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
24 februari 1975. 2e lmmer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaaL - Pleite?·, de H. Faures.
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1o VOORZIENlNG IN CASSATIE.
PERSONEN BEVO:ElGD OM ZICH IN CASBATIE T:El VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP DIE GEEN VEROORDELING VAN
DE BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ
UITSPREEKT T.O.V. DE BURGERLIJKE
PARTIJ WIER VORDERING IS AFGEWEZEN.
CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE EN VAN DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.- NrETONTVANKELIJKHEID.

2°

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE EEN
GESCHIL OPWERPT DAT NIET AAN DE
EERSTE RECHTER IS ONDERWORPEN EN
DAT NOCH DOOR DE AKTEN IN. HOGER
BEROEP NOCH DOOR DE CONCLUSIES
VAN DE PARTIJEN BIJ HEM AANHANGIG
IS GEl\fAAKT. MACHTSOVERSCHRIJ·
DING.

(1) Raadpl. cass., 25 februari 1974 (Ar1•.
cass., 1974, biz. 700).
(2) Vgi. cass., 27 januari 1972 en de arresten
waarvan sprake in noot 2 (A1·1·. cass., 1972,
biz. 512).

1° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan
bestaans1·eden, is het cassatiebe1·oep van
de beklaagde en de voo1• deze btt?·gerreahtelijk aanspmkelijke pa1·tij tegen een
beslissing in hager be1·oep, die geen
ve?'OO?'deling van de beklaagde en van
de bu1·ge?Techtelijk aanspmkelijke pa1·tij
nitspreekt ten gtmste van een bn1·geTlijlce
pa1·tij wie1· vo1'de1·ing is ajgewezen do01·.
de ee1·ste Teahte1• ( 1).

2° Als de 1•eahter in hoge1· be1·oep, die in
stmjzaken over de burgerlijke ?'echtsvO?·de?·ing beslist, een geschil opwe~·pt dat
niet aan de ee1·ste 1·eahte1· is ondeTwo?·pen
en dat noah do01· de akten van hager
be1·oep noah doo1· de aonalttsies van de
pm·tijen b~j hem aanhangig is gemaakt,
ove1·sah1-ijdt hij zijn macht (2). (Art. 202
Sv.).
3° Zelfs wannee1· hij ve1·saheidene beklaagden hoojdeliJk veTOO?'deelt tot betaling
van schadevergoeding jegens de bu?·ge~·
lijke partij, is de stmjrechtm· niet bevoegd om te beslissen in hoeve?'?'e zij
onde1·ling in deze vero01·deling zttllen
bijd1·agen (3). (Impliciete oplossing.)
.4° W anneer een beslissing in hager be1·oep

ve1·nietigd w01·dt omdat de rechte1• in
hager beroep kennis heeft genornen van
een geschil dat aan hern niet we1·d onderWO?'pen, geschiedt de vernietiging zonder
veTwijzing (4).

(3) Raadpl. cass., 9 augustus 1945 (Bull.
en Pas., 1945, I, 193) en 10 oktober 1955
(ibid., 1956, I, 90).
(4) Raadpl. cass., 25 juni 1974 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 1190}.

718(MILQUET EN HASTIR,
T. GILLIS EN ANOIA.)
ARREST

(ve?'tctling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hoei ;
Overwegende dat de eisers in hun alde
van voorziening hun cassatieberoep hebben beperkt tot de beschikking van het
vonnis die, na de overwegingen enerzijds
dat de burgerlijke partij Marie Gillis
geen hoger beroep heeft ingesteld tegen
de beslissing van de politierechtbank,
waarbij de beldaagde Marie-Louise Milquet was vrijgesproken en waarbij geen
enkele veroordeling tegen de eisers op de
rechtsvordering van die burgerlijke partij werd uitgesproken, en anderzijds dat
laatstgenoemde gerechtigd was om van
de beklaagde Jules Anoia de vergoecling
te bekomen van het geheel van de door
haar geleden schade, zegt « dat de bijdrage in de betaling van het versohulcligd
bedrag tussen de beldaagden moet worden geregeld op basis van de door de
rechtbank uitgesproken verdeling van de
aansprakelijld1eid " ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerster Maria Gillis, burgerlijke partij :
Overwegende dat bij ontstentenis van
hoger beroep van die partij tegen het
vonnis van de politierechtbank, waarbij
de rechtsvordering door haar ingesteld
tegen de eisers niet werd ingewilligd,
deze rechtsvordering niet aanhangig was
bij de correctionele reohtbank; dat de
reohtbank geen enkele veroordeling ten
laste van de eisers en ten gunste van
verweerster uitspreekt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerder Jules An cia :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 202 van het Wetboek van strafvordering, 23, 24, 25, 26,
27, 28 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat, na te hebben vastgesteld dat
de burgerlijke partij Gillis geen hager
beroep tegen het beroepen vonnis heeft
ingesteld tegen de eiseres, hoewel zij zich
tegen laatstgenoemden en de beklaagde
Anoia hoofdelijk burgerlijke partij heeft

gesteld, en na erop te hebben gewezen
dat zij als dei·de, die inzittende van de
wagen was, gereohtigd was om de vergoeding van de gehele door haar geleden
schade te vorderen van een van de
beklaagden die een fout in oorzakelijk
verband met de geleden schade heeft
begaan, zelfs indien een derde eveneens
een font in oorzakelijk verband met
genoemde schade heeft begaan, en aldus
de beslissing heeft gerechtvaardigd, waarbij de beklaagde Anoia veroordeeld werd
tot de vergoeding van de gehele door de
burgerlijke partij Gillis geleden schade,
het bestreden vonnis beslist dat de bijdrage in de betaling van het verschuldigde bedrag tussen de beldaagden moet
worden geregeld op basis van de door de
rechtbank uitgesproken verdeling van
de aansprakelijkheid,
te?·wiJ'l, bij ontstentenis van hoger
beroep door de burgerlijke partij Gillis
ingesteld tegen het beroepen vonnis,
waarbij eiseres werd vrijgesproken en op
de civielrechtelijke vordering werd beslist dat de gehele aansprakelijkheid voor
het ongeval op de beklaagde Anoia
rustte, ten opziohte van die burgerlijke
partij de:finitief werd beslist dat eiseres
geen enkele fout had begaan ; de feitenrechters bijgevolg niet konden beslissen,
zonder de grenzen van de rechtsmaoht
van de rechtbank te miskennen en zonder
het door het beroepen vonnis rechterlijk
gewijsde te sohenden, dat de bijdrage in
de betaling van de verschuldigde schadevergoedingen die aan de burgerlijke partij Gillis ten laste van de beklaagde Anoia
werden toegekend tussen eiseres en
laatstgenoemde moest worden geregeld
op basis van de door de recbtbank clitgesproken verdeling van de aansprakelijkheid :
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag aoht te slaan, niet
blijkt dat verweerder Jules An cia aan
de eerste rechter een gesohil heeft onderworpen omtrent de bijdrage van de
eisers in de schadevergoeding die hij aan
de burgerlijke partij Marie Gillis verschuldigd was en evenmin dat de eerste
rechter over dergelijk geschil uitspraak
heeft gedaan ;
Overwegende dat bij de correotionele
rechtbank aileen aanhangig werden gemaakt het hoger beroep van het openbaar
ministerie tegen de beklaagden Milquet en
Anoia en tegen de civielrechtelijk aansprakelij ke partij, Theophile Hastir, alsmede het hager beroep van Jules Anoia,
beklaagde en burgerlijke partij, en dat

-
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door die hogere beroepen voormeld geschil bij de rechtbank niet aanhangig
werd gemaakt ; dat dergelijk geschil
evenmin aan de correctionele rechtbank
werd. onderworpen door. de conclusie die
Anoia voor die rechtbank heeft genomen ;
Dat de rechtbank, zelfs al had zij de
bevoegdheid om uitspraak te doen. over
de gegrondheid van een dergelijk geschil,
er geen kennis kon van nemen, zonder
artikel 202 van het Wetboek van strafvordering te schenden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het, na uitspraak
te hebben gedaan op de civielrechtelijke
vordering van Marie Gillis tegen Jules
Ancia, beslist dat de bijdrage in de betaling van het aan Gillis verschuldigd
bedrag moet worden geregeld tussen
Milquet en Anci'a op basis van de door
de rechtbank uitgesproken verdeling van
de aansprakelijldl8id ; 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
grond is tot verwijzing.
24 februari 1975. 2 6 kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevei·,
de H. Meeus. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. E. Charpentier (van de
J?alie te Hoei). ·

26

KAMER. -

24 februari 1975.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWIJ'ZING VAN TWEE
VERDAOHTEN NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK, DE ENE, JI<IET AANNEMING
VAN VERZAO~TENDE OMSTANDIGHEDEN,
WEGENS EEN MISDAAD DIE DOOR HET
ONDERZOEKSGEREOHT NIET KAN GEOORREOTIONALISEERD WORDEN, DE ANDERE WEGENS EEN SAMENHANGEND
WANBEDRIJF. BESLISSING TOT ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGEREOHT. BESLISSINGEN DIE IN
KRACHT VAN GEWIJSDE ZIJ'N GEGAAN.
ToEZIOHT VAN HET HoF. VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING. -

VERWIJ'ZING NAAR DE KAMER
INBESOHULDIGINGSTELLING.

VAN

l'V annee1· de 1·aadkame1· twee ve1·dachten
nam· de C01'1'ectionele 1'echtbank heeft
verwezen, de ene, met aanneming van
ve1·zachtende omstandigheden, wegens een
m~sdaad die doo1· het onde1·zoelcsge~·echt
n~et kan geco1-rectionaliseenl wonlen, de
ande1·e wegens een met de misdaad
sa_m~nhangend wanbed1·ijf, en het vonn~sge1·echt zich onbevoegd heeft verklam·d, onde1·zoekt het Hof, waa1·bij een
ve1·zoek tot 1·egeling van 1·echtsgebied
aanhangig is, of beide beslissingen in
krq,cht van gewijsde zijn gegaan, of de
m~sdaad niet kan gecor1·ectionalisee1·d
worden, of het wanbedrijf met de misdaad
schijnt samenhangend te zijn en, zo ja,
vemietigt het de beschikking en ve~·wijst
het de zaak nam· de kamer van inbesch~tl
digingstelling (1).
(PROOUREUR DES KONINGS
TE VERVIERS,
IN ZAKE BRIAMONT EN LAMBERT.)
ARREST (ve~·taling).

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 14 november 1974 ingediend door de Procureur
des Konings bij de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Verviers bij beschikking van 14 september 1971 Henriette, Marie, Marguerite
Ghislaine Briamont, echtgenote van Al:
bert Lambert, magazijnbediende, geboren
te Heusy op 30 november 1910 woonachtig te Verviers, rue d'Ensiv~l, 122,
en . Albert Lambert, wever, geboren te
Lmk op 19 oktober 1909, woonachtig
te Petit-Rechain, rue de Dison, 149,
onder aanneining van verzachtende omstandigheden met betrekking tot de tegen
de eerstgenoemde aangevoerde telastlegging, naar de correctionele rechtbank
heeft verwezen, om op 10 februari 1970
te Petit-Rechai.n, de eerste, gepoogd te
hebben een gebouw of enige andere
plaatsen in brand te steken, waar een of
meer personen zich op het ogenblik van
de brand bevonden, de bweede, door

(1) Raadpl. cass., 20 november 1973 (A1'1',

cass., 1974, biz. 326) en 26 november 1974,
s~;pra,

blz. 364.

-720gebaren of zinnebeelden Henriette Briamont te hebben bedreigd met een aanslag
op personen of eigendommen, waarop de
doodstraf of dwangarbeid is gesteld ;
Overwegende dat de Correctionele
Recht bank te Verviers zich bij vorn1is van
23 oktober 1974 onbevoegd heeft verklaard, op grond dat het ten laste van
beklaagde gelegde feit in werkelijkl1eid
de misdaad oplevert die bij de artikelen 510 en 513 van het Strafwetboek met levenslange dwangarbeid wordt
gestraft en niet kan worden gecorrectionaliseerd, te weten bouwwerken bij nacbt
in brand te hebben gestoken, de dader
moetende vermoeden dat zich aldaar
ten minste een persoon bevond, en dat het
ten laste van de tweede beklaagde gelegde
wanbedrijf met die misdaad samenhangend is;
Overwegende d~t de beschikkingen
van de raadkamer en van de correctionele
rechtba;nk in kracht va;n gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsmacht is ontstaan
dat de gang van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat volgens artikel 2,
lid 2, van de wet van 4 oktober 1867,
gewijzigd bij de wet van 19 maart 1956,
de raadkamer, onder aanneming van
verzachten de omstandigheden, beklaagde
slechts naar de correctionele rechtbank
kan verwijzen wegens een feit omschreven
in boek II, titel IX, hoofdstuk III,
afdeling 1, van het Strafwetboek voor
zover de normale straf maximum twintig
jaar dwangarbeid bedraagt ;
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt dat met betrekking tot de eerste
beklaagde de feiten de misdaad zouden
kcmnen opleveren, die is omschreven bij
de artikelen 510 en 513 van het Strafwetboek, waarop levenslange dwangarbeid is gesteld ; dat die feiten samenhangend schijnen te zijn met die welke
ten laste van beklaagde werden gelegd ;

Baron Vingotte. Gelijkhddende conclusie, de H. Colard, advocaat-genera:;tl.
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1° VOORZIENING IN CASSATIE.
DRAAGWI.TDTE. - CRIMINELE ZAKEN.
- VOORZIENING TEGEN RET ·.VEROORDELEND ARREST VAN EEN ROF VAN
ASSISEN. - GEVOLG OP EEN INCIDENTEEL ARREST.
2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - HOF VAN
ASSISEN.
INCIDENTEEL ARREST
WAARBIJ' WORDT BESLIST DAT RET
DOOR DE BESORULDIGDE BIJ' OONCLUSIE
GEVRAAGDE VERROOR VAN EEN GETUIGE
UITGESTELD WORDT, OJYIDAT RET ONMIDDELLIJ'K VERROOR VAN DEZE GETUIGE
ONGELEGEN VOORKOMT.
GEEN
SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN DE
VERDEDIGING.
3° HOF vAN ASSISEN. - REORTEN
VAN DE VERDEDIGING.- INCIDENTEEL
ARREST WAARBI.r WORDT BESLIST DAT
RET DOOR DE BESCRULDIGDE BIJ' CONCLUSIE GEVRAAGDE VERROOR VAN EEN
GETUIGE UITGESTELD WORDT, OMDAT
RET ONMIDDELLIJ'K VERROOR VAN DEZE
GETUIGE ONGELEGEN VOORKOMT. GEEN SCRENDING VAN DE RECRTEN VAN
DE VERDEDIGING.
4° HOF VAN ASSISEN. - DooR EEN
TOLK BIJ'GESTANE BESCRULDIGDE. TOLK DIE OP ALLE TERECRTZITTINGEN
TEGENWOORDIG WAS.- TaLK VANWIE
WORDT VERMOED DAT RIJ' ZIJ'N Ai\fBTSVERRICRTINGEN REEFT VERVULD TELKENS WANNEER ZIJ'N TUSSENKOMST
NODIG WAS.
I 0 De beschttldigde die zich in cassatie heejt

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 14 september 1971 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Verviers ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
bet Hof van beroep te Luik.

2° en 3° De rechten van de verdecliging
worden niet geschonden door het inciden-

24 februari 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,

(1) Cass., 22 januari 1962 (Bull. en Pas,,
1962, I, 595).

voorzien tegen het a?Yest alleen 1.vaa1·bij hij clo01• een hof van assisen wo1·dt
veroorcleelcl, kan zich op de onwettelijkheicl van een incidenteel a?'?'est be1·oepen,
in zoven·e het einda?'?'est doo1· deze
onwettelijkheicl kan worden aangetast (I).
(Impliciete oplossing.)

-721teel a1'1'est van het hoj van assisen dat,
rechtdoende op de conclttsie van de
beschuldigde wam·in om het dadelij k
ve1·hoor van een getuige w01·dt ve1·zocht,
beslist dat dit w01·dt uitgesteld, omdat het
dadelijk verhoo1· van 'deze getuige ongelegen vo01·komt (1}.
·
4o Als een talk, die kmchtens m·tikel 332
van het W etboek van st1·ajvorde1·ing
wettelijk is benoemd, de bij deze wettelijke
bepaling voo1·gesch1·even eed heejt ajgelegd en de beschuldigde op alle
te1·echtzittingen van het hoj van assisen
heejt bij gestaan, wordt vermoed dat hij
zijn mnbtsve1'1'ichtingen heejt ve1·vuld
telkens wannee1' zijn t1tssenkomst nodig
was (2}.
(FERNANDEZ GARCIA.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 november 1974 gewezen
door het Hof van assisen van de provincie
Luik;
Over het eerste micldel, .afgeleid uit de
schending van de rechten van de verdediging,
doordat het arrest van het Hof van
assisen van de provincie Luik van 25 november 1974, bij verkeerde toepassing
van artikel 270 van het Wetboek van
strafvordering, de conclusie van verweerder afwijst, ertoe strekkende de toelating te bekomen getuige Delcourt, eerstaanwezend commissaris met gerechtelijke
opdrachten, te ondervragen omtrent de
gegevens die hem werden verstrekt door
de getuige Koumbounis en andere onmiddellijk na de feiten tussengekomen
personen:
Overwegende dat het arrest beslist
« dat het voor het ogenblik niet opportuun voorkomt getuige Delcourt verder
te ondervragen over de gegevens verstrekt door Koumbounis en de andere
onmiddellijk na de feiten tussengekomen
personen die een vluchtende man hebben
opgemerkt, en dit zolang die getuigen ,,
als dusdanig regelmatig voor het hof
gedagvaard, << niet werden verhoord » ;
(1) Over de volgorde waarin de getuigen
in beginsel moeten.gehoord worden, raadplege
men cass., 21 februari 1839 (Bull. en Pas.,
1839, I, 17) en 22 september 1925 (ibid.,
1925, I, 389 ).

dat het arrest tevens erop wijst dat << de
getuige Delcourt in elk geval zal kunnen
worden verzocht zich ter beschikking
van het hof te houden >> ;
Overwegende dat, door aldus, krachtens zijn bevoegdheid tot feitelijke appreciatie, te hebben overwogen dat het verhoor van de getuige Delcourt omtrent
voornoemde gegevens op dat ogenblik
niet gelegen voorkwam, het hof eisers
rechten van verdediging niet heeft geschonclen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de regel van het mon ·
deling en contradictoir karakter van
de de batten voor het hof van assisen, van
de rechten der verdediging, van de artikelen 332 van het Wetboek van strafvordering en 5-2 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden,
doordat uit de processtukken, met name
uit de processenverbaal van de terechtzittingen, niet blijkt dat de verklaringen
van de getuigen door tolken in de taal
van de beschuldigde werden vertaald en
evenmin dat laatstgenoemde in zijn taal
over de handelingen van de rechtspleging
werd ingelicht ; even:tnin uit die stukken
blijkt, behalve met betrekldng tot de
onderzoeksrechter Moureau, dat de verdediging ermee ingestemd heeft de getuigenissen niet te laten vertalen ; eiser
overigens enigszins hardhorig is :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser hardhorig is ;
Dat het middel op dit stuk feitelijke
g~·ondslag mist ;
Betreffende de overige punten van het
middel:
Overwegende dat uit hager bedoelde
stukken integendeel blijkt dat eiser op
elke terechtzitting van het hof van
assisen was bijgestaan door de heren
Fievet en Amateis, met toepassing van
artikel 332 van het W etboek van strafvordering wettelijk aangewezen tolken ;
Overwegende dat, wanneer de tolk
de bij de wet voorgeschreven eed heeft
afgelegd en de beschuldigde bij elke
verschijning op de terechtzitting was
(2) Cass., 21 februari 1839 (Bull. en Pas.,
1839, I, 17) ; raadpl. cass., 10 oktober 1958
(ibid., 1959, I, 176) en 20 mei 1963 (ibid.,
1963, I, 1008); zie ook : LE POITTEVIN, Code
d'inst1·. c1·im., II, art. 332; nrs. 114 en 123;
FAUSTIN·HELIE, lnstr. m·im., III, ill'. 4944.
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bijgestaan door die tolk, laatstvernoemde
vermoed wordt zijn ambtsverrichtingen
te hebben vervuld telkens wanneer zijn
tussenkomst nodig was ;
Dat het aan de beschuldigde en aan
zijn raadslieden stond de op clit plmt
nuttig geachte bedenkingen of verzoeken ·
tot het hof van assisen te richten ;
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat aan de verdediging een vertaling werd geweigerd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de bestreden beslissing geen onwettelijkheid bevat waarop aileen op de voorziening van eiser kan worden gewezen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser. in de kosten.

24 februari 1975. 2 6 kamer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Legros. - Gelijklttidencle conclusie,
de

H.

Colard,

advocaat-generaal.

Pleitm·s, de HH. Bourgeois, Goujon en
Cavenaile (van de balie te Luik).

2 8 KAIVIER. -

24 februari 1975.

I ° CASSATIE.- PROCEDURE. - STRAFZAKEN. - VOORZ!ENING IN CASSATIE
VAN VERSCHILLE1NDE PARTIJEN TEGEN
TWEE BESLISSINGEN. TwEEDE BESLISSING DIE HET GEVOLG IS VAN DE
EERSTE. - VOEGING.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSING WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN.- NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN. - GRENZEN.
3° RECHTBANKEN.- CORRECTIONELE
EN POLITIEZAKEN.- OVER DE SCHULD
EN DE STRAF MAG NIET AFZONDERLIJK
WORDEN BESLIST.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. CoRRECTIONELE EN POLITIEZAKEN. RECHTER DIE AFZONDERLIJK BESLIST
HEEFT OVER DE SCHULD EN DE STRAF.
- VOORZIENING TEGEN DE TvVEEDE BESLISSING. - VoORZIENING WAARDOOR

DE EERSTE BESLISSING NOODZAKELIJK
AAN HET ONDERZOEK VAN HET ffoF
WORDT VOORGELEGD.

5° CASSATIE. -

OJVIVANG. - STRAFZAKEN.
NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING.- BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING lYIEDE VAN
DE DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN HEM:
INGESTELDE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN. HoEWEL DE VOORZIENING TEGEN DE NIET DEFINITIEVE
BURGERLIJKE BESL!SSINGEN NIET ONTVANKELIJK IS.

l

0

W anneer ve?·schillende partijen zich
tegen twee beslissingen in cassatie hebben
voo1·zien en de tweede beslissing het
gevolg is van de eerste, beveelt het Hof
de voeging van de zaken in het belang
van een goede rechtsbedeling (1).

2° Buiten het toepassingsgeval van a?·tikel 40, lid 4, van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik elm· talen in ge1·echtszaken,
het geval van 1·egelmatige ajstancl of dat
wam·in tegen een a1·1·est van ve?·wijzing
nam· het ho.f van assisen nog cassatieberoep openstaat na het ve1·oorclelend
arrest, kan in strajzalcen een pa1·tij zich
geen tweecle maal in cassatie voo1·zien
tegen een en dezelfde beslissing (2).
(Art. 438 Sv.)
3° In co?'?'ectionele en politiezaken kan niet
a.fzoncle?'lij k wonlen beslist over de
schttld, enerzijds, en de stm.f, anclerzijcls (3).
4° TYannee1· de ?'echte?' in cor1·ectionele en
politiezaken a.fzoncle?'lij k hee.ft beslist
ove1· de schttlcl, eneTzijcls, en de st?·a.f,
ancle?"zijcls, bTengt de voo1·ziening tegen
de tweecle beslissing noodzakelijk mee
clat het Ho.f de we1·kelijkheicl van de
eerste beslissing moet onderzoeken.

5° Ve1·nietiging, op de niet bepe1'kte voo?'ziening van de beklaagde, van de beslissing op de st?·a.fvordering brengt dientengevolge ve1·nietiging mede van de
dejinitieve en niet definitieve beslissingen
(I) Raadpl. cass., 19 december 1972 en
15 mei 1973 (Arr. cass., 1973, biz. 411 en 878).
(2) Cass., 30 april 1974 (.111'1'. cctss., 1974,
biz. 960).
(3) Cass., 7 januari 1952 (B~tll; en Pa.s.,
1952, I, 232); raadpl. de noot onder cass.,
13 oktober 1952 (ibid., 1953, I, 56) en cass.,
29 november 1054 (ibid., 1955), I, 279).

-723gen of verwonclingen te hebben toegebracht, die te zijnen nadele een ziekte
of een ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt;
Overwegende clat het hof van beroep
(RENUART F., RENUART G. EN RENUART A.,
bij arrest van 18 april 1973 beslist heeft
T. MAROIL EN NATIONAAL VERBOND
dat de eisers " op de in de dagvaarding
VAN SOOIALISTISCHE MUTUALITEITEN.)
genoemde plaats en datum aan JeanBaptiste Maroil opzettelijke slagen hobARREST (ve1·taling).
ben toegebracht " ; « dat het tengevolge
van de geneeskundige stukken die bij het
HET HOF; - Gelet op het arrest dossier worden gevoegd en alvorens de
van 12 november 1973 van het Hof (2) ; strafwet toe te passen ,, een geneeskundig
Gelet op de bestreden arresten, op onderzoek heeft bevolen « ten einde te
18 april 1973 en 26 juni 1974 door het bepalen met name of voornoemde slagen
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
enkel en aileen een tijdelijke ziekte of
Overwegende dat de voorzieningen die eon tijdelijke arbeidsongeschiktheid dan
tegen die arresten zijn ingesteld samen- wel integendeel een blijvende ongeschikthangend zijn en dat er grand bestaat tot heid tot het verrichten van persoonlijke
arbeid, het volledig verlies van het
samenvoegillg :
gebruik van een orgaan of een zware
I. Op de voorziening gericht tegen het verminking in de zin van artikel 400 van
arrest van 18 april 1973 :
het Strafwetboek hebben veroorzaakt )) ;
Overwegende dat, na in zijn arrest van
Overwegende dat de eisers zich reeds·
tegen dat arrest op 24 april 1973 in 26 juni 1974 erop to hebben gewezen
dat het bij arrest van 18 april 1973 reeds
cassatie hebben voorzien ;
oen definitieve beslissing betreffende de
Dat in strafzaken, behoudellS het geval schuld van de eisers had uitgesproken,
bepaald bij artikel 40, lid 4, van de wet het hof van beroep uitspraak doet over
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen de hem op te leggen straf;
in gerechtszaken, het geval van regelOverwegende dat de regels toepasselijk
matige afstand of het geval waarin een op de rechtsbedeling in correctioriele en
voorziening tegen een arrest van ver- politiezaken de beoordeling van de schuld
wijzing naar het hof van assisen nog kan en de toemeting van de straf nauw met
worden ingesteld na het arrest van veroor- elkaar verbinden, zodat geen uitspraak
deling, welke gevallen zich ten deze niet door afzonderlijke beslissingen kan worvoordoen, krachtens artikel 438 van het den gedaan over de schuld enerzijds en
Wetboek van strafvordering een partij
de op te leggen straf anderzijds;
zich geen tweede maal tegen dezelfde
Overwegende dat, daar in correctiobeslissing in cassatie kan voorzien ;
nele en politiezaken de beslissingen omDat de voorzieningen door de eisers trent de schuld en de straf niet kunnen
tegen dit arrest op 4 juli 197 4 ingesteld, worden gesplitst, de voorziening die
derhalve niet ontvro1kelijk zijn;
tegen het laatste punt is gericht, noodII. Op de voorzieningen ingestelcl tegen zakelijk het onderzoek omtrent de wettelijkheid van het eerste punt aan het Hof
het arrest van 26 juni 1974 :
onderwerpt ;
Overwegende dat uit de voorafgaande
A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvorde- overwegingen blijkt dat de arresten van
ring ingesteld tegen de eisers, beldaagden : 18 april 1973 en van 26 juni 1974 nietig
zijn;
Over het middel ambtshalve afgeleid
B. In zoverre de voorzieningen gericht
nit de schending van de artikelen 161,
189, 190, 192 tot 195 van het Wetboek zijn tegen de beslissingen op de civielvan strafvordering en 779 van het rechtelijke vorderingen door de verweerders ingesteld tegen de eisers :
Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat de vernietiging; op
Overwegencle dat de eisers vervolgd de onbeperkte voorzieningen van de
worden om aan Jean-Baptiste Maroil, beklaagden, van de beslissingen op de
thans eerste verweerder, opzettelijk sla- strafvordering de vernietiging meebrengt
van de definitieve en niet definitieve
(1) Cass., 18 november 1974, supra, blz. 333.
beslissin.gen op de civielrechtelijke vor(2) Niet gepubliceerd.
deringen ingesteld tegen hen, welke

op de tegen hem ingestelde bu1·ge1·lijke
1·echtsvonleringen, hoewel de vom·ziening
tegen de niet definitieve beslissingen
voomlsnog niet ontvankelijk is (1).
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beslissingen het gevolg zijn van de beslissingen op de strafvordering, al zijn de
voorzieningen gericht tegen de niet
definitieve beslissingen thans niet ontvankelijk;
Om die redenen, voegt de voorzieningen samen en, zonder dat er grond is tot
onderzoek van de door de eisers aangevoerde middelen, die geen ruimere vernietiging of een vernietiging zonder
verwijzing zouden kunnen meebrengen,
vernietigt de bestreden arresten, behalve
voor zover het arrest van 18 april 1973
een deskundigenonderzoek beveelt ; beveelt dat van dit·arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing van 18 april
1973 en van de vernietigde beslissing van
26 juni 1974; laat de kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
24 februari 1975. 2e kamer. Voorzitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - TTe1·slaggever,
de H. Screvens. Gelijkhtidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Delporte (van de
balie te Bergen).

2e KAMER. -

25 februari 1975.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEMMIGHEID. BEROEPEN
VONNIS WAARBIJ WORDT BEVOLEN DAT
DE BESLISSING WORDT BEKENDGE·
MAAKT.- HoF VAN BEROEP DAT DEZE
STRAF BEVESTIGT EN OOK DE BEKEND
TE MAKEN VEROORDELINGEN VER·
ZWAART.- BEKENDIVIAKING ALS STRAF
OP ZICHZELF NIET VERZWAARD.- GEEN
EENSTEMMIGHEID VEREIST VOOR DE
BEKENDMAKING VAN DE BESLISSING.
2° STRAF. - BEKENDMAKING EN AANPLAKKING VAN DE BESLISSING.- VER·
OORDELING TOT EEN ENKELE STRAF
WEGENS MISDRIJVEN WAAROP DE BE·
KENDMAKING ALS BIJKOMENDE STRAF
STAAT EN WEGENS MISDRIJVEN WAAROP
DEZE STRAF NIET STAAT. - BEKEND ·
MAKING EN AANPLAKKING MOETEN IN
DE REGEL }IEPERKT BLIJVEN TOT DE
EERSTE l\ITSDRIJVEN.
l

0

W anneer het hof van beroep de bekendmaking als bijkomende stmj, zoals deze
dam· de ee1·ste ?'echter is uitgesproken,

bevestigt met verzwaring van de bekend
te maken verom·delingen, verzwam·t de
beslissing van dit hof op zichzelf niet
de bekendmaking als stmj en moet zij,
wat deze straf betrejt, niet met eenstemmigheid wo1·den ~titgesproken.
2° De beslissing tot ve1·oordeling van een
beklaagde wegens misd1·ijven waarop de
bekendmaking als st1·aj staat en wegens
een misdrijj waamp deze stmj niet
staat, mag de bekendmaking in de ?'egel
alleen bevelen voor de verom·deling wegens de ee1·ste misdrijven (I), zelfs indien
zij een enkele st1·aj uitspreekt wegens de
verscheidene misdrijven.
(RYOKEBOER G., T. RYOKEBOER R.
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
l o In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, hieruit afgeleid
dat de uitgesproken bevestiging zich uitstrekt tot de beschikking van het beroepen vonnis, welke beveelt dat een uittreksel ervan zal ingelast worden in twee
dagbladen, zodat het arrest derhalve het
inlassen van het vonnis beveelt, zonder
de wijzigingen te vermelden die door het
arrest werden aangebracht,
tenvijl, indien het wel de bedoeling zou
zijn de in het arrest vermelde straffen
te laten verschijnen, dat een verzwaring
van eisers veroordeling zou betekenen,
welke niet met eenparigheid werd beslist :
Overwegende dat het arrest, na sommige beschikkingen van het beroepen
vonnis te hebben gewijzigd, dit laatste
bevestigt in zoverre « het beveelt dat een
uittreksel van onderhavig vonnis zal ingelast worden in twee dagbladen, namelijk « Het 'Vekelijks Nieuws " en cc De
Zeewacht ,, op kosten van de veroordeelde ingevolge artikel 347 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen ll ;
Overwegende dat het hof van beroep
zodoende de sanctie van de publikatie op
zichzelf geenszins verzwaart, ook al zou
het sommige feiten van de telastleggin(1) Cass., 20 augustus 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 1152). Anders is het echter wanneer
de wet zulks toestaat (art. 583, lid 2, 3°,
W.K.).
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gen, die het voorwerp van de bevolen
inlassing zullen uitmaken, met strengere
straffen hebben beteugeld ; dat er derhalve voor deze uitspraak geen eenparigheid
vereist was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 34 7 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doo_tdat het arrest, nu het voor verschillende samengevoegde feiten een
enkele straf uitspreekt en de publikatie
van het vonnis beveelt, onrechtstreeks
de inlassing heeft kunnen bevelen van de
veroordeHng wegens feiten die geen inbrenk uitmaken op de artikelen 341 tot
344 en 346 van evenvermeld wetboek,
maar misdrijven bepaald door het Strafwetboek:
Overwegende dat luidens artikel 347
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen elke krachtens de artikelen 341
tot 344 en 346 uitgesproken beslissing
houdende veroordeling tot gevangenisstraf in zoveel exemplaren of op zoveel
plaatsen aangeplakt wordt als zij bepaalt,
of bij uittreksel in de door haar aangewezen dagbladen wordt ingelast, een en
ander op kosten van de veroordeelde ;
Overwegende dat eiser tot een enkele
straf, inhoudende gevangenisstraf, werd
veroordeeld wegens de samengevoegde
feiten van de telastleggingen A-3, a, b,
c, en F, enerzijds, zijnde misdrijven
bepaald door het Strafwetboek, en de
telastlegging G, anderzijds, zijnde een
overtreding van artike1 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ;
Dat de bevolen publikatie dan ook
slechts wettelijk gerechtvaardigd is in
zoverre zij de telastlegging G, doch niet
de andere telastleggingen, bedoelt ;
Dat uit zijn bewoordingen niet blijkt
dat het arrest die publikatie tot deze
veroordeling heeft beperkt;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
Overwegende, voor het overige, 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 de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de bekendmaking van een andere veroordeling dan

deze wegens de feiten van de telastlegging G bevolen heeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van. dit arrest zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de vier vijfde van de kosten en laat de
overige kosten ten laste van de Staat ;
zegt dat er geen aanleiding betaat tot
verwijzing.
25 februari 1975. ~ 2e kamer. ~
Voo1•zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggevet,
de H. Versee. ~ Gelijklttidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Claeys Bouuaert.

2e KAMER.

~

25 februari 1975.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE.

DRAAGWIJDTE.

~

STRAFZAKEN.

V OORZIENING IN OASSATIE TEGEN HET
VEROORDELINGSARREST VAN EEN HOF
VAN ASSISEN. ~ GEVOLG OP EEN INOIDENTEEL ARREST.
2° HOF vAN ASSISEN. VRAAG
WAAROP DE JURY MOET ANTWOORDEN.
~ COMPLEXE VRAAG. ~ BEGRIP.
1° De beschuldigde die zich enkel in cassatie heeft vom·zien tegen het ve1·ootdelingsa1'1·est dat een hof van assisen tegen hem
heejt uitgesp1·oken, kan zich be1·oepen
op de onwettelijkheid van een incidenteel
attest, in zove1Te het eindmTest doot deze
onwettelij kheid kan wotden aangetast ( 1).
(Impliciete oplossing.)

2° TVannem· de aan de ju1·y gestelde vraag
niet gaat ovm· onderscheiden en onajhankelijke feiten, doch ove1· gezamenlijke
jeiten van dezeljde aa1·d die een enkele
misdaad opleve1·en en die stmjbaa1• zijn
met een enkele st1·aj, moeten geen ajzonde1·lijke vragen aan de jttry wo1·den
gesteld, daa1• Zttlks slechts nodig is voor
de verzwatende omstandigheden of omstandigheden waa1·door het hoofdfeit kan
wo1·den gewijzigd (2). (Artt. 337, 338 Sv.
en art. 20 wet van 15 mei 1838 op de
jury.)
(1) Cass., 24 februari 1975, sup1•a, biz. 721.
(2) Oass., 25 april 1910, antwoord op het
tweede middel (Bull. en Pas., 1910, I, 204);

726(PAQUES.)
ARREST.

H:E'I,' HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 noverrtber 1974 gewezen
door het Hof van assisen van de provincie Ant-vverpen ;

diging inhoudt en het bestreden arrest
eveneens artikel 97 van de Grondwet
schendt door de mogelijkheden om bijkomende .vragen te stellen te bepalen
zoals in het arrest wordt geclaan, nu de
vraag, die door eiser werd geformuleerd,
rechtstreeks volgde· uit het arrest van
verwijzing en de akte van beschuldiging :

Over het eerste rniddel, afgeleid uit de
schendi<1g van de artikelen 97 van de
Grondwet en 338 van het Wetboek van
strafvordering, en van het algmneen
beginsel van de rechten· van de verdediging,
cloonlat het tussenarrest van 29 november 1974 het verzoek tot het stellen
van een bijkomende vraag afivijst om de
redenen dat" buiten het geval van wettelijke verschoning geen vragen mogen
gesteld worden welke niet rechtstreeks
volgen uit het arrest van verwijzing en
de aide van beschuldiging, behalve indien de noodzakelijkheid ze te stellen uit
de debatten is gevolgd " ... en dat " ingeval van betwisting het hof een soevereine beoordeling heeft aangaande deze
noodzakelijlcheid ,,
te1·wijl, ee?·ste oncle?·cleel, eiser in conclusie had gesteld dat de elementen van
de misdaad omschreven in artikel 1 7 6
van het Strafwetboek slechts meer specifiek zijn ten opzichte van: de algemene
bepalingen van de artikelen 194 en volgencle van het Strafwetboek betreffende
de valsheid in authentieke en openbare
geschriften, in handels- of bankgeschriften en in private geschriften;
tweecle oncleTcleel, in de loop van de
debatten en op basis van de stukken van
het dossier werd gewezen op de omstandigheid dat, voor de toepassing van artikel 176 van het Strafwetboek, het openbaar ministerie verplicht is bij het dossier
de tekst van de wet te voegen die de
uitgifte van de vreemde bankbiljetten
toelaat alsmede een document uitgaande
van de bevoegde buitenlandse overheclen, waarbij bevestigd wordt dat deze
wet van kracht was op het ogenblik
dat de feiten werden g6lpleegd, zodat de
weigering om binnen het kader van de
debatten en aan de hand van de stukken
van het dossier bijkomende vragen te
stellen een schending van het algemeen
beginsel van de rechten van de verde-

Overwegende clat eiser zich ertoe beperkte in zijn conclusie waarbij hij het
hof van assisen verzocht een bijkomencle
vraag te stellen, de thesis te verclecligen
die hij in het eerste onclerdeel van het
micldel aanhaalt, en daarbij verwees naar
rechtsleer en rechtspraak in die zin;
Overwegende dat, na erop te hebben
gewezen dat ingeval van betwisting
nopens de noodzakelijkheid tot het stellen
van bijkomende vragen, het hof hierover
soeverein oordeelt, het arrest vooreerst
beschouwt clat in de door eiser bedoelde
rechtsleer de mening wordt geuit dat
" het in feite onbetwistbaar is dat, hadden
de artikelen 173 tot 178 van het Strafwetboek niet bestaan, de valsheden die
er speciaal worden beoogd, het voorwerp
hadden kunnen uitmaken van een vervolging steunende op de artikelen 196 en
197 betrekkelijk de valsheden in geschriften "• en verder dat, waar de artikelen 173
tot 177 van het Strafwetboek nu wel
bestaan, en naar een 1neer specifiek n1isdrijfverwijzen op grond waarvan beschulcligde Paques bij arrest van de kamer van
inbeschuldiging:stelling voor het hof van
assisen verwezen werd en waarop de akte
van inbeschuldigingstelling stoelt, er geen
aanleiding toe bestaat om de door
beschuldigde Paques beoogde bijkomende vraag te stellen op basis van de artikelen 194 en volgende van het Strafwetboek;
Overwegencle dat het bestreden tussenarrest aldus zijn beslissing overeenkomstig artikel 97 van de Grondwet
heeft geinotiveerd en de rechten van de
verdediging niet heeft geschonden ;
Overwegende dat eiser in zijn conclu'sie
niet de thesis heeft vercledigd die hij
in het tweede onderdeel aanhaalt ; dat
noch uit het zittingsblad, noch nit het
bestreden arrest blijkt dat hij het aangevoerd verweermiddel mondeling zou
hebben doen gelden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

Rep. p1'at. d1•. belge, yo Cott1' d'assises, nrs. 8()7
en ylg.; Les Novelles, Proc. pen., d. II-1,
yo Cotw d'assises, biz. 297, m•s. 1375 en ylg.

Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schending van de ai'tikelen 20 van de
wet van 15 mei 1838, 337 en 338 van het
Wetboek van strafvordering en van het
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de verdediging,
doo1·dat eiser v:erwezen word voor het
Hof van assisen van de provincie Antwerpen om « ... in overleg met de vervalser te hebb!3n deelgenomen aan de
uitgifte of aan de paging tot uitgifte van
nagemaakte biljetten aan toonder door
een vreemde Staat, namelijk de Verenigde
Staten van Amerika, uitgegeven, of
bankbiljetten aan toonder waarvan de
uitgifte is toegelaten door een wet van
dit vreemde land of op grand van een
bepaling die aldaar kracht van wet heeft,
namelijk biljetten van 20 en van 100 dollar van de Verenigde Staten van Amerika,
namelijk de biljetten neergelegd onder
de neerleggingsstaten nummers 1659/73,
3713/73 en 3776/73 " en aan de jury de
vraag werd gesteld « Is beschuldigde
Paques Joseph Alfons Leon, hier aanwezig, schuldig van te Antwerpen, zelfde
kanton, en bij samenhang elders in het
Rijk, tussen 1 juni 1973 en 9 oktober
1973, meermaals, door de misdaad te
hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
rechtstreeks te hebben medegewerkt, of
door enige daad tbt deuitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad zonder zijn bijstand niet had kunnen
worden gepleegd, in overleg met de vervalser te hebben deelgenomen aan de
uitgifte of aan de paging tot uitgifte van
nagemaakte biljetten aan toonder door
een vreemde Staat, namelijk de Verenigde
Staten van Amerika, uitgegeven of
bankbiljetten aan toonder waarvan de
uitgifte is toegelaten door een wet van
dit vreemde land of op grand van een
bepaling die aldaar kracht van wet heeft,
namelijk biljetten van 20 en van 100 dollar van de Verenigde Staten van Am erika,
die worden :rleergelegd onder de neerleggingsstaten nummers 1659/73, 3713/73 en
3776/73? ,,
terwijl de aidus geformuleerde beschuldiging en de aldus gestelde vraag een
samengestelde of meervoudige vraag
uitmaakt, vermits ze betrekking heeft
enerzijds op biljetten van 20 dollar van
de Verenigdo Staten van Amerika en
anderzijds op biljetten van 100 dollar
van de Verenigde Staten van Amerika :
Overwegende dat de aan de jury
gestelde vraag niet op van elkaar onderscheiden en onafhankelijke feiten sloeg,
maar op een geheel van feiten van
dezelfde aard, die een enkele misdaad
uitmaakten en strafbaar waren met een
enkele straf ;
Dat er ilerhalve geen aanleiding toe

bestond aparte vragen te stollen, welke
door de artikelen 336, 337 van het Wetbook van strafvordering en 20 van de
wet van 15 mei 1838 alleen dan vereist
zijn wanneer het om verzwarende omstandigheden gaat of om omstandigheden
die van zulke aard zijn dat ze hot hoofdfeit wijzigen;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 februari 1975. 2e kamer. V oo1·zitte1', de. H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
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25 februari 1975.

1o VOORLOPIGE

IIECHTENIS.

HoGER BEROEP TEGEN EEN BESOHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE HEOHTENIS. VERSOHIJNING VOOR DE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING. BERIOHT DOOR DE GRIFFIER
TE GEVEN AAN DE RAADSMAN VAN DE
VERDAOHTE. BERIOHT TE LAAT GEGEVEN. GEVOLGEN.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. HOGER
BEROEP TEGEN EEN BESOHIKKING TOT
HANDHAVING
VAN
DE
VOORLOPIGE
HEOHTENIS. VERDAOHTE DIE VOOR
DE KAl\'I:ER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING IS VERSOHENEN, BIJGESTAAN DOOR
ZIJN RAADSMAN, EN ER ZIOH ZONDER
VOORBEHOUD HEEFT VERDEDIGD, 0ASSATIEl\HDDEL
HIERUIT AFGELEID
DAT DE RAADSMAN VAN DE VERDAOHTE
TE LAAT BERIOHT HEEFT GEKREGEN VAN
DE VERSOHIJNING VOOR DE KAMER VAN
INBESOHULDIGINGSTELLING. NIETONTVANKELIJKHEID.

1° In geval van hoge1' be1·oep tegen een
beschikking tot handhaving van de vom·lopige hechtenis is het dom· de g1·1;fjie1· te
geven be1·icht van de plaats, de dag en

-728het uu1· van verschijning voo1· de kame1·
van inbesch~tldigingstelling niet voo1'gesch1'even op straffe van nietigheid en
is geen substantiele jo1·maliteit; de nietvermelding van de plaats, de dag en
het ~m1· in het be~·icht of de te late
be1•ichtgeving k~mnen d~ts de nietigheid
van de p1'0cedu1·e slechts meebrengen
indien zij de 1·echten van de venlediging
hebben geschaad (1). (Art. 5 wet van
20 april 1874, gew. bij art. 3 van de
wet van 13 maart 1973.)
2° In geval van hager be1'0ep tegen een
beschilcking tot handhaving van de voo?'lopige hechtenis, is de ve~·dachte die voor
de kamer van inbeschuldigingstelUng is
ve1·schenen, bijgestaan doo1' zijn 1'aadsman, en e1' zich zonde1· enig voorbehmtd
heeft ve1·dedigd, niet ontvanlcelijk in zijn
betoog voo1• het Hoj van cassatie dat de
rechten van de verdediging zijn geschonden omdat zijn raadsman van de griffier
geen bericht heeft gekregen van de plaats,
de dag en het u~tr van zijn ve~·schij
ning (2).
(VERMEIREN.)

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 januari 1975 door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstellirig, gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4, 5, lid 3, en 20, lid 5, van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis zoals gewijzigd door de wet
van 13 maart 1973 en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied van de
rechten van de verdediging,
doordat het bestreden arrest het aanhoudingsbevel van eiser bevestigt,
tenvijl, ee1·ste onderdeel, eiser in zijn
conclusie uitdrukkelijk inriep dat zijn
raadsman per staatstelegram om 5 uur
in de namiddag verwittigd werd van het
feit dat de zaak de volgende morgen om
9 uur voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd opgeroepen, waardoor
de verdediging benadeeld werd en de

(1) en (2) Oass., 20 maart 1972 (A1-r. cass.,
1972, blz. 687); raadpl. cass., 27 september
1972 en 30 april 1973 (ibid., 1973, blz. 105
en 833) en 14 januari 1975, supra, blz. 539.

rechtspleging nietig was, en het bestreden
arrest op dit middel niet geantwoord
heeft;

tweede onderdeel, de raadsman van
eiser 24 uur voordien van de vaststelling
van de zaak moet verwittigd worden,
door de laattijdige verwittiging de verdediging van eiser niet genoegzaam kon
voorbereid worden, en hij daarbij o·een
kennis kreeg van het dossier :
b
Overwegende dat het door de griffier
overeenkomstig artikel 20 van de wet
van 20 april 1874 te geven bericht van
plaats, dag en uur van de verschijning
voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven is op straffe van
nietigheid ; dat het verzuim daartoe of de
laattijdigheid van het bericht slechts tot
vernietiging van de rechtspleging leiden
kan indien de rechten van de verdediging erdoor werden geschaad ;
Overwegende dat blijkens .het arrest
eiser ter zitting verklaarcl heeft « vrijwillig te verschijnen " en dat de advocaat hiermecle akkoord ging ; dat het
arrest eveneens vaststelt dat eiser gehoord werd in zijn middelen, ontwikkeld
door zijn advocaat die « na voorlezing
een besluitschrift neerlegt )) en (( .. . verklaart dat de rechten van de verdediging
niet geschonclen zijn " ;
Overwegende, eensdeels, dat, nu het
arrest vaststelt dat eiser zelf, bij monde
van zijn raadsman, verklaart dat de
rechten van de verdediging niet geschonden zijn, het eisers conclusie die de
nietigheid van de rechtspleging op grond
van « het benadelen van de verdedig:ing "
inriep, niet verder diende te beantwoorden;
Overwegende, andercleels, clat, nu uit
de processtukken blijkt dat e'iser voor
de kamer van :inbeschuldigingstell:ing is
verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, en er zich zonder voorbehoud heeft
verdecligd, zijn betoog dat de rechten
van de verclediging werclen geschonden
dus niet gegroncl is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.

72925 februari 1975. 2e kamer. Voo1•zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
de H. Delva. - Gelijklttidende conclnsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Houtekier.

4° De vernietiging van de beslissing op
cle hoojclvordm·ing leiclt tot cle vemietiging van de beslissing op de vorclm·ing
tot vrijwaring clie het gevolg e1·van is (3).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« DE VERENIGDE PROVINOIEN "•
T. SCHULLER EN LITISOONSORTEN.)
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BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.BEKENTENIS. BEGRIP. ZAKEN
WAAROVER DE WET NIET TOELAAT TE
BESOHIKKEN EN BETREFFENDE WELKE
HET VERBODEN IS EEN DADING AAN
TE GAAN. V ALLEN BUITEN HET
GEBIED VAN DE BEKENTENIS.

2°

OPENBARE ORDE. ARBEIDSONGEVAL.- BEPALINGEN BETREFFENDE HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING. BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

3° ARBEIDSONGEVAL.- BEPALINGEN
BETREFFENDE
HET
TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING.
BEPALINGEN
VAN
OPENBARE ORDE.

4°

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

1° De bekentenis, zo ge1·echtelijke als btti-

tengerechtelijke, kan niet slaan op zaken
waarover de wet niet toelaat te beschikken
en bet1·ejj'ende welke het ve1·boden is een
dading aan te gaan (1). (Art. 1354B.W.)
2° en 3° De bepalingen bet1·effende het
toepassingsgebied van de arbeiclsongevallenwetgeving 1·aken cle openbm·e
o1·cle (2).
(1) Oass., 6 juli 1950 (An·. ca.ss., 1950,
biz. 712).
(2) Cass., 22 september 1949 (A1·1·. cass.,
1950, biz. 10) en 14 mei 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 980) ; zie voorts de verwijzingen naar
rechtspraak en rechtsleer in de conciusie van
het openbaar ministerie.
(3) Cass., 24 september 1971 (A1-r. cass.,
1972, biz. 93) en 11 januari 1974 (ibid., 1974,
blz. 523).
·
(1) Arr. cass., 1950, blz. 712.

Het openbaar ministe1·ie heejt geconclttdee1'Cl als volgt :
Ret arrest beslist dat de eerste verweerder door een arbeidsongeval getroffen is, 01ndat het bestaan van. een arbeidsovereenkomst bewezen is door ee:n buite:ngerechtelijke bekente:nis van eiseres.
Ret eerste middel voert o.m. aan clat
het bestaan van zulke overeenkomst
:niet door ee:n beke:nte:nis kan worden
bewezen, wan:neer het gaat on1 zaken,
zoals de rechte:n o:ntleend aa:n de arbeidsongevalle:nwetgeving, waarover de wet
niet toelaat te beschikke:n en een dacli:ng
aan te gaa:n.
In die zin heeft in elk geval uw arrest
van 6 juli 1950 beslist (1), omdat, en
zulks volgens een constants rechtspraak,
de arbeidso:ngevallenwetgeving van openbare orde is.
Een eerste arrest van 26 maart 1906 (2)
besliste zulks ten aanzien van de artikelen 4 en 7 van de wet van 24 december
1903, die betrekking hadden op bet recht
op arbeidso:ngevallenvergoeding.
Latere arresten - en dit reeds sedert
18 jlmi 1906 (3)- stelclen deze regel ten
aanzien van de ga:nse arbeidsongevallenwetgeving zonder beperking (4) of voegden eraan toe clat zulks inzonde1·heicl gold
voor bepaalde artikelen van de wet (5).
Na 1955 komt zulke algemene formulering in de rechtspraak :niet meer voor ;
alle arresten - zoals overigens ook reeds
een van 12 december 1929 (6) en een van
22 september 1949 (7) - beperken zich
(2) Btdl. en Pas., 1906, I, 177.
(3) Bnll. en Pas., 1906, I, 304.
(4) Cass., 10 mei 1917 (Bt~ll. en Pas., 1917,
I, 212); 6 februari 1919 (ibid., 1919, I, 68);
6 juli 1950 (Arr. cass., 1950, biz. 712).
(5) Cass., 7 februari 1946 (Bull. en Pao.,
1946, I, 59); 23 september 1948 (An·. cars.,
1948, blz. 437); 18 februari 1955 (ibid., 1955,
blz. 501); 17 november 1955 (ibid., 1956,
biz. 205).
(6) Bttll. en Pas., 1930, I, 48.
(7) Bull. en Pas., 1949, I, 10; zie oak
cass., 26 maart 1953 (A1·r. cass., 1953, blz. 576).
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voortaan ertoe te beslissen dat een of
meer artikelen van openbare orde zijn (8).
De jongste rechtspraak schijnt er dus
rekening mee te houden dat sommige
bepalingen van de ar beidsongevallenwetgeving ·wel eens niet van openbare
orde zouclen ktmnen zijn.
Of wijst cleze mincler absolute formulering misschien ook op een zekere aarzeling om die rechtspraak te hanclhaven ?
De verantwoording ervan lijkt mij in elk
geval niet zo overtuigencl.
Sommige arresten (9) hebben de regel
dat de arbeidsongevallenwetgeving van
openbare orde is, afgeleid nit de wetsbepaling dat elke overeenkomst die met
de arbeidsongevallenwetgeving strijdig is,
van rechtswege nietig is (10). Hieruit
volgt wel dat die wetsbepalingen dwingend zijn ; maar betekent dit meteen ook
dat zij van openbare orde zijn ?
Uw arrest van 15 maart 1968 (ll)
beslist in. elk geval uitclrukkelijk dat
artikel 14, lid 1, van de Handelslmurwet,
dat " enkel private belangen beschermt "•
niet van openbare orde is, maar wel " een
gebieclend karakter heeft, zodat het niet
geoorloofd is er bij overeenkomst van af
te wijken " (12). En het definieert, in navolging van menig voorgaand arrest (13),
de wet van openbare orcle als die
welke " de essentiele belangen van de
Staat of van de gemeenschap betreft of
die, in het privaat recht, de jm·idische
gronclslagen bepaalt waarop de economische of morele orcle van de maatschappij rust "·
Dat de wetten die de belangen van de
Staat regelen, van openbare orcle zijn,
is niet zo moeilijk te begrijpen. Ingewikkelder worclt het wel, wanneer het mn
privaatrechtelijke regelingen gaat. Alsclan moet er minstens enig verband zijn
met de orcle van de maatschappij of wat
Dabin " l'ordre social " noemt (14).
Deze auteur tracht het als volgt te

verduidelijken : " Tant que la loi ne regle
les rapports entre les inclividus que du
point de vue de ce qui revient a chactm
selon son droit, ou son interet indivicluel,
l'ordre public est hors cause. Quancl, au
contraire, la loi considere la position de
chacun dans le rapport en fonction clu
tout social, determinant en fonction de
ce tout les droits et interets respectifs,
l'ordre public entre en scene » (15).
Maar dit criterium brengt Dabin uiteindelijk ertoe van openbare orde te
beschouwen de regelingen die niet een
bepaalcl individu maar een klasse van
burgers beschermen (16). En het logische
gevolg van zijn stelling is dan ook dat
het ganse sociaal recht van openbare
orde is (17).
Doch clan is het voor mij niet meer erg
klaar waar de grens tussen de wet van
openbare orde en de clwingende ·wetsbepaling ligt of juister welke wetten,
hoewel van dwingencl recht, toch niet
van openbare orde zijn. En nochtans
neemt Dabin zelf aan dat beide begrippen
niet synoniem zijn (18).
Hoe dan ook, zelfs deze auteur schijnt
niet te ontkennen indien ik hem
althans goecl begrepen heb clat de
openbare orde in elk geval meer dan de
bescherming van particuliere belangen
eist, het moge dan nog die van een zeer
belangrijke klasse van de maatschappij
zijn.
En dit komt toch wel duiclelijk naar
voren in de door uw rechtspraak aangenomen omschrijving van de wet
van openbare orcle. Ook al is cleze
omschrijving, zoals De Page, aan wie
ze ontleencl is, zelf erkent (19), geen
waterdichte clefinitie die in elk concreet
geval een afdoencl criterium bevat om
een pasklaar antwoorcl te geven op de
vraag of een bepaald voorschrift - vooral van privaat recht - al dan :niet van
openbare orcle is.

(8) Cass., 17 april 1958 (Arr. cass., 1958,
biz. 624); 7 november 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 260); 14 mei 1964 (ibid., 1964, I, 980);
21 oktober 1966 (A7"7". cass., 1967, biz. 246);
2 februari 1967 (ibid., 1967, biz. 678); 4 juni
1970 (ibid., 1!170, biz. 921).
(9) Oass., 26 maart 1906 (Bull. en Pas.,
1906, I, 177); 10 mei 1917 (ibid., 1917, I, 212);
2 februari 1967 (Arr. casf'., 1967, biz. 678).
(10) Wet van 24 december 1903, art. 23;
gecoordineerde wetten, art. 21 ; wet van
10 april 1971, art. 6, § 2.
(11) A1'7'. cass., 1968, biz. 936.
(12) Zie ook cass., 2 februari 1973 (Arr.
cass., 1973, biz. 555).

(13) Zie o.m. cass., 9 december 1948 (Bttll.
en Pas., 1948, I, 699) en 22 december 1949
(ibid., 1950, I, 266).
(14) "Autonomie de la volonte et lois
imperatives, ordre public et bonnes mmurs,
sanction cle la derogation aux lois, en droit
prive interne "• nr. 18, biz. 216, in Ann'l.les
de d?·oit et de sciences politiques, 1939-1940,
cl. VIII, nr. 34.
(15) Ibid, nr. 21, biz. 219.
(16) Ibi<l., nr. 25, biz. 227.
(17) Ibid., nrs. 24 e.v., biz. 225 e.v.
(18) Ibid, nr. 15, biz. 211.
(19) Dmit IJivil, I, nrs. 91 en 9lbis, biz. llO
e.v.
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nit onthouden dat een regel die enkel
particuliere belangen beschermt, niet
van open.bare orde is.
En n.u is het voor mij n.iet zon.der meer
duidelijk dat er andere dan particuliere
belangen. op het spel staan., wanneer een.
verzekeringsmaatschappij arbeidson.gevallen.vergoedingen toeken.t in een. geval
waarin zij daartoe niet wettelijk verplicht
is of meer betaalt dan voorgeschreven. is.
Het gevolg daarvan is alleen., behouclens
natuurlijk de begunstigin.g van de getroffene, dat de win.st van de maatschappij vermindert. Eventueel kan zij
dan de prmnie verhogen, maar cleze wordt
vrij overeengekomen met de werkgever,
die niet verplicht is de verhoging te aanvaarden doch met een andere verzekeringsmaatschappij kan onderhandelen.
Gans anders is het bijvoorbeeld wanneer een openbare clienst, zoals een sociale
zekerheidsinstelling, hogere voordelen
toekent. Alsdan worden gelclen afgewend
van hun wettelijke bestemming en onttrokken aa:n de gemeenschap van gerechtigden, wat de working van de openbare
dienst in het gedrang brengt, Dat dit de
openbare orde raakt, kan ik begrijpen,
maar niet dat zulks even.eens het geval
zou zijn, wanneer een · particuliere verzekeringsmaatschappij over haar eigen
prive vermogen beschikt.
Het enige aanlmopingspunt met de
openbare dienst zou hierin kcUUlen worden gezocht dat, wanneer de verzekeringsmaatschappij in gebreke blijft te betalen,
de vergoeclingen toegekencl worden door
het .Fonds voor Arbeiclson.gevallen, dat
een openbare instelling is, waaraan door
de wet vastgestelde bijclragen worden
betaald (20).
Doch volstaat dit om het toekmmen
van vergoedingen b~1iten de door de wet
bepaalde gevallen .aan te merken als een
aan.tasting van de essentiele belangen
van de gemeenschap of van de juridische
grondslagen waarop de sociale of economische orde van de maatschappij rust ?

gaan van de opvatting van Dabin dat
de wetten die de belangen van een bepaalde klasse beschermen, van openbare
orde zijn..
Die hoge magistraat zoekt het in het
systeem van vergoedin.g. De getroffene
krijgt niet de met zijn schade overeen.stemmende vergoedin.g en. de werkgever
betaalt niet in verhouding tot zijn aansprakelijkheid : « ce que l'ouvrier sans
reproche pergoit en mains du patron
fautif, l'ouvrier fautif le touche e~1. trop
du patron sans reproche. Un. ouvrier,
envisage isolement, semble lese ou avantage : la classe ouvriere a regu son. du.
Pareillemen.t, ce que le patron fautif paye
en mains a l'ouvrier sans reproche, se
compense avec ce que le patron. sans
reproche paye en trop a l'ouvrier fautif:
la classe patronale a acquitte son du.
S'il parait y avoir injustice individuelle,
injustice subjective, il y a justice de
classe" (21).

Procureur-generaal P. Leclercq heeft
getracht de rege1 dat de arbeiclsongevallen.wetgeving van openbare orcle is te
verantwoorden. En deze verantwoording
schijnt wel enigszins de richtin.g uit te

In de notitie bij het arrest van 15 oktober 1931 vatte hij het a1s volgt samen :
<< Les dispositions de la loi sur la reparation. des accidents du travail sont
d'ordre public; les in.demnites clout elle
regle !'allocation. sont calculees n.on en
ten.an.t compte uriiquement des in.dividus
en. cause, mais en faisant surtout etat
des groupes auxquels · ils appartien.nen.t" (22). En in zijn conclusie sprak hij
van (( un systerne de reparation que la loi
a organise dans un interet social et, par
suite, cl'ordre public." (23).
Bij de lezin.g van deze veran.twoorcling
mag niet uit het oog worden verloren.
dat de wetgever van 1903 a1s uitgangspunt van de toen gelclende regeling had
aangenomen. dat de last van het zgn.
« bedrijfsrisico " gelijk moest worden verdeeld tussen werkgever en werknmner ;
daarom werd de vergoeding forfaitair
op 50 t.h. van. het loon. bepaald, ook al
werd dit_ percentage door de -vvet van
15 mei 1929 op 66 t.h. gebracht vanaf
de 29ste dag van de arbeidsongeschiktheid. Sodert de wet van 10 juli 1951
heeft de wetgever echter het beginsel
van de integrale vergoeding aanvaarcl CJ1
hiervan in de thans geldencle Arbeiclsongevallenwet van 10 april 1971 nog een
ruimere toepassing gemaakt.
Men kan clus nu min.cler clan vroeger

(20) A1•beidsongevallenwet van 10 april
1971, artt. 58, § 1, 3°, en 59.
(21) Concl. bij cass., 6 maart 1930 (Bttll.
en Pas., 1930, I, 143, inzonderheid blz. 146);

zie oak concl. bij cass., 15 oktober 1931
(ibid., 1931, I, 257).
(22) Bttll. en Pas., 1931, I, 253.
(23) Ibid., blz. 256.

* * *
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de werknemer individueel benadeelt.
Overigens is het wei zeer de vraag of
een regeling van openbare orde is, omdat
zij de aansprakelijkheid niet op de fout
maar op het bedrijfsrisico baseert en
aldus afwijkt van artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek.
Hetzelfde geldt de beschouwing dat
de wet de vergoeding heeft geregeld
« dans un interet social "· Is elke inmenging van de overheid in de verhoudingen
tussen de particulieren uiteraard niet
gemotiveerd door het sociaal belang ?
Ook Dabin stelt : « De fait, toutes les
lois quelconques, y compris les lois suppl8tives, interessent l'ordre public en ce
sens qu'elles contribuent au bien de la
societe " (24). Maar hij geeft toch toe
dat claarmee de vraag niet is beantwoord
of een bepaalcle door de wet voorgeschreven oplossing de openbare orcle raakt :
« le point de vue n'est pas celui de la
finalite des lois en general, mais de l'objet
des differentes lois en particulier " (25).

***

N och de ontleding van Dabin, noch de
verantwoording van Procureur.-generaal
P. Leclercq nemen bij mij alle twijfel
weg dat de arbeidsongevallenwetgeving
van openbare orde is. En uit de in sommige arresten aa:ngehaalde wetsbepaling
dat een met die wetgeving strijdige overeenkomst nietig is, volgt niet meer dan
dat zij van d1v:ingend recht is, maar niet
dat zij van openbare orde is.
Niettemin bevestigt een bijna 70 jaar
oude, constante rechtspraak zonder enige
afwijking dat de arbeidsongevallenwetgeving - of minstens sommige bepalingen ervan - wel van openbare orde is.
Omdat ik nu niet zo meteen inzie dat
de aan deze rechtspraak verbonden nadelen opwegen tegen de eruit voortvloeiende rechtszekerheid, voel ik mij
verplicht ze ook bij het onderzoek van
deze zaak nog te volgen.

***

In de lijn van die rechtspraak zijn ook
de bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwetgeving van openbare orde.
Luidens het arrest van 22 september
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
1969.

Ibid, nr. 13, biz. 207,
Ibid., nr. 13, biz. 208.
A1-r. cass., 1950, biz. 10.
Bttll. en Pas., 1964, I, 980.
Koninklijk besiuit van 9 december

1949 (26) geldt dit voor de bepaling die
vaststelt welke bedrijven onder de wet
vallen, en volgens het arrest van 12 mei
1964 (27) voor de bepalingen die vaststellen onder welke voorwaarden de wet
toepassing vindt.
Indien de arbeidsongevallenwetgeving
van openbare orde is, moet ook worden
aangenomen dat partijen zich niet aan
de toepassing van de wet mogen onttrekken, maar dat zij evenmin mogen
overeenkomen of eenzijdig beslissen dat
de wetgeving toepasselijk is buiten de
voorgeschreven gevallen en voorwaarden.
N u is voor de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving in beginsel vereist dat de getroffene door een arbeidsovereenkomst gebonden is.
Weliswaar vallen onder die gecoi:irdineerde wetten eveneens de leerjongens
en -meisjes en degenen die zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn gebonden, toch onder de sociale zekerheid
vallen (28), zoals smmnige lasthebbers
van ziekenfondsen, vakbonden en andere
sociale organisaties, sommige zelfstandige vervoerders en de beroepsrenners.
In onderhavige zaak is de toepassing
van de arbeidsongevallenwet nochtans
uitsluitencl bepaald door het bestaan van
een arbeidsovere,enkomst, zoals uit het
arrest duidelijk blijkt.
Voor het bestaan. van zulke overeenkomst kan de bekentenis volgens het
arrest van 6 juli 1950 (29), derhalve niet
in aanmerldng komen.
W eliswaar beslist het arrest van 7 de·cember 1967 (30) dat de rechter mag
steunen op de erkenning door de werkgever of zijn verzekeraar van het bestaan
van een ongeval, oak al was dit ter zake
het enige betwiste pl.Ult om tot de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving te besluiten.
Dat het ten deze ging om een louter
materieel feit dat op zich zelf de toepassing van de wet niet insluit en geen
erkenning van een op die wet gegrond
recht is, zoals de noot onder het arrest
opmerkt, doet naar mijn gevoelen niets
ter zake. Want de bekentenis kan evengoed slaan op een rechtsfeit als op een
louter materieel feit (31J. Overigens kan,
volgens uw arrest van 20 april 1961 (32),
de bekentenis nooit slaan op de oplossing
die in rechte aan een geschil moet worden
(29) A1·r. cass., 1950, biz. 712.
(30) Arr. cass., 1968, biz. 501.
(31) DE PAGE, op. cit., III, nr.
biz. 1081.
(32) Bull. en Pas., 1961, I, 889.

1016,

-733gegeven. Het recht op arbeidsongevalle:f!-vergoeding kan uiteraard dus no01t
onderwerp van. een bekentenis zijn ; deze
moet noodzakelijk beperkt blijven tot
het vaststellen van een feitelijke voorwaarde die tot de toepassing van de
rechtsregel moet leiden, wat echter uitsluitend ter beoordeling van de rechter
staat.
.
Zo het arrest van 7 december 1967 (33)
de erkenning van het bestaan van het
ongeval aanneemt, lijkt het eerder te
zijn omdat het middel aileen de schending aanvoerde van artikel ~1 van de
gecoi:irdineerde ·wetten en artrkel 1 van
de besluitwet van 13 december 1945 op
de ongevallen naar en van het werk.
Het arrest antwoordt hierop dat « geen
enkele in het middel vernielde wetsbepaling de erkenning ... van uitwerking
berooft; dat inzonderheid artikel 21 ...
enkel de overeenkomsten met nietigheid
slaat die strijdig zijn met de wetsbepalingen " betreffende de t?epassingsvoc;>rwaarden en de verschuldrgde vergoedmgen. En ten overvloede voegt het Hof
er nog aan toe dat artikel 26 aan de homologatie door de rechter aileen de overeenkomsten betreffende de vergoedingen
onderwerpt, dus niet die betreffende de
toepassing van de wet, zoals die in verband met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het arrest van 7 december
1967 heeft dus geen uitspraak gedaan
over de in deze voorziening wel opgeworpen vraag ofhetin aanmerkingnemen
van de bekentenis al dan niet strijdt met
de artikelen 1350, 4°, en 1354 van het
Burgerlijk Wetboek.
V olgens de rechtspraak van het Hof
moet deze vraag bevestigend worden
beantwoord, zodat het middel gegrond is.

Ik beslttit tot de vernietiging met inbegrip van de beslissing over de vordering
tot vrijwaring die het gevolg is van de
vernietiging van de beslissing over de
hoofdvordering, doch met uitsluiting
van het verwerpen van de vorderingen
van eerste verweerder wegens tergende
en roekeloze handelingen van eiseres,
waartegen de voorziening niet gericht is.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 juni 1973 door het Arbeidshof te Brussel, gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
(33) Arr. cass., 1968, blz. 501.

schending van de artikelen 1, 9, 14, 21
van de wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, voormeld
artikel 1 gewijzigd door artikel 1 van
de besluitwet van 9 juni 1945 en door
artikel 47, § 1, van de wet van 27 juni
1969, 1, 6, inzonderheid § 2, 7, 22, 23,
24, 42 van de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, 6, 1128, 1133, 1315, 1350,
inzonderheid 4°, 1354 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest de hoofclvordering
van verweerder Schuller in principe
gegroncl verklaart, voor recht zegt clat
het ongeval waarcloor cleze op 26 november 1968 wercl getroffen, een arbeiclsongeval is en clat eiseres ertoe gehouclen is
de betaling van de wettelijke vergoeclingen voort te zetten, een deskundige aanstelt alvorens nopens het beclrag claarvan
te oorclelen en eiseres veroorcleelt om
voorlopig aan Schuller vanaf oktober
1969 clagelijks provisionele vergoeclingen uit te keren, zulks op de gronclen :
clat client te worden uitgemaakt of het
bestaan van een arbeidsovereenkomst
voor bedienden bewezen is of niet, vermits er tussen partijen geen betwisting
is nopens het ongeval zelf en iedereen
akkoord gaat clat het als een arbeidsongeval client te worden beschouwd inclien het bestaan yan een arbeidsovereenkomst is bewezen ; dat zulks een feitelijk
gegeven is dat met alle rechtsmiclclelen
mag worden bewezen ; clat de brief van
21 april 1969 impliciet het bestaan van
een arbeiclsovereenkomst onclerstelt, vermits men akkoorcl is om het ongeval als
een arbeiclsongeval te beschouwen ; clat
er inclerclaacl geen arbeiclsongeval is
wanneer er geen arbeiclsovereenkomst
bestaat; clat de brief van 21 april 1969
als een buitengerechtelijke bekentenis
client te worden beschouwcl, zodat hij
met toepassing van voormelcl artikel1315
als een volwaardig bewijs moet beschouwd worden ; clat eiseres niet bewijst
en niet aanbieclt te bewijzen clat deze
uitdrukkelijke erkenning door clwaling
of beclrog wercl aangetast en clat zij
bijgevolg tot onverschulcligcle betaling
zou zijn overgegaan,
te1•wijl, om aanspraak te kunnen maken
op de vergoeclingen bepaalcl door de
wetten op de vergoecling van de uit
arbeiclsongevallen voortspruitende schade, de getroffene jegens de werkgever of
de verzekeraar van wie hij de vergoeclingen vordert, het bewijs moet leveren
van het bestaan van een arbeidsovereen-
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bestaan van zulk contract een juridisch
feit en niet " een feitelijk gegeven » is
(schending inzonderheid van de artikelen 1, in het bijzonder leden 1, 3, 4 en 5,
van de bovenaangedLude gecoordineerde
wetten, 1 van de wet van 10 april1971 en
1315 van het Burgerlijk Wetboek); de
bekentenis, zowel de buitengerechtelijke
als de gerechtelijke, cle wil vereist om
aangaande een ontstane en huiclige
betwisting een verklaring af te leggen,
bedoeld om de tegenpartij als bewijs te
clienen, en niet n1.ag slaan op zaken waarover de wet niet toestaat te beschikken
en waarover het verboden is een dading
aan te gaan en dit wel degelijk het geval is
wanneer het rechten betreft, gesteund
op de bepalingen van de wetten op de
vergoeding van de uit arbeidsongevallen
voortspruitende schade, en 1net nmne,
zoals ten deze, op de vraag of er een
arbeidsovereenkomst of een bediendencontract in de zin van die wetten aanwezig is ; het arrest niet constateert dat
cle brief van 21 april 1969, waarvan het
verklaart dat hij "een buitengerechtelijke bekentenis » Llltmaakt, een verklaring
zou zijn, bestemd om cle tegenpartij als
bewijs te dienen en afgelegd nopens een
ontstane en huidige bet1visting, en het
die brief derhalve niet een bekentenis
kon heten die het bestaan van een
arbeidsovereenkomst bewijst (schending
van de artikelen 6, ll28, ll33, 1350,
4o, 1354 van het Burgerlijk Wetboek,
21 van de bovenaangeduide gecoi.irdineerde wetten en 6, § 2, van de wet van
10 april 1971), waaruit volgt dat de door
het arrest tegen eiseres uitgesproken
veroordelingen niet wettelijk gerechtvaardigd zijn (schending van de artikelen 9, 14, 21 van de bovenaangeduicle
gecoordineerde wetten, 7, 22, 23, 24, 42
van de wet van 10 april 1971 en 97 van
de Grondwet); de vernietiging van
het arrest, in zoverre het beslist dat
er een arbeidsongeval aanwezig is en het
eiseres veroordeelt on1. aan Schuller bepaalde vergoedingen provisioneel te betalen, moet leiden tot vernietiging van
de beslissing gewezen op de vordering
tot vrijwaring, door eiseres tegen de
tweede en de derde verweerder ingestelcl :
Overwegende dat een bekentenis niet
kan slaan op zaken waarover de wet niet
toelaat te beschikken en betreffende
welke het verboden is een dading aan
te gaan;
Overwegencle dat de bepalingen betreffende het toepassingsgebied van de

arbeidsongevallenwetgeving de openbare
orde raken;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat het door eerste verweerder opgelopen
ongeval een arbeidsongeval is " indien
het bestaan van een arbeidsovereenkomst
bewezen is »; dat zulke overeenkomst
derhalve voorwaarde is om de wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen
ten deze toe te passen ;
Dat het arrest het bestaan van een
arbeidsovereenkomst niet kan afieiden
uit een bekentenis ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van het arrest, wat de hoofdvordering
betreft, de vernietiging meebrengt van
de beslissing over de vordering tot vrijwaring die het gevolg ervan is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat tot
geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, behalve in
zoverre het de eis van eerste verweerder
tot betaling van 30.000 frank en tweemaal 50.000 frank afwijst; beveelt dat
melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; gelet op de wet
van 20 maart 1948, veroordeelt eiseres
in de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
26 februari 1975. 3e kamer.
Voo7'Zitte7', de H. N aulaerts, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - Vm·slaggevm·,
de H. Janssens. Gelijldtticlencle conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Fally en Dassesse.
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KAJ\'IER. -

26 februari 1975.

RECHTBANKEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. VERBOD UITSPRAAK OVER
NIET GEVORDERDE ZAKEN TE DOEN. Ers TOT TOEKENNING VAN vVERKLOOSHEIDSUITKERING. Ers VERWORPEN
OP NIET AANGEVOERDE, AAN DE WET
ONTLEENDE GRONDEN. GEEN
SPRAAK OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN.

UIT-

2°

RECHTBANKEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN.- VERBOD OVER NIET GEVORDERDE ZAKEN UITSPRAAK TE DOEN.ALGEJ\'IEEN RECHTSBEGINSEL.
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OASSATIEMIDDELEN.- BDRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID IDT
DE SOHENDING VAN EEN ALGEMEEN
REOHTSBEGINSEL. BE GRIP.

1o Geen ~•itsJJI'aak over· niet gev.o1·denle

zaken doet de rechte1· die een eis tot
toekenning van we1·kloosheidsnitke1·ing
verwe1·pt OJJ aan de wet ontleende g1·onden
die noch in de administ1·atieve beslissing
noch do01· pa1·tijen wo1'den aangevoe?·d (1). (Algemeen rechtsbeginsel
van het verbod uitspraak over niet
gevorderde zaken te doen.)
,2° Het algemeen ?'echtsbeginsel dat ve1'-

bieclt nitspmak over niet gevo1·derde
zaken te doen, is onde1· mee1• gelmldigd
in a1·tikel 807 van het Gerechtelijk
Wetboek (2).
3o De schending van het algerneen ?'echts-

beginsel dat ve1·biedt nitspmak over niet
gev01·de1·cle zaken te cloen, wo1·dt 1'egelrnatig inge1·oepen do01· het middel dat,
hoewel het dit beginsel niet ttitdntkkelijk
aanhaalt, aanvoe1·t dat bniten de pe1·ken
van de oo?'SJJ?'Onkelij ke eis ~titspmak
wenl gedaan en de schending in1'0ept
van a1·tikel 807 van het Gerechtelijk
W etboek, waarin genoemcl algemeen
1'echtsbeginsel woTdt toegepast (3). (Impliciete oplossing.)
(RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. PARASIES.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 oktober 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 118, 120, 121 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
(1) Raadpl. cass., 22 december 1972 (.Atr.

cass., 1973, blz, 445).
(2) Dit beginsel komt ook voor in art. 1138,
2°, G.W.); raadpl. cass., 27 januari 1972 (A1'1'.
cass., 1972, blz. 512), en de conclusie van
Procureur-generaal Ganshof van der l\'Ieersch
bij cass., 4 mei 1972 (Bt<ll. en Pas., 1972,
I, 8013); zie ook VAN REEPINGHEN, Verslag
ovm· de gm·echtelijke he1'V01'ming, I, blz. 3213 e.v.
(3) Raadpl. cass., 15 januari 1970 (A1·r.
cass., 1970, blz. 432) en 15 februari 1974
(ibid., 1974, blz. 1358).

werkloosheid, 807 van het Gerechtelijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, dat het beroepen
vonnis wijzigt, de administratieve beslissing te niet doet die op 13 februari
1970 door het gewestelijk bureau van de
Rijksdienst voor arbeidsvoorziening te
Antwerpen was gewezen, en voor recht
zegt dat Paraeies met ingan.g van 16 januari 1970 tot de uitkeringen wordt toegelaten, op de gronden dat de voormelde
administratieve beslissing de eis van
verweerster verworpen had door de
enkele overweging dat op de voordelen
in natura geen sociale zekerheidsinhoudingen werden venicht en dat, hoewel
het bewijs van de sociale zekerheidsinhoudingen voor de eerste rechter was
geleverd, deze nochtans geoordeeld had
de administratieve beslissing te moeten
bevestigen op gTond van motieven waarop geen van de partij en ter zake zich
had beroepen, aldus uitspraak doende
« buiten de perken van de oorspronkelijke
e1s ))'

tenuijl deze gronden irrele.;_,ant zijn
en de toekenning van de werkloosheidsuitkering aan verweerster met i~1gang
van 16 januari 1970 niet wettelijk rechtvaardigen; enerzijds, de hoven en rechtbanken waarbij een eis tot betaling van
werkloosheidsuitkering aanhangig is, de
verplichting hebben na te gaan of de
werkloze voldoet aan alle wettelijke
vereisten van open bare orde, afzonderlijk
en tezamen genomen, waarvan toekenning van die uitkeringen afhankelijk is
gesteld, zodat niet buiten de perken van
de oorspronkelijke eis uitspraak doet
de rechter die de eis afwijst op gronden
die door geen van de in de zaak betrokken
partijen zijn aangevoerd (schending van
alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen) ; anderzijds alleen die rechter
buiten de perken van de oorspronkelijke
eis uitspraak doet, die beslist over een
eis wellm hem niet is onderworpen ; zulks
kennelijk niet het geval is, indien hij de
eis verwerpt op gronden die door geen
van de in de zaak betrokken partijen
werden ingeroepen (schending van alle
:in het middel aangehaalde wetsbepalingen) ; en tenslotte, zelfs in de veronderstelling dat de eerste rechter buiten de
perken van de oorspronkelijke eis uitspraak heeft gedaan, de gegrondheid van
deze eis niettemin niet zou zijn bewezen,
zodat de rechters in hager beroep een
uitspraak over de door eiser bij conclusie
ingeroepen verweren en excepties niet
achterwege mochten laten, noch mochten
verzuimen de redenen op te geven waar-
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ingewilligd (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat de rechter bij wie
een geschil betreffende het recht op
werkloosheidsnitkering aanhangig is, zodanig recht niet vermag te erkennen,
wanneer uit de elementen van het dossier,
waarvan partijen kennis hebben kunnen
nemen, blijkt dat de werkloze niet voldoet aan aile wettelijke vereisten om op
zulke uitkering recht te hebben;
Dat hij niet buiten de perken van het
geschil uitspraak doet, wanneer hij de
eis afwijst op aan de wet ontleende
gronden welke noch door de clirecteur
van het gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor. arbeidsvoorziening noch door
de in de zaak betrokken partijen worden
aangevoerd ;
Overwegende derhalve dat het arrest,
door te weigeren de door de eerste rechter
aangcvoerde gronden te onder!TOeken
om de enkele reden dat zij noch door de
administratieve beslissing noch door de
partijcn tegen de cis worden tegengeworpen, het algemeen rechtsbeginsel van
het verbod uitspraak over niet gevorderde
zaken to doen schendt, van welk rechtsbeginsel onder meer het in het 1niddel
aangehaalde artikel 807 van het Gerechtelijk Wctboek een toepassing is;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
n1.elding zal worden gemaakt op do kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel l 0 I 7, lid 2, van hot Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt oiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
26 februari I975. 3 8 kamer. Voo?'Zitte?' en Ve?·slaggeve?', de H. Naulaerts, raadsheer waarne1nend voorzitter.
GelijklLticlencle conchtsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite?', de
H. Simont.

3e KAMER. -

26 februari 1975.

1D DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND.- KOSTWINNER VAN HET GEZIN. - 0NAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE HoGE MILITIERAAD.

.2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. KOSTWINNER VAN RET
GEZIN. VERWERPING OMDAT EEN
BROER KAN RELPEN VOORZIEN IN
RET LEVENSONDERROUD VAN DE MOE·
DER. - WETTIGHEID.
1° De jeitelijke beoordeling, clam· de Hoge
JYIilitiemacl, clat een clienstplichtige al
clan niet de kostwinne?' van z~jn oucle?'S is,
is onaantastbaar (I). (Dienstplichtwetten, gecoordineerd op 30 april 196.2,
art. 10, § I, Io).
,2° De venvm-ping van een vraag om V?'%Jlating van een dienstplichtige als kostwinne?' van het gezin, is wettig ge?·echtvaanligcl doo1· de vaststelling clat een
b?'Oet' in het levensonclerhoucl van de
moecle?' kan helpen voo1·zien, oak· al is
hij geh~w;cl (.2). (Diensplichtwetten,
gecoordineerd op 30 aprili96.2, art. IO,
§ I, 1°).
(DINGEM:ANS.)
Met de notities overeensternmend
arrest.
26 februari 1975. 3 8 kamer. Voorzitte?' en Ve?·slctggevm·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnmnond voorzitter.
Gelijkl~ticlencle concl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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KAMER.- 27 februari 1975.

AUTEURSRECHT.
MuziKAAL
WERK. - 0PENBARE UITVOERING OF
VERTONING. - TOESTEJ\'IJ\UNG VAN DE
AUTEUR VEREIST.

,2° TELEGRAAF EN TELEFOON.
RADIO-OMROEPUITZENDINGEN.- TAXE
OP DE TOESTELLEN VOOR RET ONTVANGEN VAN RADIO-OMROEPUITZENDINGEN.
~ GEEN BEPERKING AAN DE AUTEURSREORTEN WELKE BIJ DE WET VAN
22 MAART 1886 ZIJN TOEGEKEND.
3° AUTEURSRECHT. MUZIKAAL
WERK. 0PENBARE UITVOERING OF
VERTONING.- BEGRIP.
1° Onvermincle?·d de toepassing van de wet
(1) en (2) Oass., 18 december 1974, supra,
biz. 465.

-737van 11 maart 1958, heeft de auteur van
een lette?'ktmdig we1·k of van een kunstwe?·k, bedoeld in de wet van 22 maa?'t
1886, alleen het ?'echt om het op om het
even welke wijze of votm opnieuw ~•it
te geven of na te beelden of machtiging
te vedenen om zulks te doen ; geen
muzikaal we1·k mag hetzij geheel, hetzij
gedeeltelijk, in het openbaar ~•itgevom·d
of ve?·toond worden, zonde?' toestemming
van de a~.teu1· (I). (Wet van 22 maart
I886, art. I en I6.)

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I, 2, I6, 38 (aangevuld door artikel 2 van de wet van
5 maart I921) van de wet van 22 maart
I886 op het auteursrecht, 2-1 en -4,
4-1 en -5, 11-1, llbis-I, 3°, en I3-1, 2°,
van de Conventie van Bern voor de bescherming van de letterkundige werken
en de hmstwerken, te Bern gesloten op
9 september 1886, gewijzigd te Parijs
op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op
I3 november 1908, en gewijzigd te Bern
op 20 maart 1914, herzien te Rome op
2 juni 1928 en te Brussel op 26 juni 1948,
van de wetten van 30 september 1887,

8 juni 1897, 23 mei I9IO, 5 maart I92I,
I6 aprili934 en 26 juni I95I die genoemde conventie, zoals zij respectievelijk op
elk van voormelde data was, goedgekeurd hebben, van de artikelen II, lid I
CJ;l 2, van de op 6 september I952 te
Geneve ondertekende Universele Auteursrecht-Conventie en 1 van de wet
van 20 april I960 houdende de goedkeuring ervan, 4 van de wet van 26 januari I960 betreffende de taksen op de toestollen voor het ontvangen van radioomroepuitzendingen, I3I5, 1382, I383
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat, om de rechtsvordering van
de eisers te verwerpen welke strekte tot
veroordeling van verweerder tot betaling
van het bedrag van 1.657 frank als vergoeding van de door hun geleden schade
ingevolge de publieke uitvoering, door
verweerder, van muzikale werken van de
eisers sub 2 tot 6, met miskenning van
hun auteursrecht op die werken, het
vonnis, dat in aanmerking neemt dat
verweerder voor zichzelf in een openbare
plaats, namelijk zijn kapsalon, van een
radiotoestel gebruik maakte en dat de
aanwezigen de cutzendingen ervan leonden horen, en na verwijzing naar de wet
van 26 januari I960 die voor dergelijke
ontvangtoestellen een afzonderlijke taks
instelt, beslist dat « het gebruik van dergelijk afzonderlijk belast toestel niet mag
beschouwd worden als zijnde van rechtswege een openbare .uitzending in de zin
van artikel I6 van de wet van 22 maart
1886 "maar« dat in dat geval de eisende
partijen zouden moeten aantonen dat het
toestel niet aileen voor persoonlijk gebruik geplaatst werd maar ook voor een
collectief gebruik dat de door de wet
gewenste openbaarheid zou uitmaken »,
tm·wijl, em·ste onde1·deel, het stelsel van
de afzonderlijke belasting van de draagbare radiotoestellen de rechten die
krachtens de wet van 22 maart I886
aan de auteur van een letterkundig werk
of een lnmstwerk zijn toegekend, op
geen enkele wijze begrenst of beperkt ;
derhalve, door te verwijzen naar artikel 4
van de wet van 26 januari 1960, tot

(1) Oass., 26 februari 1960 (A1·r. cass., 1960,
blz. 608).
(2) Raadpl. cass., 26 februari 1960, waarvan
sprake in de vorige noot.
(3) Over het begrip uitvoering in het openbaar van een muziekstuk : raadpl. cass.,
12 juli 1934 (Bull. en Pas., 1934, I, 365) ;

23 december 1937 (ibid., 1937, I, 394);
13 februari 1941 (ibid., 1941, I, 40); 11 november 1943 (·ibid., 1944, I, 47); 19 januari
1956 en de conclusie van de procureurgeneraal Ganshof van der Meersch, toen
advocaat-generaal (ibid., 1955, I, 385), en
25 mei 1972 (Arr. cass., 1972, blz. 899).

2° De wet van 22 jantoa1·i 1960 bet?'effende
de taksen op de toestellen voo?' het ontvangen van ?'adio-omroeptoitzendingen
heeft geen enkele bepe1·king of inko1·ting
gebmcht aan de ?'echten, die dam· de
wet van 22 maa1·t 1886 aan de atotetw
van een lette?·ktmdig of ktmstwe?'k toegekend wm·den (2).

go Een nmzikaal werk in het openbaa?' ten
gehore b1·engen doo?· middel van een
radiotoestel is een toitvoe1·ing of ve1·toning
waa?'VOO?' de toestemming van de autetw
is vereist (3) .
(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP
« SABAJ\II » EN LITISCONSORTEN,
T. MANNONI.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op I4 december I973 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter
van het ka~1.ton Herstal;

0ASSATIE 1
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-738:regeling van die taks, om de vo:rde:ring
van de eise:rs af te wijzen, het vonnis die
tekst verkeerd toepast (schending van
artikel 4 van de wet van 26 januari 1960)
en bovendien niet passend met redenen
is omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
tweede onde1·deel, een muzikaal werk in
het openbaar uitgevoerd wordt zodra
dit in aanwezigheid van een publiek
vertolkt wordt en door clit publiek kan
worden gehoord ; de door de wet vereiste
openbaarheid objectief moet beoordeeld
worden, onafhankelijk van elke subjectieve tussenkomst of elk opzet van de
uitvoerder ; door de vordering te verwerpen op grand dat aileen het bewijs
van het feit dat verweerder de bedoeling
had het collectief te gebruiken,het mogelijk maakte de wettelijk vereiste openbaarheid vast te stellen, het vonnis aan
de wet tot regeling van het auteursrecht
op muzikale werken een voorwaarde toevoegt die zij niet bevat (schending van
de bepalingen van de wet van 22 maart
1886, van de Oonventie van Bern, van
de Universele Oonventie, van de wetten
houdende goedkeuring ervan en van de
in het middel aangehaalde artikelen 1382
en 1383) en de eisers verplicht het bewijs
te leveren van een feit dat vreemd is
aan de bedoelingen van hun rechtsvordering (schending bovendien van de
artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek) en op niet-passende gronden uitspraak doet (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, onvermiriderd de
toepassing van de wet van II maart
1958, die ten deze niet dienstig is, aileen
de auteur van een letterlmndig werk of
van een kunstwerk luidens artikel 1 van
de wet van 22 maart 1886, het recht heeft
zijn werk opnieuw nit te geven of machtiging te verlenen het op welke wijze
ook weer te geven; dat artikel 16 van
dezelfde wet preciseert dat geen enkel
muzikaal werk geheel of gedeeltelijk in
het openbaar uitgevoerd of vertoond
mag worden, zonder toestemming van
de auteur;
Overwegende dat blijkt nit de bepalingen van de wet van 26 januari 1960
betreffende de taksen op de toestellen
voor het ontvangen van radio-omroepuitzendingen, dat de taks ten laste van
de houder van die toestellen voor het
ontvangen van omgeroepen uitzendingen
onafhankelijk is van het voorwerp val).

de verschillende omgeroepen uitzendingen;
Dat deze wet derhalve de rechten die
krachtens de wet van 22 maart 1886 aan
de auteur van een letterkunclig werk of
een kunstwerk zijn toegekend op geen
enkele wijze begrensd of beperkt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat noch artikel 16 van
de wet van 22 maart 1886 noch enige
andere wetsbepaling de noodzaak van
de insten:nning van de auteur van een
muzikaal werk afhankelijk stellen van
de voorwaarde clat degene die het werk
in het openbaar uitvoert of vertoont,
handelt « voor een collectief gebruik ,,
zoals het vonnis clit beslist ;
Dat het auteursrecht beschermd is
zodra de uitzending daadwerkelijk openbaar en hoorbaar is ;
Dat geen enkel van de reclenen van
het vonnis het beschikkend gedeelte ervan wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt clat van clit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter worclt beslist ; verwijst de zaak
naar de vrederechter van het kanton
Fexhe-Slins.
27 februari 1975. 1e kamer. ~
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1·,
cle H. Clason.- Gelijkhtidende conclusie,
de H. Delange, procureur-generaal.
Pleitm·, de H. Dassesse.

1e KAMER.- 27 februari 1975.

EOHTSOHEIDING EN SOHEIDING
vAN TAFEL EN BED.- EOHTSOHEIDING. - UITKERING TOT ONDERHOUD
WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 301 VAN
HETBURGERLIJK WETBOEK. -0NVERANDERLIJK. - BESLISSING TOT TOEKENNING VAN DE UITKERING MET AANPASSING AAN DE SOHOMMELINGEN VAN
HET INDEXOIJFER VAN DE OONSUMPTIEPRIJZEN. - WETTELIJKHEID.

De 1·echter die aan de onschuldige echtgenoot een uitkering tot onderhoud toe-
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bepaalde jeiten rniskent het beginsel
niet dat deze uitkering onvemnde1·lijk is,
wannee1· hij beslist dat het bedrag ervan
zal wm·den aangepast aan de schornrnelingen van het indexcijje1· van de consttrnptieprijzen (1) (2). (Art. 301 B.W.)
(DE NEF, T. GEUDEVERT.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 197 4 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vo:nnis, eiser veroordeelt
tot betaling van een vergoedende uitkering waarvan het bedrag met 5 pet.
zal vermeerderd of verminderd worden
in geval het officiele indexcijfer der prijzen met 5 punten verhoogt of verlaagt,
terwijl de enige wettelijk toegelaten
wijziging van de bij artikel 301 bepaalde
regeling van de schadevergoeding de
intrekking is, ingeval de uitkering niet
meer nodig is, en derhalve het arrest,
door voor de uitkering die het vaststelt,
andere wijzigingen te bepalen dan die
welke de wet toelaat, de in het middel
bedoelde bepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis,
beslist dat de bedragen die eiser krachtens artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek aan verweerster zal moeten betalen
<< ingeval van verhoging of verlaging met
5 punten van het thans geldende officiele
indexcijfer der prijzen, met 5 pet. zullen
vermeerderd of verminderd worden op
basis van dit indexcijfer op de dag van
de overschrijving van de echtscheiding " ;
Overwegende dat, zo weliswaar de
rechter, krachtens artikel 301 van het
Burgerlijk Wetboek, eens voor altijd het
bedrag vaststelt van de perioclieke uitkeringen waardoor, na de uitspraak van
rle echtscheiding, de schuldige echtgenoot,
(1) Paragraaf 2 van artikel 301 van het
Burgerlijk W etboek, zoals het is vervangen
bij artikel 1 van de wet van 9 juli 1975 (Belgisch Staatsblad van 23 juli 1975), bepaalt
uitdrukkelijk dat de uitke1•ing tot onderhoud
na echtscheiding van recht~wege aangepast

enerzijds, de andere echtgenoot die door
de verbreking van het echtelijk leven
onrechtmatig is getroffen zal schadeloos
stellen en, anderzijds, de nodige hulp
voor zijn levensonderhoud zal versch,affen, deze regel er zich daarentegen niet
tegen verzet dat de rechter, hetzij met
instemming van de partijen hetzij op
verzoek van de onschuldige echtgenoot,
beveelt dat dit bedrag zal schommelen
volgens het officiele indexcijfer der
consumptieprijzen;
Dat dergelijke beslissing immers enkel
tot doel heeft en tot gevolg kan hebben,
in het vooruitzicht van economische
schommelingen die buiten de wil van de
partijen optreden, het bestendig karakter
te waarborgen van de verhouding van
gelijkwaardigheid die tussen de gevolgen
die de ontbinding van het huwelijk voor
de onschuldige echtgenoot met zich
brengt en de sommen die de schuldige
echtgenoot hem voortaan als tegenprestatie zal moeten uitkeren, moet ontstaan
en die de rechter eveneens eens voor
altijd moet beoordelen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 februari 1975. Je kamer. V oorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Capelle.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Delange, procureur-generaal. Pleite1·s, de HH. Simont en Claeys
Bouuaert.

1e

KAMER.-

27 februari 1975.

1° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. VONNIS VAN DE JEUGDRECHTBANK. WIJZIGING IN RET
RECHT VAN BEWARING OVER KINDEREN
VAN UIT DE ECHT GESCHEIDEN ECHTGENOTEN. - TERl\UJN.

2° JEUGDBESCHERMING. - WrJzrGING IN RET RECHT VAN BEWARING
OVER KINDEREN VAN UIT DE ECHT
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN.- VONNIS
wordt aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprij11en.
(2) Raadpl. cass., 27 juni 1974, reden,eu
(A1'1', cass., 1974, blz. 1222), en .cass, fr., 6 no~
vember 1974 .(Rev. gen. ass. et usp., 1975,
nr. 9417).
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3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAREN.- MIDDEL AFGELEID UIT
DE VERANDERING VAN DE BESLISSING
VAN DE EERSTE REOHTER DOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP, HOEWEL
HET HOGER BEROEP TE LAAT WAS INGESTELD.- MIDDEL NIET OVERGELEGD
AAN DE REOHTER IN HOGER BEROEP.0NTVANKELIJKHEID.

40

TUSSENKOMST. BURGERLIJRE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. 0NTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING
TOT BINDENDVERKLARING VAN HET
ARREST DOOR DE ElSER IN OASSATIE
INGESTELD. INWILLIGING VAN DE
VOORZIENING. VoRDERING GEGROND
VERKLAARD.

1o en 2o Hoger bemep tegen vonnissen van
de jengdrechtbank, 1·echtdoende op een
eis tot wijziging in het bestu~w van de
kinde1·en en over de goederen van de
kinderen van uit de echt gescheiden
echtgenoten, moet bij VM'Zoeksch?·ijt WO?'den ingesteld binnen een maand na de
uitspmak van de echtscheiding. (Art. 302
B.W. ; artt. 16 en 58 wet van 8 april
1965.)
3o Voo1' het Hof van cassatie kan, tot
staving van een voorziening in b~trge?·
lijke zaken, voo?' de ee1·ste maal wo1·den
voo1·gedmgen het middel hieruit ajgeleid
dat de 1'echte1· in hager bemep de beslissing van de ee1·ste ?'echte?' heejt ve1·andenl
hoewel het hager be1·oep tegen deze
beslissing te laat is ingesteld (1).
(Artt. 860, lid 2, en 865 G.W.).
4° Wannee1· het Hof de voorziening inwilligt, verklam·t het gegrond de ontvankelijke vorde1·ing tot bindendvM·kla?'ing van het a1·rest, die doo?' de eise1• in
cassatie ingesteld wed (2).
(KNUTS R., T. CHRISTOPHE, IN AANWEZIGHEID
VAN MOIJSE,
EOHTGENOTE
KNUTS
G., EN JORISSEN, WEDUWE
SYNHOVE.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1975 door het Hof van
(1) Raadpl. cass., 9 februari 1972 (A1·r.
cass., 1972, biz. 534) en 20 december 1974,
sup?•a, biz. 474.
(2) Cass., 1 februari 1968 (Ar1•. cass., 1968,
biz. 733).

beroep te Luik, jeugdlmmer, gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 58 van de wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming,
doordat het hof van beroep, na l1et
hoger beroep, dat door verweerder bij
deurwaardersexploot van 1 februari 1974
tegen het vonnis van 17 december 1973
werd ingesteld, ontvangen te hebben,
het beroepen vonnis gedeeltelijk vernietigt,
te1·wijl luidens voornoemd artikel 58,
, in de bij titel II, hoofdstuk II, van voornoemde wet van 8 april 1965 bepaalde
zaken, het hoger beroep ingesteld vvordt
bij verzoekschrift ter griffie van het hof
van beroep, binnen de maand van de
uitspraak van het vonnis, en derhalve
het bij exploot van 1 februari 1974, dit is
meer dan een maand na de uitspraak
van het beroepen vonnis, ingesteld hager
beroep laattijdig was en dienvolgens,
zo nodig ambtshalve, niet ontvankelijk
moest worden verklaard :
Overwegende dat de bevoegdl1eid van
de jeugdrechtbank om kennis te nemen
van de wijzigingen in het bewakingsrecht
over de kinderen van gescheiden ouders
vastgesteld is bij artikel 16 van de wet
van 8 april 1965, tot wijziging van artikel 302 van het Burgerlijk Wetboek; dat
dit artikel voorkomt in titel II, hoofdstuk II, van genoemde wet ;
Overwegende dat, krachtens artikel 58
van dezelfde wet, het hager beroep tegen
de beslissingen van de jeugdrechtbank,
gewezen in zaken bepaald bij voornoemde
titel II, hoofdstuk II, bij verzoekschrift
moet ingesteld worden binnen de maand
van de uitspraak;
Overwegende dat uit de processtukken
blijkt, enerzijds, dat het vonnis van de
jeugdrechtbank die over de wijzigingen
in het bewaringsrecht uitspraak moest
doen, op 17 december 1973 uitgesproken
werd, en, anderzijds, dat het hoger
beroep tegen die beslissing ingesteld werd
in de gewone vorm van het Gerechtelijk
Wetboek, bij exploot van 1 februari 1974;
dat het hoger beroep in elk geval laattijdig was;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 860 en 865 van het Gerechtelijk
Wetboek, de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden, voorgeschreven
zijn op straffe van een verval dat niet
kan gedekt worden ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de eerste rechter
de materiele bewaring van de kinderen
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aan de in tussenkomst en tot verbindendverklaring van het arrest opgeroepen
verweersters gelaten had ;
Dat eiseres derhalve rechtvaardigt dat
zij er belang bij heeft die verweersters
in de zaak te roepen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; verklaart dit arrest verbindend voor de verweersters Moijse, echtgenote Knuts, en Jorissen, weduwe Synhove ; beveelt dat van dit arrest melding
zal gemaakt worden op de kant van de
vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel,
jeugdkamer.
'
27 februari 1975. Je h:amer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Delange, procureur-generaal.
- Pleite1·, de H. Faures.

1e KAJ\'IER.- 28 februari 1975.
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. FEITENRECHTER DIE DE
GRONDSLAG VAN EEN EIS OF WEER VERWERl'T ONDER AANHALING VAN DE FElTEN TER VERANTWOORDING VAN DEZE
VERWERl'ING. - VERWERl'ING DIE DE
VERWERl'ING INSLUIT VAN DE GEVOLGTREKKING UIT DEZE EIS OF WEER.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. CoNCLUSIE. IM:PLIOIET
ANTWOORD.- GEJ\WTIVEERDE BESLISSING.
3° TUSSENKOMST. BuRGERLIJKE
ZAKEN. :______ CASSATIEGEDING. - VOR·
DERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE EISER TOT CAS·
BATIE INGESTELD.- VERWERl'ING VAN
HET CASSATIEBEROEP. - VORDERING
ZONDER BELANG.
l

0

De feitenrechte1' die, onder aanhaling
van ande~·e of tegenst1·ijdige feiten, de
gegevens verwe1·pt waa1·op een eis of wee~·
is gegrond, motiveert aldtts de ve1·werping
van de gevolgt1·ekking uit deze eis of
weer (1). (Art. 97 Grondwet.)

2°

Ove~·eenkomstig artikel 97 van de G1·ondwet gemotivee1·d is de beslissing die een
conclusie passencl, zij het impliciet,
beantwoo1·dt (2).

3° De ve1·we1•ping van het

cassatiebe~·oep

ontneemt alle belang aan de vo1·de1'ing
tot bindendve1·kla1·ing van het a1'1'est voor
alle partijen, wellce de eise1· in cassatie
heeft ingesteld (3).
(VAN GEERTSOM, T. SCHNEIDER
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAl'
« EUROBEL }),)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 juni 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat, bij akte op 27 februari 1974 ter griffie van het Hof neer.
gelegd, Mr. Carlos De Baeck, advocaat
bij het Hof, verklaart eiseres Van Geertsom Helga te vertegenwoordigen en het
tussen partijen aanhangig geding te hervatten ter vervanging van Mr. Paul
Struye, overleden ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1'dat, ee1·ste onde1·deel, het arrest de
vordering van eiseres tegen verweerder
Schneider ongegrond verklaart zonder
de conclusie van eiseres te beantwoorden
in zover zij liet gelden dat het " fout was
vanwege verweerder Schneider, zich (te
laten doorgaan als de mandataris van
Eurobel en aldus eiseres) (woorden die
ldaarblijkelijk in het verzoekschrift ingevolge een materiele vergissing werden
overgeslagen) te laten geloven dat zij
werkelijk voor brandrampen gedekt was >>
en dat het eveneens " font was vanwege
verweerder Schneider bij ontvangst van
de premie geen officiele kwitantie van
verweerster Euro bel aan eiseres af te
geven, voor zover dergelijke kwitantie
nodig was om met Eurobel gebonden
te zijn >>,
teTwijl om wettelijk gemotiveerd te zijn
de rechterlijke beslissingen al de door
(1) Cass., 4 mei, 6 en 14 juni 1973 (Arr.
cass., 1973, biz. 844, 969 en 1002); raadpi.
cass., 13 februari en 2 mei 1974 (ibid., 1974,
biz. 648 en 965).
(2) Cass., 31 mei 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 1077).
(3) Cass., 19 december 1974, supra, biz. 469.
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de partijen ingeroepen rniddelen en
excepties rnoeten beantwoorden ;
en doordat, tweede onde1·deel, alleszins
uit de bewoordingen van het arrest
onmogelijk kan opgemaakt worden of
het arrest in feite heeft willen beslissen
dat verweerder Schneider zich niet had
laten doorgaan als de mandataris van
Eurobel, dan wel in rechte dat het feit
vanwege Schneider zich te laten doorgaan als mandataris van Eurobel niet
foutief was of niet tot gevolg had eiseres
te laten geloven dat zij werkelijk voor
brandrampen gedekt was,
te1·wijl de onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van deze rnotivering met het
gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering gelijkstaat:
Overwegende dat eiseres, in verband
met haar vordering tegen verweerder
Schneider, aan de rechter in hoger beroep
verwijt niet te hebben geantwoord op
haar conclusie waarbij zij beweerde
« dat het font was vanwege Sclmeider
zich te laten doorgaan als de mandataris
van Eurobel en aldus eiseres te laten
geloven dat zij werkelijk voor brandrampen gedekt was " ;
Overwegende dat het arrest releveert,
zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat Schneider als « bemiddelaar "
optrad tussen de verzekeringsmaatschappij Eurobel en eiseres en dat hij aan deze
laatste een kwitantie afgeleverd heeft
<< in
eigen naam » met de vermelding
« ontvangen van juffrouw Van Geertsorn
Helga de som van 4.471 frank voor brandverzekering in project " ;
Overwegende dat, door vast te stellen
dat Schneider voormelde kwitantie « in
eigen naam " heeft afgeleverd, het arrest
te kennen geeft dat hij zich geenszins
als rnandataris van de firma Eurobelliet
doorgaan;
Dat het arrest de bewoordingen van
de kwitantie releveert luidens welke
eiseres de bepaalde som aan Schneider
overhandigde voor een brandverzekering
«in project "; dat het aldus te kennen
geeft clat eiseres niet kon geloven dat zij
reeds werkelijk tegen brandrampen gedekt was;
Overwegende dat, door vast te stellen
dat Schneider in eigen naarn opgetreden
was en een som ontvangen had voor een
brandverzekering « in project ,, het arrest implipiet doch op ondubbelzinnige
wijze aantoont dat de vordering van
eiseres op onjuiste gegevens gegrond is ;

Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat het verwerpen
van de voorziening elk belang ontneemt
aall: de eis tot verbindendverklaring
gencht tegen de naamloze vennootschap
~urobel, zodat die eis niet ontvankelijk
IS;

Om die redenen, geeft akte aan
De Baeck van zijn aanstelling voor
e1seres Van Geertsom en zijn hervattina
van het g~ding ; verwe~pt de voorziening
en de ms tot verbmdendverklaring ;
veroordeelt eiseres in de kosten.
~r.

28 februari 1975. 1e kamer. Vom·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Verslaggever, de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiters,
de HR. De Baeck, Houtekier en Bayart.

1e KAMER,- 28 februari 1975.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - BESLISSING DIE VERWIJST
NAAR EEN BRIEF VAN EEN GERECRTELIJK DESKUNDIGE AAN EEN VAN DE
PARTIJEN. -BRIEF AAN DE ANDERE
PARTIJ MEDEGEDEELD, DOOR DEZE
PARTIJ BESPROKEN EN AAN DE FElTENRECRTER VOORGELEGD. 0MSTANDIGREDEN DIE BLIJKEN UIT DE REGELMATIG AAN RET HoF VOORGELEGDE
STUKKEN. REGELMATIG G;EMOTIVEERD VONNIS.
2° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.BESLISSING DIE VERWIJST NAAR EEN
BRIEF VAN EEN GERECRTELIJK DESKUNDIGE AAN EEN VAN DE PARTIJEN.
BRIEF AAN DE ANDERE PARTIJ
MEDEGEDEELD, DOOR DEZE PARTIJ
BESPROKEN EN AAN DE FEITENRECRTER
VOORGELEGD.
0MSTANDIGREDEN
DIE BLIJKEN UIT DE REGELMATIG AAN
RET HoF VOORGELEGDE STUKKEN. GEEN SCRENDING VAN DE BEPALINGEN
VAN RET GERECRTELIJK WETBOEK
BETREFFENDE RET DESKUNDIGENONDERZOEK.

1° en 2 ° De bepalingen van het Ge1·echtelij k
Wetboek bet1·ejjende het deskundigenonderzoek worden niet geschonden door

-743het ?'egelrnatig gernotivee?·de vonnis, dat
in zijn ?'edenen ve?·wijst naa?' een
brief van een gm·echtelijk deskimdige
aan een van de partijen, als ~tit de ?'egelrnatig aan het Hof vom·gelegde stukken
blij kt dat deze b?'ief aan de andere pa1·tij
is rnedegedeeld, · door deze partij is
bespmken en aan de feiten?·echte?' is
voorgelegd (1). (Art. 97 Grondwet;
artt. 963, 973 en 978 tot 981 G.W.)
( GEMEENSOHAPPELIJK
l\'IOTORWAARBORGFONDS,
T. VERBEEOK.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 jWli 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 721, 5°, 963, 973, 978, 979,
981 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek,

doo1·dat het arrest de vordering van
verweerster tot betaling van schadevergoeding uit hoofde van het overlijden
van haar echtgenoot Ceusters Richard
gegrond verklaart om de reden dat '' de
door professor H. Van de V oorde vastgestelde schedelbreuk, fracturen .van het
bekken en van het schouderblad en de
schaafwonden, eveneens aantonen dat
het slachtoffer met grote kracht van zijn
rijwiel werd gerukt en naar rechts weggestoten door een snelrijdend voertuig,
dat hem rakelings links voorbijstak;
dat in het aanvullende verslag van 16 december 1969 uitgelegd wordt in welke
omstandigheden het slachtoffer gewond
werd en op een zekere afstand van het
rijwiel terechtkwam »,
tm·wijl, eerste ondm·deel, eiser in conolusie staande hield dat dokter Van de
V oorde thans " als enig mogelijke oorzaak een dergelijke grote vrachtwagen
neemt waarvan de laadbak zover van
de grond zou verwijderd zijn dat hij op
het ogenblik van de aanrijding boven de
bromfietser uitstak en alzo slechts een
(1} Raadpl. cass., 27 juni 1974 (.An·. cass.,
1974, blz. 1219}, en noot 1 onder cass.,
24 ·september 1953 (Bull. en Pas., 1954, I, 36).

slag toebracht op de rechter schouder
zonder noch de bromfiets, noch de
bestuurder, zelfs diens hoofd niet, te
raken en zulks bij een rakelings en zeer
snel voorbijrijden ; dat klaarblijkelijk
dergelijke thesis onmogelijk kan stroken
met de werkelijkheid " en het arrest op
deze conclusie niet antwoordt (schending
van artikel 97 van de Grondwet);

tweede onde?·deel, de verwijzing van het
arrest naar het aanvullend verslag van
16 december 1969 van Dr. Van de Voorde
geen voldoende motivering is daar het
geenszins gaat om een gerechtelijk deskundigenverslag maar om een door
Dr. Van de V oorde op vraag van de
raadsman van verweerster geschreven
brief die niet behoort tot de stukken van
de rechtspleging en waarnaar het arrest
voor zijn motivering niet regelmatig kan
verwijzen (schending van de artikelen 721, 5°, 963, 978, 979, 981, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, door te beschouwen
dat de bevindingen van de verbalisanten
en van de door het parket geraadpleegde
technicus aantonen dat de door Dr. Van
de Voorde voorgestelde versie van het
ongeval, luidens welke het slachtoffer
aangereden werd door een ver uitstekende
voorkant van de laadbak van een vrachtwagen, juist is, het arrest de conolusie,
luidens welke het onmogelijk zou zijn
dat een fietser door een ver uitstekende
voorkant van de laadbak van een vrachtwagen aan de rechter schouder zou worden getroffen zonder dat het rijwiel of
het hoofd van de fietser zouden worden
geraakt, beantwoordt ;
Dat dit onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de conclusie van
eiser blijkt dat het door Dr. Van de
V oorde op 16 december 1969 opgestelde
stuk door eiser werd besproken en hem
derhalve werd medegedeeld ; dat uit
het arrest blijkt dat het stuk aan de
rechter werd overgelegd ;
Dat de rechter dienvolgens vermocht
in zijn motivering naar dit stuk te verwijzen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
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Vom·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers.Gelijkluidende concl~tsie, de H. Velu,
advocaat-generaal. Pleitm·s, de HH.
Houtekier en Bayart.

van het jaillissement (1). (Artt. 574,
2°, en 631, lid 2, G.W.)
2° De bepaling van het eerste lid van

m·tikel 660 van het Gm·echtelijk Wetboek
is niet van toepassing op het H of van
cassatie, als het wegens schending van
een regel inzake bevoegdheicl een beslissing vernietigt van een ancle1· gm·echt
clan de at·1·ondissementsrechtbank (2).
(Impliciete oplossing.)
3° vVanneer het Hoj een arrest van een

1e KAMER.- 28 februari 1975.
1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. - GESCHILLEN
INZAKE FAILLISSEMENT. UITSLUITENDE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.
2o BEVOEGDHEID EN AANLEG. EURGERLIJKE ZAKEN.- ARTIKEL 660,
EERSTE LID, GERECHTELIJK WETBOEK.
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP
HET HOF VAN CASSATIE, ALS DIT HoF
WEGENS SCHENDING VAN EEN REGEL
INZAKE BEVOEGDHEID EEN BESLISSING
VERNIETIGT VAN EEN ANDER GERECHT
DAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK.
3o VERWIJZING NA CASSATIE. EURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN EEN ARREST VAN HET ARBEIDSHOF RECHTDOENDE INZAKE BEVOEGDHEID.- VERWIJZING NAAR EEN
ANDER ARBEIDSHOF.

m·beiclshof inzake bevoegdheicl vm·nietigt,
venvijst het de zaak nam· een ancler
a1·beiclshoj (3). (Art. 1110 G.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE DE
ARBEIDSAUDITEUR TE BRUSSEL 'l'EGEN
VAN DEN BROECK EN MR. BRUNEEL,
CURATOR OVER HET FAILLISSEMENT.
VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<C LOODFABRIEKEN VAN MERKSEM "• EN
IN ZAKE MR. BRUNEEL, q.q., TEGEN
VAN DEN BROECK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;

den om tot de ve1·ejJening van een jaillissement te komen, behoren ~titsluitend tot
de bevoegclheid van de 1'echtbank van
koophandel in wier arrondissement het
jaillissement geopencl is; zttlks is in-.
zoncledwid het geval voor geschillen ovm·
de betaling van becl1·agen welke ve1'schuldigd zijn wegens achterstallig loon,
vakantiegelcl, opzeggings- en ~f.itwin
ningsvergoecling en ovm· opneming van
die bed1·agen in het bevoo1'1'echte passief

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 574, 2°, en 631,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek,
doonlat het arrest het vonnis van
11 december 1973 bevestigt, waarbij de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen zich
bevoegd had verklaard, en de zaak naar
die rechtbank terugwijst, om de reden
dat in artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek letterlijk (onder loutere
bijvoeging van een referentie naar de
wetten op het gerechtelijk akkoord) de
tekst van artikel 12, 4°, van de wet van
25 maart 1876 op de bevoegcU1eid werd
hernomen, dat onder het regime van die
wet de bevoegdheid van de rechtbank

(1) Cass., 20 december 1974 en 9 januari
1975, sup1•a, biz. 477 en 526, alsmede de noten
onder deze arresten.
(2) Hoewel de bepaling van het eerste lid
van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek
van toepassing is op het Hof van cassatie,
als het een vonnis van de arrondissementsrechtbank wegens schending van een regel
inzake bevoegdheid vernietigt (cass., 3 oktober, 20 december 1974 en 9 januari 1976,
supm, blz. 164, 477 en 526), is zij evenwel

op het Hof niet van toepassing als het een
vonnis van de arrondissementsrechtbank
vernietigt w.egens een andere reden dan de
schending van een regel inzake bevoegdheid
( cass., 25 februari 1972, A1·r. cass., 1972,
blz, 589), of als het een beslissing van een
ander gerecht dan de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens schending van een
regel i:ilzake bevoegdheid (cass., 23 oktober
1974, sttp1•a, blz. 252 en de noot).
(3) Oass., 23 oktober 1974, supm, biz. 252,

1o Alle geschillen, die moeten beslecht wor-
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betwistingen rechtstreeks voortspruitend
uit de staat van faillissement, en dat
nergens uit de voorbereidende werken
blijkt dat de wetgever aan de bepalingen
van artikel 574, ,2°, een ruimere draagwijdte heeft willen geven dan aan de
bepalingen van gezegd artikel 1.2, 4°,
zodat ten deze de arbeidsrechtbank bij
toepassing van artikel 578 van het
Gerechtelijk Wetboek bevoegd was om
kennis te nemen van het tussen een werknemer en de curator van de gefaalde
werkgever gerezen geschil dat slechts
was ·ontstaan naar aanleiding van het
faillissement,
te1·wijl luidens de artikelen 574, .2°,
en 631, lid 2, van h.et Gerechtelijk Wetboek de rech.tbank van koophandel uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen
van alle geschillen die beslech.t moeten
worden om te komen tot de vereffening
van de faillissementen, zonder dat enig
onderscheid dient · gemaakt te worden
tussen de rech.tsvorderingen die voortspruiten uit h.et faillissement en die welke
slech.ts naar aanleiding ervan ontstaan :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van h.et arrest blijkt dat de partij Van
den Broeck de failliete naamloze vennootschap Loodfabrieken van Merksem
gedagvaard h.eeft tot betaling van diverse
bedragen verschuldigd onder meer wegens
ach.terstallig werkloon, vakantiegeld, opzeggings- en uitwinningsvergoeding en
tot opneming van die bedragen in h.et
bevoorrechte passief van h.et faillis~ement;
.
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
faillisseme:n.t betreft, overeenkomstig de
voorsch.riften van h.et W etboek van koophandel;
Overwegende dat, luidens artikel 631,
lid .2, van h.et Gerechtelijk Wetboek,
wanneer de faillietverklaring in Belgie
geschiedt, de desbetreffende gesch.illen
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 l 0 oktober

1967, van artikel505 van boek III, titel I,
van h.et Wetboek van koophandelluidens
hetwelk elk geschil betreffende de v~r
effening van een faillissement dat tot de
bevoegdheid 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 gebracht aan de artikelen 49.2, 50.2 en 504
van boek III, titel I, van het Wetboek
van koophandel, in zoverre deze artikelen de regels vaststelden voor de
geschillen die niet tot de bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel beh.oorden 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 Gent.
,28 februari 1975. 1• kamer.
Voorzitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Verslaggeve?', Ridder de
Schaetzen. Gdijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

1•

KAMER.-

28 februari 1975.

(TWEE ARRESTEN.)

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN,
BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING.
BEWIJS VAN DEZE BETEKENING NIET
OVERGELEGD.- NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

Niet ontvankelijk is de cassatievoo1·ziening
tegen een besluit van de bestendige
deputatie van een provincieraad waarbij
beslist wm·dt over een 1'eclamatie tegen
een aanslag in een di1·ecte gemeentebelasting, waJ?,neer uit de regelmatig
aan het Hof ove1·gelegde stukken niet
b~ijkt dat de verklaring van. vom·ziening
binnen de bij artikel 4 van de wet van

22 jantta1·i 1849 gestelde
kend wenl aan de pa1·tij
voo1·ziening is gericht (1).
van 22 juni 1865; art.
22 j1.mi 1877.)
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te1·mijn betetegen wie de
(Art. 2 wet
16 wet van

Ee1·ste zaak.
(VAN GHELUWE, T. STAD BRUGGE.)

Tweede zaak.
(BULCKE, T. STAD BRUGGE.)
Met de notitie overeenstemmende
arrest en.
28 februari 19'75. -

1

8

kamer. -

Voorzitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de· H. Gerniers.
Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Velu,
advocaat-generaal.

2e KAJYIER.- 3 maart 1975.
1° TAALGEBRUIK. - DUITSE TAAL. RECHTSPLEGING VOOR HET HoF VAN
CASSATIE.- STRAFZAKEN.- BESTREDEN BESLISSING EN CASSATIEBEROEP
IN HET DUITS. - BESCHIKKING VAN
DE EERSTE VOORZITTER WAARBIJ DE
TAAL VAN DE RECHTSPLEGING WORDT
VASTGESTELD.
2° BOSSEN. - ZICH BEVINDEN BUITEN
DE GEWONE WEGEN.- 0VERTREDING
VAN HET BOSWETBOEK, ARTIKEL 165,
TWEEDE LID. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER JYI.B.T.
DE TOEPASSING VAN DE STRAF. DRAAGWIJDTE.
1° W anneer het cassatiebe1·oep tegen een

in het D~tits gewezen st1·ajrechtelijke
beslissing in dezeljde taal is opgemaakt,
stelt de eerste voo1·zitter van het Hof van
cassatie bij beschikking de taal vast
wam·in de 1·echtspleging voor het Hoj
(1) Cass., 31 januari 1975, sttpra, blz. 626.
(2) Cass., 8 februari 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 552); 20 januari 1975,. redenen, supnt,
blz. 557.
(3) Raadpl. F. BorN, Des cont1·aventions
jo1·estieres, Bruxelles, 1877, blz. 72 tot 85 ;
RrGAUX en TROUSSE, Les codes de police, I,
tweede boekdeel, blz. 508 tot 512 ;

vanaj de terechtzitting zal worden voortgezet (2). (Artt. 27bis, § 2, wet van
15 juni 1935 en 9 wet van 20 juni 1953.)
2° De 1'echte1· bij wie een overtreding van
artikel 165, tweede lid, van het Boswetboek aanhangig is, beschikt ove1· een
beoo1·delingsbevoegdheid m.b.t. de toepassing van de stmf en kan de beklaagde
vrijsp1•eken, zelfs indien hij vaststelt dat
de ove1·t1·eding bewezen is (3).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE VERVIERS, T. FETTWEIS.)
ARREST (vertalin,g).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 mei 1974 in het Duits
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers, rechtdoende in hager
beroep, alsmede op de voorziening in
dezelfde taal ingesteld ;
Gelet op de beschikking van 4 juli 197 4
van de eerste voorzitter, waarbij wordt
gezegd dat vanaf de terechtzitting de
rechtspleging in het Frans zal worden
voortgezet ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 65 van het Boswetboek,
doordat bet vonnis eiser vrijspreekt,
door te overwegen dat een wandeling
een wettige reden is voor de aanwezigheid van iemand buiten de gewone wegen
van een bos,
· te1·wijl die interpretatie van de wettige
reden klaarblijkelijk tegenstrijdig is met
het beoogde doel van die wetsbepaling,
zij ertoe leidt voor iedere wandelaar een
soort recht op vrij verkeer in een bos
te doen ontstaan en aldus afbreuk doet
aan de opzet van bosbescherming die
deze wetsbepaling heeft en het feit van.
zich in een bos te bevinden buiten de
gewone wegen om zich enigszins te ontspannen, geen wettige reden in de zin
van die wetsbepaling oplevert :
Overwegende dat krachtens artikel165,
lid 2, van het Boswetboek eenieder die
zonder wettige reden in· een bos buiten
de gewone wegen wordt aangetroffen,
Pandectes belges, d. XIII, V 0 Bois et forets,
nrs. 682-683; Novelles, V° Code forestie1';
ms. 340 en 345.
Over de wettige reden, in de zin van
artikel 165, lid 2, van het Boswetboek, raadplege men cass., 10 mei 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 894).

-
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indien hij geen van de in lid l vermelde
gereedschappen bij zich heeft, naar
gelang van de omstandigheden tot geldboete van twee frank kan worden veroordeeld;
Overwegende dat blijkens die tekst de
rechter over een beoordelingsrecht beschikt met betrekking tot het toepassen
van de straf ;
Overwegende dat de rechter ten deze
steunt met name op die beoordelingsbevoegdheid om eiser vrij te spreken ;
Dat hij aldus zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt ;
Overwegende .dat voor zover het middel het door de rechter aangenomen
begrip van wettige reden bekritiseert,
het gericht is tegen een ten overvloede
gegeven overweging van het vonnis en
derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de
Staat.
3 maart 1975. - 2e kamer. - VooTzittM', Ridder Rntsaert, voorzitter. VeTslaggeve1·, de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.

(KEYMOLEN, T. TEMBUYSER.)
ARREST (ve1·taling).
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 oktober 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
Overwegende dat het vonnis nitspraak
doet over de burgerlijke belangen aileen;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 4 van de wet van
17 april 1878 hondende de voorafgaande
titel vall. het Wetboek van strafvordering,
203, § 4, gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van 31 mei 1955, 215 van het Wethoek van strafvordering, 92 en 97 van
de Grondwet en van het algemeen begin~
sel gehuldigd met name door artikelll38,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, valgens hetwelk de rechter geen nitspraak
kan doen ~tlt1·a petita,
do01·dat, na de door de verweerder,
burgerlijke partij, geleden schade te
hebben geschat, op 8.710 frank voor de
verschillende kosten, op 5.180 frank voor
de nog niet vergoede materiele schade
tengevolge van tijdelijke arbeidsongeschiktheden, op 100.000 frank voor de
morele schade tengevolge van de tijdelijke arbeidsongeschiktheden, op 102.019
frank
75.000 frank voor de materiels
schade voortkomende nit de blijvende
ongeschiktheid en op 200.000 frank voor
de morele schade voortkomende nit de
blijvende ongeschiktheid, hetzij op het
totale bedrag van 490.909 frank, het
bestreden vonnis erop wijst dat verweerder in zijn laatste conclusie de raming
van de door hem opgelopen schade
beperkt tot een totaal bedrag van
428.902 frank en eiser veroordeelt tot de
betaling van 428.902 frank onder aftrek
van de reeds nitbetaalde provisionele
bedragen van 75.000 en van 80.000 frank,
dit is een saldo van 273.902 frank,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het vonnis, bij
het onderzoek van bepaalde punten van
de vordering van de burgerlijke partij,
de bedragen waarop zij aanspraak maakte had verminderd, door te beslissen dat
met betrekking tot de verschillende
kosten de vordering tot vergoeding van
de honoraria van de twee geneesheren
ingesteld door de burgerlijke partij moest
worden verworpen op grond dat die honoraria verweerkosten zijn die niet ten laste
van beklaagde komen, en dat met betrekking tot de materiele schade ten gevolge
van blijvende ongeschiktheid deze op

+

2e KAMER.- 3 maart 1975.
RECH'l'BANKEN. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
00NCLUSIE VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ WAARBIJ DE EIS TOT VERGOEDING
BEPERKT WORDT. SCHADEVERGOEDING BOVEN HETGEEN GEVRAAGD
WORDT. 0NWETTELIJKHEID.

Indien de benadeelde pa1·tij op bepeTkende
wijze de bedmgen heejt bepaald die zij
voo1• elk bestanddeel van haa1· schade
ajzonde1'lijk vmagt, kan de 1'echteT de
beklaagde niet wettelijk ve1'001'delen om
aan deze pm·tij, teT veTgoeding van een
bestanddeel van de schade, een bed1·ag
te betalen dat het geV?·aagde te boven
gaat, oak al is het totaal van de toegekende bedmgen lageT dan het totaal
van de gev01·de1·de ve1·goedingen (1).
(Art. 1138, 2°, G.W.)
(1) Cass., 7 oktober 1969 (.A1-r. cass., 1970,

blz. 138).
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102.019 frank
75.000 frank, dit is op
177.019 frank moest worden geschat en
niet op 302.642 frank zoals de burgerlijke
partij in haar conclusie aanvoerde, zodat
het niet kon beslissen, zonder zich tegen
te spreken, dat aan de burgerlijke partij
het totale bedrag van haar vordering zou
worden toegekend (schending van artikel 97 van de Grondwet);
tweede o.nclerdeel, verweerder in zijn
conclusie enerzijds aanvoerde dat de
eerste rechter de morele schade van zijn
tijdelijke ongeschiktheden terecht op
45.780 frank had geschat en dienaangaande " de bevestiging van het beroepen
vonnis "vorderde en anderzijds de nwrele
schade tengevolge van zijn blijvende
arbeidsongeschiktheid op 50.000 frank
schatte ; door die schaden, waarvoor de
burgerlijke partij 45.780 frank en 50.000
frank vergoeding vorderde, respectievelijk op 100.000 frank en 200.000 frank
te schatten en door inzonderheid de ten
laste van eiser uitge,sproken veroordeling
op die schatting to stecmcn, het bestreden
vonnis uitspraak heeft gedaan over
punten die bij de rechtbank niet aanhangig waren en met betrekking tot
twee pcmten van de vordering aan de
burgerlijke partij meer heeft toegekend
dan er gevraagd was (schending van alle
in het middel vermelde wetsbepalingen) :

vonnis de aangevoerde tegenstrijdigheid
niet inhoudt, vermits nit de redengeving
blijkt dat in. de eindrekening rekening
werd gehouden met de vermindering van
de beclragen waarop de burgerlijke partij
aanspraak maakte, het echter aan deze
voor bepaalde bestanddelen van de
schade hogere bedragen toekent dan die
welke gevraagd werden ; dat het aldus
het verbod niet is nagekomen, dat aan
de rechter bij artikel 1138, 2°" van het
Gerechtelijk Wetboek is opgelegd;
Dat het tweede onderdeel van het
midclel gegrond is ;
On1 die redenen, vernietigt het bestreden vonnis voor zover het aan verweerder
hogere bedragen toekent dan die welke
werden gevraagd wegens morele schade
tengevolge van de tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid en voor zover het
met die bedragen rekening houdt bij de
vaststelling van het totale bedrag dat
het aan verweerder toekent na venrtindering van clit bedrag tot het totale
bedrag dat werd gevraagd ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gems,akt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; vervvijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Recht bank te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.

Overwegende dat de verweerder,
3 maart 1975. - 2e kamer. - Voo?·bmgerlijke partij, in zijn laatste conclvsie die hij voor de rechter heeft zitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve?·slaggeve?·, Baron Vingotte. - Gelijkgenomen, aparte vergoedingen vorderde
voor elk van de bestanddelen van de luiclencle conclt~sie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite?", de H. VanRyn.
schade die eiser hem had toegebracht,
onder meer 45.780 frank en 50.000 frank
voor de morele schade voortkomende
onderscheidenlijk van haar tijdelijke en
blijvende ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid; dat het
totaal beclrag van die verschillende vergoedingen 428.902 frank bedroeg;
2e KAJVIER.- 3 maart 1975.
Overwegende dat na een van de vorderingen tot vergoeding ongegrond te
1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
hebben verklaard en te hebben beschikt
STRAFZAKEN. JEUGDBESCHERMING.
dat andere dienen te worden verminderd
VONNIS VAN DE JEUGDRECHTBANK
in de mate die wordt vermeld en na de
DOOR
NIETIGHEID
AANGETAST.
morele schade tengevolge van de tijdeREOHTER IN HOGER BEROEP DIE DEZE
lijke en blijvende arbeidsongeschiktheid
NIETIGHEID OVERNEEMT. NIETIGop 100.000 frank en 200.000 frank te
HEID VAN DE BESLISSING IN HOGER
hebben geschat, zodat het totale schadeBEROEP.
bedrag 490.909 frank bereikte, het vonnis
aan verweerder een bedrag van 428.902 2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFfrank toekent, op grond dat de rechtZAKEN.- NIETIGHEID VAN EEN GETUIbank aan de burgerlijke partij slechts
GENIS BUITEN EDE TER TERECRTZITTING
het door deze gevraagde beclrag kan
VAN DE EERSTE RECRTER AFGENOMEN.
toekennen;
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
Overwegende dat aldus, hoewel het ·
NIETIGREID VAN DIT GETUIGENIS OVER-

-749GENOJ\'I:EN HEEFT.- NIETIGHEID DOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ VOOR RET
HOF AANGEVOERD. 0NTVANKELIJK
l'IIIDDEL.

1o vVannee1· een vonnis van de jengd-

?'echtbank nietig is omdat een get~tige
te?' te1·echtzitting is gehoo1·d zonde1' dat
hij de ve1·eiste eed heeft ajgelegcl, is oak
nietig het a?'1'est dat op het onwettel~jk
ajgenomen get~tigenis ste~mt en alsd~tsdanig cleze nietigheid ove1·neemt (1).
(Artt. 44, tweede lid, 155 en 176 Sv.)
2o De bepaling van aTtikel 155 van het
vVetboek van St1·ajvonle1'ing volgens
welke de getnigen te1' teTechtzitting onde1·
ede gehoonl wonlen is van openbm·e
onle, zodat de b~wge1'lijke partij zich
vooT het Hof kan be1'oepen op de nietigheicl van een dooT de eeTste 1·echte1' met
schencling van die bepaling ajgenomen
getuigenis, wannee1· de 1·echtm· in hogeT
beToep cleze nietigheicl heejt ove1·genomen
en zeljs inclien cleze paTtij de nietigheicl
voo1· de 1·echte1' in hogm· beToep niet had
aangevoeTd.
(PAUWELS, LANDSBOND VAN NEUTRALE
J\1UTUALITEITSVERBONDEN
EN
PAUWELS·LIESSENS,
T.
CARCAN J\1.
EN
CARCAN c.)
ARREST

(ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 oktober 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, jeugdkamer;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar
ministerie tegen de verweerders :
Overwegende dat de eisers, burgerlijke
partijen, die niet werden veroordeeld in
de kosten van de strafvordering, niet
bevoegd zijn om tegen die beslissing
cassatieberoep in te stellen ;
II. In zoverre de voorzieningen ingesteld zijn tegen de beslissing op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door de eisers tegen de verweerders :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 62 van de wet van
(1) Raadpl. cass., 20 januari 1975, supm,
blz. 551.

8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, 155, 189, 211 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grondwet,
clo01·clat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt, waarbij wordt beschikt dat
de civielrechtelijke vorderingen die de
eisers tegen de verweerders hadden ingestelcl, noch ontvankelijk, noch gegrond
zijn, zonder van de debatten de getuigenverklaringen uit te sluiten die de Jeugdrechtbank te Brussel tijdens de terechtzittingen van 23 oktober 1973 en 5 maart
1974 had afgenomen, maar door daarentegen .uitdrukkelijk melding te maken
van sommige van die getuigenverklaringen,
teTwijl noch het proces-verbaal van
elk van die terechtzittingen, noch het
beroepen vonnis de bewoordingen vaststellen, waarin de getuigen die hierop
werden verlword, de eed zouden hebben
afgelegd ; hieruit volgt dat de aldus
afgenomen getuigenissen nietig zijn en
dat, door aldus uitspraak te doen, de
rechters in hoger beroep die nietigheid
tot de hunne hebben gemaakt :
Overwegende dat noch nit de vaststellingen van de processen-verbaal van
de terechtzittingen van 23 oktober 1973
en van 5 maart 1974 van de Jeugdrechtbank te Brussel, waarop zij werden
gehoord, noch nit de uitgifte van het
beroepen vonnis blijkt dat de getuigen
D'Ooghe, Delporte, Lmnbourg, Pauwels,
Nicaise en Louvig-ny, ter terechtzitting
en alvorens te getuigen, de eed in de
bewoordingen van de wet zouden hebben
afgelegd;
Dat dientengevolge de verldaringen
van die getuigen onwettelijk werden
afgenomen en derhalve nietig zijn ;
Overwegen.de dat, verre van die getuigenissen te weren nit de gegevens
waarop het hof van beroep steunt om
tot zijn overtuiging te komen, het arrest
zich uitdrukkelijk beroept op de verklaring van Pauwels ter terechtzitting van
. 5 maart 19 74 alsmede op die van Delporte en Lembourg ter terechtzitting
van 23 oktober 1973 om te beslissen dat
niet bewezen is « dat de minderjarige
Carcan hetzij opzettelijk, hetzij door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg,
slagen aan Henri Pauwels heeft toegebracht n en dat << de eerste rechter derhalve terecht heeft vastgesteld dat de
rechtsvordering van de burgerlijke partijen (thans eisers) niet ontvankelijk is n ;
Dat het hof van beroep aldus de nietigheid waardoor die getuigenissen waren
aangetast, tot het zijne heeft gemaakt ;

-

750

Overwegende dat, daar de voorschriften van artikel 155 van het Wetboek van
strafvordering van openbare orde zijn,
het middel tot staving van de voorzieningen van de burgerlijke partijen voor
het Hof kan worden opgeworpen, hoewel
de eisers de nietigheid voor de feitenrechter niet hebben ingeroepen;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak cloet
op de burgerijke rechtsvorderingen door
de eisers tegen de verweerders ingesteld ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders in tweederde
van de kosten en de eisers in het overige
derde ervan ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik,
jeugdkamer.
3 maart 1975. - 2e kamer. - Voo?·zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggever, Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Fally.

(POULAERT, T.PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TK BRUSSEL
EN TONNOIR.)
ARREST ( vm·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, jeugdkamer;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorziening van eiser
betekend werd aan de partijen tegen wie
zij is gericht ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser ·in de kosten.
3 maart 1975. - 2e kamer. - Voorzitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Vin<;otte. - Gelijkluidende conchtsie, de H. Krings, advocaat-generaal.

2e
2e

KAMER.-

VOORZIENING

3 maart 1975.
IN

CASSATIE.

VORM. STRAFZAKEN. JEUGDBESCHERMING. VOORZIENING VAN
EEN VAN DE OUDERS VAN HET KIND
JEGENS WIE EEN BEWARINGSMAATREGEL IS GENOMEN.- VOORZIENING NIET
BETEKEND AAN DE PARTIJEN TEGEN
WIE ZIJ IS GERICHT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

KAMER.-

3 maart 1975.

INTERNATIONALE

VERDRAGEN.

VERDRAG TOT BESCHERJVIING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA·
MENTELE VRIJHEDEN. RECHT VAN
DE GEVANGENE BINNEN EEN REDELIJKE
TERMIJN TE WORDEN BERECHT OF IN
VRIJHEID TE WORDEN GESTELD.
REDELIJKE TERMIJN.- BEGRIP.

Niet ontvankelijkheid wegens niet-betekening aan de pm·tijen tegen wie zij is
.get•icht is de voorziening van een van de
mtders van een rninde1ja1·ig kind tegen
het m·rest van de karnet• van inbesch~tl
digingstelling van het hof van beroep,
dat jege1~s dit kind een bewaringsmaat?'egel heejt bevolen.

De redelijlce terrnijn, in de zin van a1·tilcel 5, § 3 van het Verd1·ag tot besche1·ming
van de 1'echten van de mens en de
j1mdamentele vrijheden, goedgekeu1·d bij
de wet van 13 mei 1955, wam·binnen
eeniede1· het 1'echt heeft be1·echt te wo1·den,
is niet verst1·eken als et' nag onde1·zoeksdaden om achte1• de waad~eid te lcomen
aan de gang zijn en deze handelingen
verricht wo1·den zondm· onve1·antwo01·de
vertm gin g (1 ) .

(1) Cass., 16 rnaart 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 762) en 26 november 1974, S1tpm,
blz. 366; vgl. cass., 20 rnaart 1972 (An·. cass.,
1972, blz. 687).
De noodwendigheden van het onderzoek
zijn evenwel op zichzelf geen verantwoorcling
voor de handhaving van de voorlopige hechtenis. Deze rnoet bovendien gerechtvaardigd
zijn, zoals bepaald is in de wet op de voorlopige

hechtenis, o.rn. wegens het bestaan van
ernstige en uitzonderlijke ornstandigheden
eigen aan de zaak of de pe1•soon van de ver·
dachte, die de openbare veiligheid raken
zodat de hechtenis moet worden gehandhaafd.
Raadpl. de arresten van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens van 27 juni 1968,
Jaarboek 1968, d. II, blz. 797 en vlg. en
blz. 813 en vlg.

__ _l:_

751(WEINREB.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 31 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 5, inzonderheid paragraaf 1,
c, en paragraaf 3, van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doo1·dat het arrest de beschikking van
de raadkamer van 17 januari 1975
bevestigt, waarbij eisers voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, op grond dat
het hof van beroep geen enkele vertraging
in het onderzoek vaststelt,
teTwijl, ee1·ste ondeTdeel, eiser in zijn
conclusie betwistte dat er aanwijzingen
van schuld bestonden en beweerde dat de
handhaving van de hechtenis strijdig was
met de bewoordingen van artikel 5, paragraaf 3, van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, waarbij wordt bepaald dat iedere gedet:i:neerde het recht
heeft binnen een redelijke termijn berecht
te worden of hangende het proces in
vrijheid te worden gesteld, door aan te
voeren dat « van enig belang is te laten
opmerken dat de heer Weinreb sinds zijn
aanhouding praktisch niet ondervraagd
werd, zodat hij zich niet omtrent de
te zijnen laste gelegcle gelclopnemingen
en fictieve facturering·en kon rechtvaardigen ll en clat « indien het parket sinds
clrie en een halve maancl het niet nuttig
oorcleelcle de heer Weinreb omtrent de
beweerde telastleggingen te ondervragen,
men hieruit moet afleiden dat het dit
verhoor niet nodig acht ll, en het arrest
geen passend antwoord. geeft op die
conclusie of althans hierop slechts op
oncluidelijke Vl~jze antwoordt;
tweede onde1·deel, de ongerechtvaardigde vertraging in het onderzoek volgde
uit het feit dat eiser niet werd onder'
vraagd en, daar « een redelijke termijn ll
was verstreken, hij uit de hechtenis
moest worden ontslagen · :
Betreffende de twee onderdelen samen :
Overwegende clat eiser in zijn conclusie
aanvoerde « dat de hanclhaving van de
hechtenis, na drie maanden, in het openbaar belang niet meer vereist is ; dat het

onderzoek in een stadium is gekomen
waar:i:n moet worden nagegaan of de
aanwijzingen van schuld bevestigd werden ; dat het van enig belang is te laten
opmerken dat de heer Weinreb sinds zijn
aanhouding praktisch niet ondervraagd
werd, zodat hij zich omtrent de te zijnen
laste gelegde geldopnem:i:ngen en fictieve
factureringen niet kon rechtvaardigen )) ;
Dat blijkens die overwegingen eiser
het feit dat hij « sinds zijn aanhouding
praktisch niet werd ondervraagd ll, alleen:
heeft aangevoerd om het bestaan van
aanwijzingen van schulcl te bEltwisten;
Overwegende dat het arrest erop wijst
« dat de door de verdachte uiteengezette
feiten niet van die aard zijn dat ze
afbreuk doen aan de aanwijzingen, die
totdusver gedurende het onderzoek wer.den verzameld ll ;
Dat het arrest aldus een passend
antwoord geeft op de conclusie waarin
eiser het bestaan van aanwijzi:ngen van
schuld betwistte ;
Overwegende dat het hof van beroep
verder beschouwt dat "het geen enkele
vertraging in het verloop van het onderzoek vaststelt ; dat n6g op 16 januari 197 5
een voorlopig verslag door de deskundige
Collard bij het dossier werd gevoegd ll ;
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat op 16 januari 1975, dit is de dag v66r
deze wa!l!rop de bevestigde beschikking
van de raadkamer werd gewezen, .een
voorlopig verslag van de deskundige
werd neergelegd en dat er geen vertraging
in het onclerzoek wercl vastgesteld, het
hof van beroep de conclusie, waarin eiser
een vertraging in zijn ondervrag:i:ng aanvoerde en eruit afleidcle dat het. parket
beschouwde dat die ondervrag:i:ng niet
nodig was, beantwoordt door ze te verwerpen;
·
Overwegende dat het hof van beroep
om voornoemde redenen aantoont dat
daden van onderzoek die nodig zijn om
de waarheid te ontclekken, inzonderheid
het deskundigenonderzoek, nog gaande
zijn en dat die daden zonder ongerechtvaarcligde vertraging worden verricht ;
dat uit die vaststellingen blijkt dat de
redelijke termijn bi:nnen welke de zaak
overeenkomstig artikel 5, paragraaf 3,
van het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden moet worden berecht,
niet is overschreden ;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing
regelmatig met redenen omkleedt en
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet alsmede van de rechten van
de verdediging,
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.
3 maart 1975. - 2e kamer. - Voorzitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. R. Smetryns (van de balie te Gent).

2e KAMER.- 4 maart 1975.
1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.- PROOES·VERBAAL VAN
EEN TEREOHTZITTING TIJDENS WELKE
DE ZAAK BEHANDELD WERD, NIET VOOR·
ZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN DE
VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER. -,ARREST WAARIN NIET ALLE VEREISTE
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN DE REOHTS·
PLEGING TE BEWIJZEN.- NIETIGHEID.
2° CASSATIE. OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVOR·
DERINGEN. VoORZIENING IN CAS·
SATIE VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT
DE STRAFVORDERING. VERNIETI·
GING VAN DEZE BESLISSING.- BRENGT
DE VERNIETIGING MEDE VAN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSINGEN OP DE
REOHTSVORDERINGEN VAN DE BURGER·
LIJKE P ARTIJEN.

1° Nietig is het a1·1·est van een hoj van
beToep, indien het proces-verbaal van
een terechtzitting tijdens welke de zaak
behandeld weTd, niet voo1·zien is van de
handtekening van de voorzitte1' of van
de gTijjie1' en in het arrest niet alle
vereiste vaststellingen voo1·komen om de
(1) Class., 8 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974,
biz. 146); raadpl. cass., 4 december 1973,
(ibid., 1974, biz. 384) en 14 januari 1975,
supra, biz. 539.

1·egelmatigheid van de 1'echtspleging te
bewijzen (1). (Artt. 155 en 189 Sv.;
art. 10 wet van 1 mei 1849.)
2° De veTnietiging, op de voo1·ziening van

de beklaagde, van de beslissing op de
stmfvoTdering bTengt de ve1·nietiging
mede van de niet definitieve beslissingen
op de 1'echtsv01·de1'ingen van de bu1·gerlijke pa1·tijen, zelfs indien de beklaagde
zich tegen deze beslissingen niet in
cassatie heeft voo1·zien (2).
(FIEY, T. VERMEULEN EN LANDSBOND
VAN OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing op de strafvordering;

I. W at de beslissing op de strafvordering betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 10 van de wet van 1 mei
1849, 155, 189, 190 en 211 van het
W etboek van strafvordering :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 6 september
1974 van het hof van beroep, tijdens
welke de zaak in voortzetting werd
behandeld en de debatten werden gesloten, enkel door de griffier is getekend ;
Overwegende dat, luidens artikel 10
van de wet van 1 mei 1849, de aantekeningen voorgeschreven bij de artikelen 155, 189 en 211 van het Wetboek
van strafvordering door de voorzitter en
door de griffier moeten ondertekend
worden ; dat deze vorm, voorgeschreven
om aan het proces-verbaal een authentiek
karakter te verlenen, een substantiele
vorm is;
Overwegende dat het Hof onder meer
niet kan nagaan of voormelde terechtzitting van 6 september 197 4 openbaar
was en evenmin hoe het hof van beroep
op deze terechtzitting was samengesteld,
inzonderheid of de rechters, die op
dezelfde terechtzitting aanwezig waren,
dezelfde zijn als diegene die het bestreden
arrest hebben gewezen ;
(2) Cass., 20 maart 1972 (Arr. cass., 1972,
biz. 684); raadpi. cass., 25 februari 1974
(ibid., 1974, biz. 705).
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Dat het arrest derhalve door nietigheid
is aangetast ;

II. Wat de beslissingen op de tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen betreft :
Overwegende dat, met betrekking tot
de civielrechtelijke vordering van V ermeulen Julien, het arrest een provisionele som aan laatstgenoemde toekent,
het door het beroepen vonnis bevolen
deskundigenonderzoek bevestigt en de
zaak voor verdere behandeling naar de
eerste rechter verwijst; dat, met betrekking tot de civielrechtelijke vordering
van de Landsbond van Christelijke
Mutualiteiten, het arrest aan (leze een
provisioneel schadebedrag toekent en
de zaak naar de eerste rechter verwijst,
die ze voor onbepaalde datum ter
{( verdere behandeling op civielrechtelijk
gebied " had verschoven ;
Overwegende dat voormelde beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin
van artikel 416 van het Wetboek van
strafvordering en geen uitspraak doen
betreffende een geschil inzake bevoegdheid ; dat, nu die beslissingen niet door
een onmiddellijke voorziening kunnen
worden bestreden, de berusting van eiser
in die beslissingen niet kan worden afgeleid uit de beperking van zijn voorziening
tot de beslissing op de strafvordering ;
Overwegende dat daaruit volgt dat de
vernietiging van de beslissing op de
strafvordering de vernietiging van de
beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen, die daarvan het gevolg zijn, met
zich brengt ; ·
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
4 maart 1975. ~ 2e kamer. ~ Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggever, de
H. Sury. ~ Gelijkluidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal.

2e

KAMER.~

4 maart 1975.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRES'I'EN ~ STRAFZAKEN. ~
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ~
0

BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING
WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE ANTWOORDEN OP DE OO.NOLUSIE WAAROP
DEZE IS GEGROND. ~ NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST. ~ WERKELIJK
BESTAAN VAN SCHADE.~ VERLIES VAN
EEN KANS. ~ BEOORDELING DOOR DE
FEITENREOHTER.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUI'I'EN
OVEREENKOMS'I'). ~ Do:DEN. ~
NADEEL DAT VOOR DE REOHTHEBBEN ·
DEN VAN HET SLAOHTOFFER VOORT·
VLOEIT UIT HET FElT DAT ZIJ GEEN
INKOMSTEN VAN HET SLAOHTOFFER
MEER ONTVANGEN. ~ VASTSTELLING
VAN DIT NADEEL.
l 0 N iet regelmatig met redenen omkleed

is de beslissing waa1·bij een v01·dering
van de bu1·gerlijke pa1·tij wordt afgewezen zonder te antwoorden op de conclusie waa1·op deze v01·dering is gerJ1"ond (1}. (Art. 97 Grondwet.)

2° De rechte1· beoordeelt soeve1·ein in jeite
het we1·kelijk bestaan van de schade ten
gevolge van een om·echtmatig feit, met
name de we1·kelijkheid van het ve1·lies
van een leans en van het nadeel dat er
kan ttit voortvloeien (2). (Artt. 1382
en 1383 B.W.).
3° Het nadeel dat voo1· de 1·echthebbenden
van het slachtoffer van een dodelijk
ongeval voo1·tvloeit uit het feit dat zij
geen inkomsten van het slachtoffer meer
ontvangen bestaat in het wegvallen van
het deel van deze inkomsten waa1·uit zij
een persoonlijk voordeel t1·okken of
konden getrokken hebben (3). (Impliciete oplossing.)
(SIMONS, T. OHOVAU.r
ARREST.
HE'I' HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
(1) 0ass., 4 juni 1974 (A1'1·. cass., 1974,
blz. 1095).
(2) Raadpl. cass., 2 juni 1958 (Bull. en Pas.,
1958, I, 1085) en 31 maart 1969 (A1·r. cass.,
1969, blz. 717).
(3) Raadpl. b.et arrest van 2 juni 1958
waarvan sprake in de vorige noot en cass.,
18 februa1i 1975, sup1·a, blz. 682.

-754Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 227, 1213,
1214, 1319, 1320, 1322, 1382, 1401-1°,
1409-2°, 1441, 1482, 1486, 1487, 1494
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,

doordat het arrest de vordering van
eiser tot betaling van een bedrag van
l. 632.712 frank als rnateriele schade
afwijst om de redenen dat de burgerlijke
partij een vergoeding vordert wegens
verlies van inkomsten door de gemeenschap en wegens het wegvallen van hulp
in het huishouden voor de toekomst,
dat de echtscheiding kort voor het ongeval ten voordele van de burgerlijke
partij was toegestaan en door de redelijkerwijze te voorziene ontbinding van
het huwelijk de gemeenschap zou opgehouden hebben te bestaan en derhalve
niet meer zou hebben kunnen genieten
van de gebeurlijke inkomsten van de
vrouw en dat tengevolge van deze antbinding de burgerlijke partij evenmin
voor de toekomst nog zou genoten hebben
van enige hulp van het slachtoffer in het
huishouden,
te~·wijl, ee1·ste onde1·deel, de door eiser
in zijn conclusies gevraagde materiele
schade eveneens gegrond was op het feit
dat hij alleszins samen met het slachtoffer een lening had aangegaan waarvan
nog 975.000 frank moest terugbetaald
worden en er nog andere schulden waren
die mede door het slachtoffer moesten
betaald worden en hij door het overlijden
nu die smnmen alleen moest terugbetalen,
zodat het arrest de bewijskracht van
deze conclusie miskend heeft door te
beslissen dat te dien opzichte eiser slechts
materiele schade zou gevorderd hebben
wegens verlies aan inkomsten door de
gemeenschap en wegens wegvallen van
hulp in het huishouden (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);

tweede onclenleel, eiser in zijn conclusies
uitdrukkelijk staande hield, zonder op
dat punt door de rechter tegengesproken
te worden, dat het slachtoffer een jaarlijks
netto-inkmnen had van 135.677 frank en
met hem gehouden was het saldo van
975.000 frank van een gezamenlijk aangegane lening en nog andere schulden
te betalen en l1ij nu deze sommen alleen
zou moeten betalen, zodat eiser tengevolge van het overlijden zijner echtgenote een medeschuldenaar dezer verbintenissen heeft verloren die tot betaling
zou gehouden geweest zijn ook na de
ontbinding van de gemeenschap door de

redelijk te voorziene voltrekking van de
echtscheiding, en eiser dus door dit overlij den schade he eft gel eden en in alle
geval de kans verloren heeft dat het
slachtoffer haar deel van de schulden zou
betalen (schending van de artikelen 227,
1213, 1214, 1382, 1401, 1°, 1409, 2o,
1441, 1482, 1486, 1487, 1494 van het
Burgerlijk W etboek) ;
denle ondm·deel, het arrest niet voldoende naar recht de verwerping van
deze door eiser gevraagde schadepost
motiveert ; noch het ontbinden van de
gemeenschap noch het ophouden van
h-ulp in het huishouden de verwerping
van de schadepost wegens het wegvallen
van het slachtoffer als medeschuldenaar
na de echtscheiding rechtvaardigen
(schencling van artikel 97 van de Grondwet):
Overwegende dat eiser subsidiair .stelde
dat bij de begroting van de door hem
opgelopen materiele schade alleszins
rekening moest worden gehouden met
het feit dat het slachtoffer, zijn gewezen
echtgenote, samen met hem een lening
had onderschreven, waarop nog een saldo
van 975.000 frank verschuldigd was,
dat het slachtoffer tot terugbetaling van
de helft van dit bedrag gehouden was
en dat hijzelf, eiser, voortaan gans alleen
voor de vereffening van deze saldoschuld, alsook van andere schulden, instaan moest, zodat hij in alle geval van
de kans werd beroofd dat het slachtoffer
haar deel in becloelde schulden betalen
zou;
Overwegende dat het arrest eisers in
het midclel aangehaalde vordering op de
aldaar gepreciseercle gronden afwijst,
zonder deze bij conclusie gehulcligde
subsicliaire stelling te beantwoorden ;
Dat het Inidclel in die mate gegrond is ;
Over het tweecle middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 301, 1319,
1320, 1322, 1382 van het Burgerlijk \'Vethoek en 97 van de Gronclwet,
doonlat het arrest de vordering van
eiser tot betaling van een beclrag van
1.632.712 frank als materiele schacle afwijst om de reclen dat de burgerlijke
partij een vergoeding vordert wegens
verlies van inkomsten door de gemeenschap en het wegvallen van hulp in het
huishoucle~1 voor de toekomst ; dat echter
de echtscheiding kort voor het ongeval
ten voordele van de burgerlijke partij
was toegestaan en door de redelijkerwijze
te voorziene onthinding van het huwelijk
de gemeenschap zou opgehouden hebben
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hebben lnmnen genieten vall de gebeurlijke inkomsten van de vrouw ; dat tengevolge van deze ontbinding de burgerlijke
partij evenmin voor de toekomst nog
zou genoten hebben van enige hulp van
het slachtoffer ill het huishouden,
tenvijl, ee1·ste onclercleel, de door eiser
bij conclusie gevraagde materiele schade
eveneens gegrond was op het feit dat hij
door het overlijden van zijn echtgenote
beroofd was van de mogelijkh.eid, na de
echtscheiding, een alimentatiegeld te
bekomen te haren laste, zodat het arrest
de bewijskracht van deze conclusies nliskent door te beslissen dat te clien opzichte
eiser slechts materiiile schade zou gevorderd hebben wegens verlies aan ir1komsten door de gemeenschap en wegens
wegvallen van hulp in het huishouden
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweecle onclenleel, eiser in zijn conclusie
staande hield, zonder op dat punt door
de rechter tegengesproken te worden,
dat het slachtoffer een jaarlijks llettoinkomen had van 135.677 frank, zodat
eiser tengevolge van het overlij den zijner
echtgenoten schade geleden heeft, dat
het feit dat de gemeenschap ontbonden
was en er geen huishouden meer bestond
geen afbreuk doet aan het recht van eiser
op het alimentatiegeld, nu de rechters
de voltrekking van de echtscheiding ten
nadele van het slachtoffer in het vooruitzicht stelden, en eiser alleszins de kans
op zulk alimentatiegeld verloren heeft
(schending van de artikelen 301 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek);
cle1·cle oncle?·cleel, het arrest niet voldoende naar recht de verwerping van
deze door eiser gevraagde schadepost
motiveert; noch het ontbinden van
de gemeenschap noch het ophouden van
hulp in het huishouden de ·ver-werping
van de schadepost wegens wegvallen
van alimentatiegeld na echtscheiding
rechtvaardigen (schending van artikel 97
van de Grondwet) :

Overwegende dat, in strijd met wat
het middel :voorhoudt, eiser bij conclusie
de verloren kans op onderhoudsgeld bij
toepassing van artikel 301 van het
Burgerlijk W etboek enkel inriep ter
verantwoording van zijn vordering tot
vergoeding van het gedeelte der materiiile
schade dat voortvloeit uit het verlies
van vermogen veroorzaakt door het
wegvallen van de inkomsten zijner onderhoudsplichtige echtgenote, slachtoffer van

het aan verweerders fout te wijten verkeersongeval ;
Overwegende dat het arrest deze
stelling verwerpt door te beschouwen dat
eiser op het tijdstip van het overlijden
van zijn vrouw niet haar inkomsten
genoot en dat hij ze everimin in de
toekomst zou genoten hebben; dat het
aldus, impliciet maar ondubbelzinnig,
oordeelt dat eiser niet aanspraakgerechtigd is op toepassing van artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest zodoende
de bewijskracht van eisers conclusie op
dat p1.mt niet miskent, deze conclusie
passend beantwoordt en de in het middel
ingeroepen wetsbepalingen niet schendt ;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 203, 303,
304, 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grond·wet,
cloonlat het arrest de vordering van
eiser qt<alitate qtta als vader en wettige
beheerder over de goederen van twee
minderjarige kinderen Dominique e11
Sonja tot betaling van een bj:Jdrag van
534.963 frank wegens materiiile schade
afwijst om de reden dat de zaak in conc?·eto moet vwrden onderzocht en « dat
nergens blijkt dat de overleden moeder
in enigerlei mate tussenkwam in het
onderhoud van de kinderen of zinnens
was dit te doen of zou verplicht zijn
geworden dit te doen wegens onvoldoende
ink~msten van de vader,,
tenvijl, ee1·ste oncle1·cleel, de verplichting
van w-ijlen Mevrouw Symons om, in haar
hoedanigheid van moeder, bij te dragen
in de kosten van onderhoud en opvoeding
harer twee minderjarige kinderen onafhankelijk is van het al of niet onvoldoende inkomen van eiser en van haar al of
niet bestaande wil dit te doen (schending
van de artikelen 6, 203, 303, 304 van
het Burgerlijk Wetboek);
tweecle onclenleel, eiser in conclusie
staande hield, zonder op dat punt door
de rechter tegengesproken te worden,
dat het slachtoffer een jaarlijks nettoinkomen had van 135.677 frank, zodat
eiser tengevolge van het overlij den van
zijn echtgenote schade heeft geleden,
dat het feit dat de moeder zolang het
huwelijk duurde 11iet in het onderhoud
van de kinderen tussengekomen is deze
schade niet uitsluit, daar de rechters de
voltrekking van de echtscheiding te haren
nadele in het vooruitzicht stelden, en dat
eiser derhalve alleszins de kans op zulk
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van de artikelen 203, 303, 304 en 1382
van het Burgerlijk Wetboek);
cle1·de onde1·deel, het tegenstrijdig en
club belzinnig is, enerzij cls, te beslissen
clat het recht op schaclevergoeding
wegens alimentatiegeld voor de kincleren
in concTeto 1noet beoordeeld worden en,
anderzijds, geen rekening te houden met
de tussen de echtgenoten uitgesproken
echtscheicling, die redelijkerwijze zou
voltrokken worden (schending van artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegencle dat de vordering van
eiser handelend als voogd en wettig
beheercler van de goederen zijner twee
minderjarige kincleren onder rneer strekte
tot vergoeding van de rnateriele schade
veroorzaakt door het wegvallen van de
mogelijkheicl tot het uitoefenen van hem
recht op levensonclerhoucl vanwege hun,
ingevolge onrechtmatige claad, overleclen
moeder ; dat het arrest deze vorclering
afwijst op groncl « dat de ·zaak in conC1'eto 1noet worden onclerzocht en dat
nergens blijkt clat de overleclen moecler
in enigerlei rnate tussenkwam in het
onclerhoucl van de kinderen, of zinnens
was clit te doen of zou verplicht zijn
geworden clit te doen wegens onvoldoencle
inkomsteJJ. van cle vader (thans eiser) " ;
Overwegende clat het arrest aldus in
conc1·eto en clerhalve rekening houdencle
met de gevoercle echtscheidingsprocedure,
nagaat of de toekomstige schade van de
kinderen wel zeker is ; dat het die vraag
zonder tegenstrijcligheid of clubbelzinnigheid negatief beantwoordt om de
hierboven vermelde redenen en onder
meer omdat, gelet op eisers inkomste:ri,
niet te verwachten valt dat een verdering tot het bekomen van onderhoudsgeld ooit tegen de moeder zou worden
ingestelcl ;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet
over de vordering tot vergoeding van de
vermogensschade, voor zover de vermogensschade ·wercl vastgesteld zonder rekening te houden met de hypothecaire
lening, ingesteld door eiser handelend
in eigen naam, en over de kosten ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in een clerde van de
kosten en laat het overige van de kosten
ten laste van eiser ; verwijst de aldus

beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Gent.
4 maart 1975. - 2 8 kamer. - Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Delva. - Gelijkl~tidende conclusie, de
H. Colard advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. Houtekier.

38 KAMER.- 5 maart 1975.
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONOLUSIE. 0VERWEGINGEN IN DE VORJ\'I VAN LOUTERE
VERONDERSTELLINGEN. - GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER EROP TE
ANTWOORDEN.
2° GERECHTSKOSTEN. BURGERLUKE ZAKEN. - ARBEIDSONGEVAL. VOORZIENING IN OASSATIE TEGEN DE
VERZEKERAAR VAN DE WERKGEVER.KOSTEN TEN LASTE VAN DEZE VERZEKERAAR.

De 1·echteT is niet veTplicht te antwoo1·den
ovenuegingen welke bij conclusie
wonlen aangevoe1·d in de vo1·m van
lmtte1·e ve1·onde1'stellingen (I).
2° vVannee1· inzake a1·beidsongevallen de
voo1·ziening van de getroffene tegen de
ve1'Zeke1·am· van zijn werkgeve1· wo1·dt
veTwmpen, 1&~rdt de ve1·zeke1·aar in de
kosten veroonleeld (.2). (Art. IOI7 G.W.
en art. 68 wet van 10 april I971.)
I

0

OJJ

(LAJ\'IBORDO, T. NAAJ\iLOZE VENNOOTSOHAP « BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN
ALGEJ\iENE VERZEKERINGEN OP HET
LEVEN EN TEGEN DE ONGEVALLEN ll.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
5 maart 1975. - 3 8 kamer. - Voo1·zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·8laggeve1', de
H. Clason. Gelijkhtidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Claeys Bouuaert en
VanRyn.
(1) Cass., 25 januari 1974 (A1·r. cass,, 1974,
blz. 582); vgl. in strafzaken cass., 24 april1974
(ibid., 1974, blz. 914), en inzake directe belastingen cass., 15 mei 1974 (ibid., 1974, blz. 1030).
(2) Cass., 21 maart 1973 (A1-r. cass., 1973,
blz. 719); raadpl. cass., 29 januari 1975,
supm, blz. 614.
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KAMER.-

5

maart

1975.

CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN.- ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDIENDEN. BESTAAN
VAN EEN VERBAND VAN ONDERGESCHIKTHEID. ToEZICHT VAN HET

HoF.
Het Hoj van cassatie is bevoegd om na te
gaan of de Techte1' ttit de jeiten 'heejt
ktmnen ajleiden clat een ve1·band van
onde1·geschiktheicl bestaat, kenme1'k van
de oveTeen/cornst vom· bedienden (1).
(GAYE, T. ROGER.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 april 1974 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikele~1. 97 van de Grandwet, 1710, 1779, 1787 van het Bmgerlijk
W etboek, 1 en 5 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd
bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955,
welk artikel 1 gewijzigd is bij artikel 29
van de wet van 21 november 1969 en
welk artikel 5 gewijzigd is bij de artikelen 62 van de wet van 5 december 1968
en 2 van de wet van 20 juli 1961,
cloo1·clat, om te verklaren dat van
1 september 1970 tot 30 oktober 1971
tussen partijen een arbeidsovereenkomst
voor bedienden bestond en eiser te veroordelen om aan verweerster achterstttllig
loon, een verbrekingsvergoeding en vakantiegeld te betalen, het arrest erop
wijst : « Het beginsel van het bestaan
van een band van ondergeschiktheid
tussen als man en vrouw samenlevende
personen op zichzelf :niet is uitgesloten,
wanneer het mogelijk is, onder meer in
verband met de oorzaak, de concubinaatsverhouding los te maken en te
onderscheiden van de verhouding van
ondergeschiktheid van de bediende ...
Het bestaan van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden wordt bewezen door het
voorkomen dat gei':ntimeerde (thans eiser)
zelf vanaf 1 september 1970 aan hun
betrekkingen heeft gegeven door zich
(1) Cass., 20· juni 1972 (Arr. cass., 1972,
blz. 997).

op het vlak van de sociale bescheiden als
een echte werkgever te gedragen, namelijk zijn bediende doen inschrijven bij
de Rijksdienst voor maatschappelijke
zekerheid, haar loonfiches uitreiken, inhoudingen doen voor de sociale zekerheid
en de belastingen en tenslotte haar bij
haar ontslag een 0.4 geven ... Ge!ntimeerde bovendien in november 1969 zijn
magazijnmeester Michel De Boch niet
verving doch appellante dat werk liet
doen. Uit verscheidene getuigenissen
volgt dat dit werk geen loutere camouflage was maar een werkelijk bestaande
toestand .. . Zij (appellante, thans verweerster) op 7 november 1969 eerst als
hu:ishoudster in dienst werd genomen,
doch de betrekkingen geheel en al
veranderden op 1 september 1970 toen
zij als magazijnbediende >verd aangenomen ll,
tenvijl het arrest noch door deze overwegingen noch door enige andere een
past1end antwoord geeft op de aanvullende eonclusie waarin eiser, die het bestaan
van een band van ondergeschiktheid
betwi;ltte, aanvoerde : concluante (thans
verweerster) client niet alleen te bewijzen
dat zij tijdens de litigie1.we periode in een
verhoudi.ng van ondergeschiktheid stond,
doch ook aan te tonen hoelang zij gedurende die periode als bedie~1.de heeft
gewerkt, en, door geen nadere uitleg te
verschaffen over het bestaan in co1w1·eto
van de betwiste band van ondergeschiktheid, dat '\\ril zeggen van een rechtsfeit
dat kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst voor bedienden en erin bestaat
dat een persoon bij de uitvoering zelf
van zijn werk onderworpen is aan het
gezag, de leiding en het toezicht van
degene voor wie hij werkt, het arrest,
door bovenvermelde overwegingen, het
niet mogelijk maakt te zeggen of te
besluiten dat er tussen verweerster en
eiser een band van · ondergeschiktheid
bestond die bleek uit het gezag, de leiding
en het toezicht van een werkgever :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest niet blijkt dat verweerster
bij de uitvoering zelf van haar werk
onderworpen was aan het gezag, de
leiding en het toezicht van eiser; dat het
arrest derhalve niet wettelijk kon beslissen dat er tussen de partijen een band
van ondergeschiktheid bestond die kenmerkend was voor de arbeidsovereenkomst voor bedienden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestre·
den arrest ; beveelt dat van dit arrest
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melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover dom: de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
5 maart 1975. - 3e kamer. - Vom·ziUe1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1•slaggevm·, de
H. Closon.- Gelijkhtidende conclusie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1', de H. Fally.

van het 1'Ust- en ove1'levingspensioen
van een overleden ge1·echtigde moet, op
st1"affe van ve1·val, wo1·den ingediend
binnen een te1'mijn van zes maanden
ingaande op de dag van het ove1·lijden of,
in vom·komend geval, de dag van de
kennisgeving. van de beslissing.
(RIJKSDIENST VOOR
WERKNEMERSPENSIOENEN,
T. DEPLUS.)
ARREST

3e

KAMER.-

5 maart 1975.

1o

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. WERKNEMERS. WERKL!EDEN. WET VAN 21 MEI 1955,
ARTIKEL 21,
1°. BEVOEGDHEID
VAN DE KONING OM DE PERSONEN
TE BEPALEN AAN WIE, IN GEVAL
VAN
OVERLIJDEN,
DE
VERVALLEN
EN NIET BETAALDE AORTERSTALLEN
VAN EEN PENSIOEN WORDEN UITBE •
TAALD. KONINKLIJK BESLUIT VAN
17 JUNI 1955, ARTIKEL 3 7. -'- BEPALING
DIE AFWIJKT VAN DE REGELS INZAKE
ERFOPVOLGING EN SAISINE VAN DE
ERFGENAMEN. WETTELIJKREID.

2°

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. WERKNEMERS. WERKl:.IEDEN. WET VAN 21 MEI 1955. AANVRAAG TOT RET ONTVANGEN VAN
DE VERVALLEN EN NIET BETAALDE
AORTERSTALLEN VAN RET PENSIOEN
VAN EEN OVERLEDEN GEREORTIGDE. TERMIJN W AARBINNEN DE AANVRAAG
MOET WORDEN INGEDIEND.

I

De bevoegdheid wellce aan de Koning
bij m·tilcel 21, 1°, van de wet van 21 mei
1955 wo1·dt toegekend om te bepalen aan
welke pe1'sonen, in geval van overlijden
van de gerechtigde, de vervallen en niet
betaalde achte1·stallen van een 1·ust- en
overlevingspensioen woTden uitbetaald
en de o1'de wam·in die pe1'sonen e1· het
genot zullen van hebben, implicee1·t dat
hij kan ajwijken van de 1'egels inzalce
e~jopvolging en saisine van de eTjgenamen. (Artt. 78 en 107 Grondwet;
art. 21 wet van 21 mei 1955 en art. 37
K.B. 17 juni 1955.)

o

2° De aanvmag tot het ontvangen van
veTvallen en niet betaalde achte1·stallen

(veTtaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 16 november 1973 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel ;

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, I 0 , van de wet
van 2I mei I955 betreffende het rusten overlevingspensioen voor arbeiders,
37 van het koninklijk besluit van 17 juni
I955 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, gewijzigd
bij artikel I van het koninklijk besluit
van 24 mei I959, 67, 97 en I07 van de
Grondwet,
doordat, ter rechtvaardiging van de
vereffening ten voordele van verweerder
van de vervallen en niet betaalde acbterstallen van het aan Armand Deplus
toegekende pensioen, die verweerder
aan eiser had gevraagd meer dan zes
maanden na het overlijden van de
gerechtigde, het arrest beslist dat artikel 37 van het ko~linklijk besluit van
I7 juni I955 krachtens artikel I 07 van
de Grondwet niet kan worden toegepast,
op de gronden van de eerste rechter dat
" met betrekking tot de vereffening van
de achterstallen, die vervallen doch niet
betaald zijn, aan de gerechtigden op een
rust- en overlevingspensioen, genoemd
artikel 37 niet aileen een wijziging brengt
in de erfopvolging zoals ze bij de artikelen 73I en volgende van het Burgerlijk
\Vetboek is geregeld, doch ook, door op
straffe van verval voor te schrijven dat
de aanvraag in verband met deze vereffening binnen een bepaalde termijn moet
worden ingediend, afwijkt van de saisine
van de reservataire erfgenamen" en dat
" hoewel artikel 2I van de wet van
21 mei I955 de Koning onder meer de
bevoegdheid toekent om te bepalen aan
welke personen de vervallen doch niet
betaalde achterstallen van een pensioen
waarvan de gerechtigde is overleden,
worden uitbetaald, de orde waarin deze
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en de termijn binnen welke de aanvraag
daarvoor moet worden ingediend, ... noch
artikel 21, noch enige andere bepaJing
van de wet van 21 mei 1955 echter de
Koning de bevoegdheid toekennen om
van de bepalu1.gen van het, Burgerlijk
W etboek inzake erfopvolging af te wijken ,, en op de eigen gronden « dat
gesteld, wat niet het geval is, dat de wil
van de wetgever om van die regels van
het Burgerlijk Wetboek af te wijken
duidelijk is aangetoond voor de wetten
van v66r die van 21 mei 1955, deze wil
echter helemaal niet blijkt uit de parlementaire voorbereiding van laatstgenoemde wet, die trouwens geen enkele
bepaling bevat die uitdrukkelijk voorziet
in een afwijking van de regels van het
Burgerlijk W etbo.ek " en dat « een dergelijke afwijking evenwel niet kan worden aangenomen op grond van een vermoeden ,,
te1·wijl, ee1·ste O?~de1·ileel, artikel 21, 1°,
van de wet van 21 mei 195o luidt, als
volgt "de Koning bepaalt aan wie; in
geval van overlijde:n van een gerechttigde op een uitkering bepaald bij deze
wet, de vervallen en niet betaalde achterstallen van deze uitkering worden uitbetaald, de orde waarin deze personen
er het genot van zullen hebben, alsook
de formaliteiten om vermelde achterstallen te verkrijgen evenals de termijn
binnen welke de aanvraag moet worden
ingediend " ; hoewel de uitvoerende
macht, bij de vervulling van de taak die
artikel 67 van de Grondwet haar toekent,
de draagwijdte van de wet niet uitbreiden en evenmin beperl~en mag,
ze echter uit het beginsel van de wet
en uit de algemene opzet de gevolgen
kan afleiden die er natuurlijk uit voortvloeien volge~1.s de geest waarin de wet
werd opgevat en de doelstellingen die
ze nastreeft ; uit de algemene opzet van
de wet van 21 mei 1955, die in vele
artikelen en inzonderheid in artikel 21
verwijst naar koninklijke nitvoeringsbesluiten, blijkt dat het gaat om een
kaderwet die moet worden nitgelegd op
grond van het beginsel van het " nuttig
effect '' en dat, om niet alle betekenis
to ontzeggen aan de be>voordingen van
artikel 21, client gesteld te worden dat
de wetgever de uitvoerende macht noodzakelijk de bevoegdheid heeft gegeve:n
om voor de toekenning van de vervallen
achterstallen van het pensioen van overleden gerechtigden een reglementaire
nitvoeringsmaatregel te nemen die afwijkt van de regels van het Burgerlijk

Wetboek betreffende de erfopvolging en
de saisine van de reservataire erfgenamen
en om de termijn vast te stellen binnen
welke de aanvraag moet worden ingediend; de wilsuiting van de wetgever
dienaangaande niet noodzakelijk uitdrukkelijk moet zijn doch stilzwijgend
kan zijn; de bewoordingen van artikel 21, 1°, van de wet van 21 mei 1955
klaar en duidelijk zijn en geen beroep
op de parlementaire voorbereiding vergen ; zo werd aangenmnen, qttod non,
dat deze bewoordingen op zichzelf niet,
dnidelijk wezen op de wil van de wetgever om van de regels van het Burgerlijk
Wetboek inzake erfenissen af te wijken,
uit de wordingsgeschiedenis van dat
artikel echter blijkt dat znlks wel degelijk
de bedoeling van de wetgever is geweest ;
zoals werd beklemtoond in de gemotiveerde akte van hoger beroep .van eiser,
het beginsel dat wordt afgeweken van de
regels van het Bnrgerlijk W etboek inzake
erfopvolging sedert 1922 in de wetgeving
is opgenomen en inzonderheid blijkt nit
de ontleding van de parlementaire voor~
bereiding van de opeenvolgende wetten
inzake de betaling van vervallen termijnen van ouderdomspensioenen aan bepaalde rechtverkrijgenden van overleden
gerechtigden, m.n. sedert de wet van
9 jannari 1922 tot die van 15 december
1937 betreffende de verzekering tegen de
geldelijke gevolgen van ouderdom en
vroegtijdige dood ; dit beginsel bij de
stemming over artikel 21, 1°, van de.wet
van 21 mei 1955 door de wetgever niet
opnieuw betwijfeld werd ; in de memorie
van toelichting voor de Senaat erop
werd gewezen dat dit artikel 21 de
Koning " de algemene bevoegdheid gaf
om alle aanvullende 1naatregelen voor
de uitvoering van de wet te nemen " ;
aldus, door artikel 37 van het koninldijk
besluit van 17 juni 1955 nit te vaardigen
en inzonderheid door te bepalen dat de
termijn biro1en welke de aanvraag tot
vereffening van de vervallen achterstallen
moest worden ingediend zes maanden
bedroeg, de Koning alleen maar de Hem
bij artikel 67 van de Grondwet toegekende bevoegdheid heeft uitgeoefend door
artikel 21, 1°, van de wet van 21 mei
1955, waarin het beginsel zelf van de
termijn is gesteld, uit te voeren overeenkomstig de geest waarin de wet werd
aangenomen en de doelstellingen die
ze nastreeft en zonder de draagwij dte
ervan uit te breiden of te beperken ;
het bekritiseerde arrest bijgevolg, op
voormelde gronden, de toepassing van
genoemd artikel 37 niet kon weigeren
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zonder aile in het middel vermelde
bepalingen te schenden ;
tweede onderdeel, het bestreden arrest,
door op voormelde gronden artikel 37
van het koninldijk bt;lsluit van 17 juni
1955 buiten toepassing te laten, niet
passend heeft geantwoord op het middel
van de gemotiveerde akte van hoger
beroep waarin verweerder aanvoerde dat
« indien de wetgever niet gemeend had
te moeten afwijken van de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek inzake
erfenissen, het niet nodig zou geweest
zijn in de wet van 21 mei 1955 een artikel 21, 1°, op te nemen ll en dat « het,
om niet elke betekenis, elke waarde aan
de woorden te ontzeggen, duidelijk is
dat de wetgever, door de Koning de bevoegdheid toe te kennen om te bepalen
aan wie de achterstallen worden uitbetaald en de orde waarin deze personen
er het genot van zullen hebben, heeft
willen afwijken van de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek )) en dat, bijgevolg, << daar artikel 37 van het koninklijk besluit van 17 juni 1955 niet in strijd
is met artikel 21, 1°, van de wet van
21 mei 1955, de toepassing van artikel107
van de Grondwet helemaal niet gegrond
was )) (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat artikel21, 1°, van de
wet van 21 mei 1955 betreffende het
rust- en overlevingspensioen voor arbeiders de Koning opdracht geeft te bepalen
aan welke personen, in geval van overlijden van een gerechtigde, de vervallen
en niet betaalde achterstallen worden
uitbetaald, de orde waarin deze personen
er het genot van zullen hebben, alsook
de formaliteiten om vermelde achterstallen te verkrijgen evenals de termijn
binnen welke de aanvraag moet worden
ingediend ;
Overwegende dat de aldus aan de
Koning gegeven opdracht doelloos zou
zijn indien ze niet de bevoegdheid inhield
om van de regels inzake erfopvolging en
saisine van de erfgenamen af te wijken ;
Overwegende dat artikel 37 van het
koninklijk besluit van 17 juni 1955,
gewijzigd bij het koninklijk besluit van
24 mei 1959, als persoon die de in artikel 21 van voormelde wet bedoelde
achterstallen kan ontvangen onder meer
aanwijst het kind met wie de gerechtigde
op het ogenblik van het overlijden leefde
en bepaalt dat de aanvraag tot het ontvangen van genoemde achterstallen, op
straffe van verval, moet worden ingediend binnen een termijn van zes maan-

den, ingaande op de dag van het overlijden of, in voorkomend geval, de dag
van de kennisgeving van de beslissing ;
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat verweerder zijn aanvraag op 1 september 1971 heeft ingediend, nadat zijn
vader op 12 december 1970 was overleden;
Overwegende clat het arrest, door verweerder de achterstallen van het pensioen van zijn vader toe te kennen, hoewei hij meer dan zes maanden na overlijden van zijn vader gevraagd had
daarvan in het genot te komen, de artikelen 21 van de wet van 21 mei 1955 en
37 van het koninklijk besluit van 17 juni
1955 schendt ;
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 vernietigcle beslissing ; gelet op
artikel 1017 van het Gerechtelijk Wethoek, veroorcleelt eiser in de kosten ; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
5 maart 1975. - 3e kamer. - Voorzitte?', de H. Naulaerts, raaclsheer waarnemencl voorzitter. Vm·Blaggeve1·, de
H. Janssens.- Gelijkluidende concluBie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.

1e KAMER.- 6 maart 1975.
1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GE·
GEVEN REDEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN
DE RECHTER WORDT VERWETEN DAT DE
REDENEN VAN ZIJN BESLISSING TEGENSTRIJDIG ZIJN. - GEEN TEGENSTRIJDIGE REDENEN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
3° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. - HUUROVEREENKOMST. BESLISSING WAARBIJ
AAN EEN BEPALING VAN DE OVEREEN·
KOMST EEN UITLEGGING WORDT GEGEVEN WELKE VERENIGBAAR IS MET
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MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN.

4° !IUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 16 VERVAT IN
DE WET VAN 30 APRIL 1951 VOLGENS
WELKE DE VERHUURDER IN BEPAALDE
GEVALLEN
HUURVERNIEUWING
MAG
WEIGEREN. GEEN DWINGENDE BEPALINGEN.

1° Zonde1· belang en de1·halve niet ontvankelijk is het middel dat lm·itiek oefent op
een ten ove1·vloede gegeven 1·eden .van
de best?· eden beslissing ( 1).
2° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
dat een tegenstl'ijdigheid in de 1·edenen
aanvoert welke de beslissing niet bevat (2).
3o De bewijsl£1-acht van een htt1w·ove1·eenkomst w01·dt niet miskend do01· de rechte1'
die aan een bepaling van de ·ovM·eenkomst een dmagwijdte toekent welke
ve1·enigbaa1· is met de bewoo1·dingen
ervan (3). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
4o De bepalingen van m·tikel16 ve1·vat in de
wet van 30 april 1951 volgens welke de
verh'U1wder, in de gevallen welke dit
m·tilcel vaststelt, de he1·niettwing van
een handelsh'UttT mag weige1·en, zijn
geen dwingende bepalingen ( 4).
(THEATE EN WATRIN, T. VAN ROUT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 februari 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtba11k van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, ll08, ll31,
ll34, 1135, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 3, 13, 16, inzonderheid 1, 1° en 3°, vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, welk artikel 13 is gewijzigd bij
(1) Cass., 4 .april 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 861).
(2) Cass., 28 juni 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 1225); raadpl. cass., 20 september 1974,
supra, blz. 92.
(3) Cass., 20 juni 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 1165), 12 september 1974 en 7 februari
1975, supra, blz. 44 en 642.

artikel 1 van de wet van 27 maart 1970,
en 97 van de Grondwet,
doordat, om ter verwerping van de
rechtsvordering van de eisers tot veroordeling van verweerster om het goed te
verlaten, dat zij in gebruik genomen had
krachtens een handelshuurovereenkomst,
die op 31 oktober 1972 verstreek, en tot
vergoeding van de huurschade, en om
te beslissen dat de eisers uiet mogen
weigeren de huur te hernieuwen door
zich overeenkomstig genoemd artikel 16,
I, 1° en 3°, te beroepen op hun wil het
gehuurde goed persoonlijk en werkelijk
in gebruik te nemen en er verbouwingen
aan uit te voeren, waarvan de kosten
drie jaar huur zouden te boven gaan, en
dat verweerster derhalve opnieuw een
huur met een duur van negen jaar bekomt, het vonnis, na erop gewezen te
hebben dat de op 1 november 1963 met
de vorige eigenaar, voor negen jaar,
gesloten huur de volgende clausule
bevat : « De verhuurder belooft aan de
huurster de huur te hernieuwen bij het
verstrijken van het negende jaar ,, verklaart, met overname van de redenen van
de eerste rechter, " dat in de wet nergens
bepaald is dat de duur van een handelshuur niet langer mag zijn dan negen jaar;
dat de huurder, op het ogenblik van het
opmaken ervan, behalve inzake de bij
artikel 16 bepaalde uitzonderingen, zeker
mocht zijn dat hij zevenentwintig jaar,
thans zesendertig jaar, in het gehuurde
goed kon blijven ; dat men derhalve niet
inziet waarom een verbintenis om een
huur bij zijn verstrijken te hernieuwen
ongeoorloofd zou zijn, daar het voor de
verhuurder alleen een afstand betreft
van zijn recht om zich op artikel 16 van
de wet te beroepen; ... (dat) ten overvloede ... niets de partijen belette destijds een huur van m.eer dan negen jaar
te sluiten in de vorn1 van een authentieke
akte; (dat) a jortio1·i 1ncet aangenomen
worden dat een hernieuwingsbelofte geldig is; ... (dat) tenslotte ... , hoewel eiser
verplicht is aan verweerster een hernieuwing van de huur toe te staan ingevolge
de verbintenis van zijn rechtsvoorganger,
(4) Zulks is nochtans niet bet geval voor de
bepaling van artikel 16-1, 4°, derde lid,
vervat in de wet van 30 april 1951 (cass.,
20 mei 1966, Bull. en Pas., 1966, I, 1189).
Over het begrip dwingende wet, raadpl.
cass., 9 december 1948 (B1tll. en Pas., 1948,
I, 615}, en de noten get. R.H. onder cass.,
16 maart 1967 _(Ar1·. cass., 1967, blz. 877);
en W.G. onder cass., 25 juni 1971 (ibid., 1971,
blz. 1081}.
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belet zich te beroepen op het recht,
waarvan sprake in artikel 14 van de
wet, voor wat betreft andere voorwaarden of het aanbod van derden" en in
zijn eigen redenen " dat een dergelijke
clausule volkomen geoorloofd en gelclig
is ... dat men zich in de eerste plaats kan
afvragen of de clausule ... een afwijking
is van de wet van 30 april 1951 of dat
zij niet louter een mogelijkheid uitdrukt
die voor de hum·der geen enkel gevaar
oplevert en waaraan clus volgens de
wetgever geen aandacht moest worden
geschonken, daar ze zonder belang is ;
... dat de wettelijke bepalingen waarvan
niet uitdrukkelijk 1nag worden afgeweken, slechts clwingend zijn voor de partij
die genoemde wet tegen de andere heeft
willen beschermen en voor zover volgens
deze wet die bescherming wordt verzekerd ... dat het cluidelijk is clat, wat de
duur van de handelshuur betreft, het
doel van de wet was de huurcler te beschermen en hem een 1ninilnum van
negen jaar te waarborgen ; clat niet
betwist wordt dat de verhuurcler een
huur van langere duur kan toestaan ;
clat het even cl uidelijk is clat clezelfde
verhuurcler zich eenvouclig ertoe kan
verbinclel). aan de hu"LU'der, die zulks aanvaardt, een toekomstige huurovereenkomst te verlenen, als die andere partij
het nuttig acht op het ogenblik dat deze
mogelijkheid zich voordoet "'
te1·wijl, eerste onclenleel, de grond afgeleid uit het feit dat men zich kan afvragen of de litigieuze clausule een afwijking is van de wet van 30 april 1951
of dat zij niet eenvoudigweg een mogelijkheid uitdrukt, op twijfel wijst of althans clubbelzinnig is en de beslissing
niet regelmatig zou kunnen verantwoorden (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweecle oncle1·cleel, het tegenstrijclig is
enerzijcls te zeggen dat de litigieuze
clausule een mogelijkheid uitdrukt waaraan volgens de wetgever geen aandacht
moest worden geschonken of een verbintenis bevat om een toekomstige huurovereenkomst te verlenen en anderzijds
te beslissen dat ver{veerster krachtens de
clausule een huur bekomt, waarvan zij,
bij toepassing van de wet van 30 april
1951, de hernieuwing gevraagcl heeft
(schending van artikel 97 van de Gronclwet);
clm·cle onclm·cleel, de litigieuze clausule
in elk geval niet " eenvoucligweg een
mogelijkheicl" uitclrukt en evenmin betekent dat de verhuurder zich verbindt

" om de huurder enkel ... een toekomstige
huurovereenkomst te verlenen ,,, doch
uitdrukkelijk afwijkt van de wet van
30 april 1951 daar zij het recht van de
verhuurder om de hernieuwing van de
hu"LU' te weigeren beperkt ; waaruit volgt
dat 'het vonnis de bewijskracht van de
bewoordingen van de huur van 1 november 1963 miskent (schencling van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk vVetboek) en hun in elk geval
binclencle gevolgen toekent clie zij niet
hebben (schencling van de artikelen 1134
en 1135 van het Burgerlijk Wetboek);
vie1'cle oncle1•cleel, artikel 16, I, 1 o en 3°,
vervat in de wet van 30 april 1951, de
belangen van de verhuurder beschermt
en dwingend is zodat, aangezien geen
afwijkencle bepalingen toegestaan zijn,
een aan de huurder in de huurovereenkomst gedane hernieuwingsbelofte nietig
is, ongeacht de cluur van de huur (schencling van voornoemd artikel 16, I, 1°
en 3°, evenals van de artikelen 6, 1108,
1131, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 13 vervat in de wet van
30 april 1951, voornoemd artikel 13 gewijzigcl bij artikel 1 van de wet van
27 maart 1970) :
W at het eerste ondercleel betreft :
Overwegencle dat het midclel enkel een
ten overvloede gegeven reden van het
vonnis bekritiseert ;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende clat het niet tegenstrijdig
is te beslissen dat de wetgever geen aanclacht heeft geschonken aan de mogelijk.
heicl van een wei bepaald beding in een
overeenkomst en clat de in het beding
voorkomende verbintenis de partij die
deze heeft aangegaan, geldig bindt ;
Dat het midclel feitelijke gronclslag
mist;
Wat het dercle onderdeel betreft :
Overwegencle dat door te oordelen dat
de verhuurder die een huur van langere
cluur kan toestaan ,, zich ook eenvouclig
ertoe kan verbinclen aan de huurcler,
die zulks aanvaardt, een toekomstige
huurovereenkomst te verlenen, als de
andere partij het nuttig acht op het
ogenblik clat deze mogelijkheicl zich
voordoet "' het vonnis de bewijskracht
niet miskent van artikel 3 van de overeenkomst volgens welke " de verhuurcler
belooft aan de huurster (thans verweerster), de huur te hernieuwen bij het verstrijken van h!Jt negencle jaar ";
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Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
W at het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat, zo weliswaar zekere
bepalingen vervat in de wet van 30 april
1951, die hoofdzakelijk de bescherming
van de handelszaak beoogt, eveneens de
verhuurder beschermen, en daardoor
dwingend zijn, echter niet kan gezegd
worden dat de verschillende bepalingen
van artikel 16 vervat in de wet van die
aard zijn;
Overwegende dat imn~ers de bewoordingen zelf van die bepaling « de verhuurder kan de hernieuwing van de huur
weigeren om een van volgende redenen ... »
aantonen dat de wetgever aan de verhuurder slechts een mogelijkheid heeft
verleend en dan nog enkel in de gevallen
die hij vaststelt ;
Overwegende dat het niet dwingend
karakter van de mogelijkheid van de
verhuurder om zich tegen de hernieuwing
van de door hem toegestane huur te
verzetten, bevestigd wordt door het feit
dat de wet een reeks dwangmaatregelen
en zelfs burgerlijke sancties bepaalt, om
te vermijden dat de verhuurder de hem
verleende mogelijkheid niet onrechtmatig aanwendt, hetzij hij de huurhernieuwing afhankelijk maakt van de betaling van een hogere huurprijs of van andere voorwaarden dan die van de huur
waarvan de hernieuwing gevraagd is,
hetzij hij de huurder uitwint wegens een
bij de wet bepaalde reden die niettemin
blijkbaar bedrieglijk was ;
Overwegende dat de wet zich daarentegen in dwingende bewoordingen uitdrulct wanneer zij inzake handelshuur
bepaalt dat de duur van de huur niet
korter mag zijn dan negen jaren en dat de
huurder, bij voorkeur boven alle andere
personen, het recht heeft om te bekomen
dat zijn huurovereenkomst ter voortzetting van dezelfde handel voor een
duur van negen j aar hernieuwd wordt
hetzij bij het verstrijken ervan, hetzij
bij het verstrijken van de eerste hernieuwing;
Overwegende dat daaruit volgt dat
het vonnis wettelijk heeft lnmnen beslissen dat, aangezien het doel van de wet
was de huurder te beschennen en hem
gedurende minimum negen jaar het genot
te waarborgen,. de verbintenis van de
rechtsvoorganger van de eisers om bij
het verstrijken van het negende jaar aan
verweerster hernieuwing van de huur
toe te kennen geoorloofd en geldig is ;

Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosden.
6 maart 1975. - Ie kamer. -'------ Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.

1e

KAMER.-

VOORZIENING

7 maart 1975.

IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN. BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE. BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING. AFSOHRIFT VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING NIET BIJ
HET EXPLOOT VAN BETEKENING GE·
VOEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening in cassatie tegen een beslissing van de bestendige depttfatie van een pTOvinciemad
inzake di1·ecte gemeentelij ke belastingen,
wannee1· het afsch1'ijt van de verkla1·ing
van voo1·ziening, welke we~·d betekend,
niet bij het exploot van betekening is
gevoegd (1). (Art. 4 wet van 22 januari
1849 ; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 2 wet van IS maart 1874; art. 16
wet van 22 juni 1877.)
(BUEKENHOUT,
T. GEMEENTE STERREBEEK.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 maart 1975. - Ie kamer. - Voo1'zitte1' en Verslaggeve1', de H. Dehahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal. -Pleite1·, de H. Wiard
(van de balie te Brussel).
Op dezelfde dag zijn negen arresten
in dezelfde zin gewezen inzake Dekrem,
Mertens M., Verbelen en Mertens J.;
(1) Cass., 20 en 22 november 1974, sttpra,
biz. 347 en 353.

-764Mees; De Brue, Halfiants, Vandervondelen-Overloop ; Claessens ; Rentemeesters ; Heyvaert ; Van Tuykom, tegen gemeente Sterrebeek, op de voorzieningen
tegen de beslissingen van de bestendige
deputatie van de provincieraad van
Brabant van 28 september, van 12, 16,
19 en 23 oktober en van 9 november 1973.

re KAMER.- 7 maart
I0

1975.

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE).- VERBOD OP IEMAND DWANG
UIT TE OEFENEN. - DRAAGWIJDTE.

(1) Door te beslissen dat artikel 7 van de
Grondwet aan een rechtbank verbiedt een
Iichamelijk of geestesonderzoek te gelasten
van. een partij in een geding tot echtscheiding,
had het bestreden arrest de grondwettelijke
bepaling inzake de persoonlijke vrijheid te
ruim gernterpreteerd.
Tijdens de voorbereiding van de Grondwet
werd deze bepaling niet lang behandeld
(HtJYTTENS, d. I, blz. 575). Door deze vrijheid
te waarborgen heeft de wetgever weliswaar
willen beletten dat de bewegingsvrijheid wordt
gestuit. Professor Wigny neemt evenwel aan
dat de persoonlijke vrijheid, in de zin van
artikel 7 van de Grondwet, verschillende
aspecten vertoont, n1et name de Iichamelijke
integriteit, het vrij komen en gaan (of bewegingsvrijheid), de onschendbaarheid van de
waning en de waardigheid van de mens
(WIGNY, Droit constitutionnel, d. I, blz. 305
en vlg.). Zulks is ook de mening van professor
Mast, die echter verwijst naar de artikelen 7,
9, 10 en 22 van de Grondwet {MAST, Overzicht
van het gronclwettelijk ?'echt, d. I, uitg. 1950,
blz. 19 en vlg.).
De wetgever had deze kwestie eventueel
kunnen tor sprake brengen in verband met de
wetsontwerpen houdende maatregelen waarvan de toepassing in strijd kan zijn met de
persoonlijke vrijheid. Zulks is niet het geval
geweest.
Ter gelegenheid van de behandeling van
het wetsontwerp inzake de, voorlopige hechtenis, inzonderheid in verband met artikel 25
van de wet, werd gezegd dat de rechtbanken
misbruik maakten van de mogelijkheid lichamelijke onderzoeken te gelasten en dat daarop
een strikt toezicht moest worden gehouden.
Dienaangaande werd niet verwezen naar de
vorenvernieide grondwettelijke bepaling (Pasinornie, 1874, biz. 177).

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.- RECHTER
DIE EEN LICHAMELIJK EN EEN GEESTESONDERZOEK VAN EEN PARTI.T GELAST.WETTELIJKHEID. VooRwAARDEN.
3° BEWIJS. - BURGERLIJKE ZAKEN. LICHAJ\iELIJK OF GEESTESONDERZOEK
VAN EEN PARTIJ. - "\VETTELIJKHEID.
- VooRwAARDEN.
1° Het Ve?·bod op iemand dwang ~tit te
oefenen en zijn pm·soonlijkheid te doo?'g1'Dnden is een algemeen ?'echtsbeginsel;
dit ve1·bod houdt in dat, buiten de doo1• de
wet bepaalde gevallen, elke lichamelijke
dwang op een pe1·soon, a.m. om hem
tot een daad te dwingen of zich aan een
lichamelij k of een geestesonde1·zoek te
ondenveTpen ve1·boden is (l).

De wetgever heeft aileen gezegd dat het
lichamelijk onderzoek de eerbaarheid kon
aantasten en dat daarom misbruiken dienden
vermeden te worden (1·aadpl. in deze zin
cass., 1 april 1968, An·. cass., 1968, biz. 1001).
Dit grondwettelijk aspect is evenmin in
aanmerking genomen bij de voorbereiding
van de wet van 24 januari 1945 betreffende
de prophyiaxie der geslachtsziekten, en van
de gezondheidswet van 1 september 1945.
Ret Regentsbesluit van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt
wordt, is genomen ter uitvoering van deze wet.
In beide gevallen .kon de kwestie gewis ter
sprake gekomen zijn.
Zij had kunnen opgeworpen worden bij de
voorbereiding van de wet van 15 april 1958
tot wijziging onder meer van de besluitwet
van 14 november 1939 tot beteugeling van
de dronkenschap. Deze wet heeft in het Wetboek van strafvordering een artikel 44bis
ingelast, voigens hetweik de procureur des
Konings, ingevai de dader van een misdaad
of van een wanbedrijf op heterdaad wordt
betrapt, enerzijds een geneesheer kan geiasten
de medische vaststellingen te doen omtrent de
staat van dronkenschap van de dader en van
het slachtoffer van het misdrijf en anderzijds
de geneesheer opvorderen om een bloedmonster te nemen. Deze bepaling is evenwel niet
van toepassing in geval van overtreding van de
wetten en verordeningen betreffende het weg;verkeer; deze kwestie is geregeld door bijzondere bepalingen vervat in de wet van 1 augustus 1899 oetreffende de politie over het wegverkeer en thans overgenomen in de artikelen 63 en 64 van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer van 16 maart 1968.
Tijdens de voorbereiding van deze laatste
wet werd het vraagstuk van de aantasting
van de menselijke waardigheid onderzocht.

-
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onde1·gaan, o.m. inzake echtscheiding,
voo1· zovm· die pe1·soon niet gedwongen
woTdt zich aan een de1·gelijk onde1·zoek,
met name een psychiatTisch ondm·zoek,

2o en 3° Het vm·bod op iemand dwang uit
te oefenen en zijn persoonlijkheid te
doo1·gmnden geldt niet voo1· het deshmdigenonde?·zoek dat iemand kan
In de memorie van toelichting is uitdrukkelijk ·
gezegd dat, hoewel de voorgestelde maatregel
niet als een aantasting van de lichamelijke
integriteit kon worden beschouwd, hij niet
onder dwang kon worden opgelegd. (Gedr.
St. Kamer, zitt. 1955-1956, nr. 397-1, blz. 7
en 8).
In dit opzicht bestaat er een verschil tussen
artikel 44bis, enerzijds, en de artikelen betreffende dronkenschap aan het stuur, anderzijds : ingeval iemand weigert zich te onderwerpen aan een onderzoek dat krachtens
artikel 44 bis is gelast, wordt geen sanctie
opgelegd; hij die zich verzet tegen het bloedonderzoek waarvan sprake in de gevallen
van de wet betreffende de politie over het
wegverkeer, hoewel hij daartoe met geen
geweld kan worden gedwongen, stelt zich
daarentegen bloot aan de straffen van artikel 34, 3°.
Het verslag aan de Kamer (Gedr. St. Kamer,
zitt. 1957-1958, nr. 397, blz. 2) zegt dat de
maatregel de persoonlijke vrijheid niet meer
aantast dan de hygienemaatregelen bij het
leger. Tijdens de behandeling in. openbare
vergadering waren sommigen, zowel in de
Kamer als in de Senaat, van oordeel dat de
menselijke waardigheid werd an,ngetast (zie
wat hierover werd gezegd door volksvertegenwoordiger Hermans, Pa1·l. Hand., Kamer,
vergad. van 20 februari 1958, blz. 20, en door
Senator Nihoul, Pm·l. Hand., Senaat, vergad.
van 24 maart 1958, blz. 1212).
Uit het onderzoek van de voorbereiding
van de wet van 15 april 1958 blijkt dat het
niet in de bedoeling van de wetgever lag een
verband te leggen tussen de kwestie van het
geneeskundig onderzoek en artikel 7 van de
Grondwet. Er was weliswaar sprake van een
aantasting van ·de menselijke waardigheid,
de lichamelijke integriteit, doch er is niet
verwezen naar voormeld artikel 7,
Het is echter belangrijk erop te wijzen dat
tijdens deze voorbereiding herhaaldelijk is
gezegd dat in geen geval op iemand enige
dwang kan worden uitgeoefend, als de betrokkene weigert zich aan de uitvoering van deze
maatregel te onderwerpen. De mogelijkheicl
dat deze dwang wordt uitgeoefend is unaniem
afgewezen zowel in de memorie van toelichting
(Gedr. St. Kamer, zitt. 1955-1956, nr. 347,
blz. 7 en 8) als in het verslag aan de Senaat
(Gedr. St. Senaat, zitt. 1957-1958, blz. 245).
In deze stukken is er ook op gewezen dat uit
het feit aileen dat iemand weigert zich aan
een lichamelijk onderzoek te onderwerpen

ge(m vermoeden tegen de betrokkene kon
worden afgeleid.
'
Als besluit van het onderzoek van de diverse
wettelijke bepalingen waarvan zoeven sprake
en de voorbereiding ervan kan worden gesteld,
enerzijds, dat nooit enig verband werd gelegd
tussen de problemen in verband met de aantasting van de integriteit van de persoon en
de toepassing van artikel 7 van de Grondwet,
zelfs niet op het einde van de xrxe eeuw,
toen de Grondwet pas was opgemaakt, en
anderzijds, dat volgens de wetgever voor de
uitvoering van een wel bepaalde daad geen
enkele dwang kon worden toegestaan.
Hoewel de zoeven besproken gevallen onder
het publiek recht vallen, gelden de desbetreffende opmerkingen eveneens in privaat recht.
Dienaangaande schrijft De Page : « C'est, en
effet, la contrainte sur l'activite de l'homme
que notre droit reprouve, parce qu'elle aboutirait a violenter le debitelll' (voy. cass., 8 juin
1849, Bt~ll. et Pas., 1850, I, 81, spec. p. 90) ».
" Des l'instant ou !'execution en nature exige
la contrainte directe sur la personne en vue
d'un fait determine, la regle nemo potest
p1·aecise cogi ad factt~m vient empecher la
realisation et force le creancier a se contenter
de clommages-interets » (DE PAGE, d. III, Bde
uitg., nr. 96, blz. 125, noot 5, en blz. 126). De
Page onderstreept aldus, nopens de uitvoering
van de verbintenissen, dat het adagium waarvan zoeven sprake slechts de uitdrukking is
van een algemeen rechtsbeginsel, nl. dat op
niemand dwang mag worden uitgeoefend.
Deze kwestie moet eveneens in verband
gebracht worden met artikel 8 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens,
dat een waarborg is voor de eerbiecliging van
het priveleven (Raadpl. J. VELU, " Vie privee
et droits de l'homme », .Actes dt~ Je colloqtte
>

international SU1' la COnvention BU1'0peenne
des di·oits de l'ho1jtme, B1·uxelles 1 1973, nrs. 37

en 38).
Artikel 7 van de Grondwet is als zodanig
blijkbaar de uitdrukking van dit algemeen
rechtsbeginsel : de persoonlijke vrijheid is
gewaarborgd. Ingevolge de Grondwet zijn van
deze fundamentele regel slechts afwijkingen
mogelijk in de gevallen en op de wijze als in
de Grondwet is bepaald. Elke aantasting van
de bewegingsvrijheid is immers een dwanguitoefening. Zulks is slechts mogelijk in de
gevallen als bepaald in lid 2 en 3 van genoemd
artikel.
Om te oordelen of een geneeskundig,
lichamelijk of geestesonderzoek door een rechtbank kan worden gelast, moet dus rekening
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toesternt en rnet dien verstande dat de
rechter die het einclvonnis wijst niet
ve1·rnag ttit die weige1·ing ze~f gevolgtrekkingen te rnaken (1).
(L ... , T. 111. .. )

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 7, 97 van de Grondwet, 231 van het Burgerlijk Wetboek,
876 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek,
cloorclat het arrest de door eiseres in
haar conclusie gevorderde onderzoeksmaatregel, luidende als volgt : "alvorens
te beslissen over de grond een deskundige psychiater aan te stellen met als
opdracht nate gaan of verweerder ja dan
niet perverse neigingen heeft met een
sado-masochistische inslag die het huwelijksleven van eiseres en de seksuele
betrekkingen tussen partijen voor eiseres
onduldbaar maken en aanleiding geven
tot handelingen die als een belediging
tegenover eiseres moeten beschouwd
worden ,, niet ontvankelijk verldaart om
de reden dat krachtens artikel 7 van de
Grondwet betreffende de persoonlijke
worden gehouden met de draagwijdte van het
algemeen rechtsbeginsel dat zoeven is uiteengezet. Het geneeskundig onderzoek is gewis
een aantasting van wat professor Wigny de
lichamelijke integriteit en de menselijke
waardigheid noemt. Zulk onderzoek mag dus
geenszins aanleiding geven tot dwanguitoefening. Hij die dit ondergaat moet ermee
instemmen. Dit is het geval zowel wanneer
de wet de geneesknndige expertise toestaat,
als wanneer ze door de rechter wordt bevolen.
Het onderhavige arrest wijst er bovendien
op dat nit cle weigering aileen om zich aan
het onclerzoek te onderwerpen geen vermoeclen
kan worden afgeleid nopens feiten naar aanleicling waarvan het onderzoek is gelast. In het
voorgaande is eraan herinnerd dat ook bij het
maken van artikel 44bis, zoals zulks in het
W etboek van strafvordering is ingevoegd,
erop gewezen werd dat ten laste van de
betrokkene geen vermoeden kon worden
afgeleid uit zijn weigering om zich aan een
geneesknndig onderzoek te onclerwerpen.
Het Hof heeft de algemeenheid van. cleze
regel erkend, die moet worden afgeleid nit
het algemeen rechtsbeginsel waarvan melding
is gemaakt.

E.K.

vrijheid, een gedingvoerende partij niet
kan gedwongen worden zich aan een
psychiatrisch onderzoek te onderwerpen,

terwijl het deskundigenonderzoek door
de wet als bewijsmiddel wordt toegelaten
en noch artikel 7 van de Grondwet noch
enige andere grondwettelijke of wettelijke bepaling verbiedt, inzake echtscheiding, van dit bewijsmiddel gebruik te
maken; de beschouwing dat een gedingvoerende partij niet kan gedwongen
worden zich aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, geen reden is om te
weigeren een dergelijk onderzoek te
bevelen vermits slechts nadat een deskundigenonderzoek zal bevolen zijn,
zal kunnen nagegaan worden of ja dan
niet de partij op wie dit onderzoek
betrekking heeft, aanvaardt zich aan dit
onderzoek te onderwerpen, uit welke
houding slechts naderhand de gepaste
gevolgen zouden kunnen getrokken worden:
Overwegende dat het incidenteel beroep van eiseres ertoe strekte de door haar
ingestelde vordering tot echtscheiding
gegrond te verklaren, minstens, alvorens
over de grond te beslissen, een deskundige psychiater aan te stellen met de
in het middel aangehaalde opdracht ;
Overwegende dat het arrest de gevorderde onderzoeksmaatregel· niet weigert
omdat de wet een deskundigenonderzoek
inzake echtscheiding niet toelaat, maar
omdat hij wegens de grondwettelijke
bepalingen niet ontvankelijk is ;
{1) Raadpl. DE PAGE, d. I, 3de uitg.,
nr. 935; ToRSIN, « L'expertise est-elle un mode
de preuve legalement admissible en matiere
de divorce ? ,, Belgique judiciai1·e, 1929,
biz. 129; Repert. prat. d1·. belge, bijv. I, yo Divm·ce et sepa.·ation de C01']JS, nr. 346; VIEUJEAN,
Examen de jurisprudence 1960-1964, « Les personnes et les biells ,, Rev. crit. jttrispr. belge,
1966, biz. 199, nr. 38; id., Examen cle jurisprudence 1965-1969, « Les personnes ,, Rev.
m·it. ju1·i·'P''· belge, 1970, biz. 580, nr. 51, j,
en biz. 587, nr. 53; 0ARBONNIER, noot onder
civ. Lille, 18 maart 1947, Dalloz, 1947,
:furispr., biz. 507; SAVATIER, « Le droit civil
cle Ia famille et les conquetes de Ia biologie ,,
Dalloz, 1948, Chronique, biz. 33; BARBIER,
" L'expertise du sang et le role du jnge dans
les proces relatifs a Ia filiation ,, Rev. tr. droit
civil, 1949, biz. 345 ; RouAST, noot onder
cass. civ., 25 jnli 1949, Jur. cl. per., 1949, II,
5102; Brussel, 9 januari 1892 (Panel. per., 1892,
biz. 482); Brussel, 20 april 1961 (Pas., 1962,
II, 198); Brussel, 30 april 1962 (ibid., 1963,
II, 77).
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dwanguitoefening tegen de persoon en
van het binnendringen in het gebied van
de persoonlijkheid, een algemeen rechtsbeginsel uitmaakt ; dat dit verbod inhoudt dat buiten de door de wet bepaalde
gevallen, elke fysische dwanguitoefening
op een persoon, onder 1neer o1n h61n tot
een daad te dwingen of zich aan een
lichamelijk of geestesonderzoek te onderwerpen, verboden is ;
Dat dit rechtsbeginsel het deskundigenonderzoek waarvan een persoon het voorwerp uitmaakt, onder an.dere inzake
echtscheiding, niet verbiedt, voor zover
-die persoon niet gedwongen wordt zich
aan zulk onderzoek, onder meer een
psychiatrisch onderzoek, te onderwerpen
als hij er niet in toestemt en met dien
verstande dat de rechter die het eindvonnis wijst niet vermag nit die weigering zelf gevolgtrekkingen te maken ;
Overwegende dat het arrest dus, op
de enige overweging dat een gedingvoerende partij niet kan gedwongen worden zich aan een psychiatrisch onderzoek
te onderwerpen, niet wettelijk mocht
beslissen dat de gevorderde onderzoeksmaatregel niet ontvankelijk is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over het incidenteel beroep en over de
kosten ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrecihter wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
7 maart 1975. - 1e kamer.- Voo-rzitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Van Leckwijck. Gelijkhtidende
conchtsie, de H. Krings,. advocaat-generaal. - PleiteT, de H. De Baeck.

1e KAJ\iER.- 7 maart 1975.
1o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

VAN TAFEL EN BED.- REOHTER
DIE DE PERSOONLIJKE VERSOHIJNING
VAN DE PARTIJEN GELAST. - WETTELIJKHEID.

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. - ONDERVRAGING VAN DE PARTIJEN WAARUIT
EEN BEKENTENIS VOORTVLOEIT.
BEWIJSWAARDE VAN DEZE BEKENTENIS.

3° BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.ECHTSCHEIDING. BEWIJSWAARDE.

BEKENTENIS. -

1° I nzake echtscheiding kan de pe1'soonlijke ve1·schijning van de pa1'tijen wo1·den
gelast (1). (Art. 1263 G.W.).

2° en 3° vVanneeT ttit de onde?'V1'aging van
de paTtiJ'en als bepaald in de m·tikelen 992 en volgende van het Ge1·echtelijk
vV etboek een bekentenis VOOTtvloeit, staat
het aan de 1·echte1' de bewijskmcht eTvan
te beoo1·delen en inzake echtscheiding
inzondeTheid te onde1·zoeken of e1· geen
heimelijke veTstandhottding tttssen de
pa1'tijen bestaat om te bekomen dat de
echtscheiding w01·dt toegestaan (2).
(H .... , T.

JVI. ... )

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 229, 230, 231, 233,
1354, 1356 van het Burgerlijk \Vetboek,
992 en 1263 van het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het arrest beslist dat de vordering tot echtscheiding van verweerder
overeenkomstig artikel 231 van het
Burgerlijk Wetboek gegrond is, omdat
het bewezen is dat eiseres minder dan
vier maand na het huwelijk het echtelijk
dak de:finitief heeft verlaten, het verweer
verwerpt waardoor eiseres liet gelden
dat die verlating geen beledigend karakter vertoonde daar zij ten gevolge van
de abnormale praktijken van verweArder
op haar persoon daartoe gedwongen wercl,
en beslist dat eiseres ten onrechte vraagt
die feiten door de persoonlijke verschijning van de partijen te be-vvijzen, daar de
bekentenis van een of van beide partijen
niet als bewijsmiddel in een echtscheidingsprocedure kan gelden, en eveneens ten onrechte vraagt die feiten door
een medisch onderzoek van de partijen
te bewijzen daar dit eveneens zou uitlopen op een ad-vies dat minstens grotendeels op de beweringen van partijen zou
berusten,
(1) Raadpl. DE PAGE, d. I, ge uitg., nr. !l31,
blz. 1034.
(2) Raadpl. cass., 12 januari 1933 (Bull. en
Pas., 1933, I, 71) en 4 december 1964 (ibid.,
1965, I, 341 en noot 4); DE PAGE, d. I, 3e uitg.,
nr. 934, blz. 1036.
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verschijning, zoals bedoeld in artikel 992
van het Gerechtelijk Wetboek, als bewijsmiddel in een echtscheidingsprocedure
geenszins uitgesloten is, zoals blijkt uit
de bepalingen van artikel 1263 van het
Gerechtelijk Wetboek;
tweede onde1·deel, een bewijs door bekentenis, zoals bedoeld in de artikelen 1354
en 1356 van het Burgerlijk Wetboek,
in een echtscheidingsprocedure slecbts
dan uitgesloten is wanneer een dergelijke
bekentenis ertoe zou strekken een echtscheiding door onderlinge toestemming,
zoals bedoeld in artikel 233 van het
Burgerlijk
Wetboek,
te verkrijgen
onder de mom van een echtscheiding
wegens bepaalde feiten zoals bedoeld
door de artikelen 229, 230 en 231 van het
Burgerlijk Wetboek; waaruit volgt dat
een bewijs door bekentenis in een echtscheidingsprocedure toelaatbaar is wanneer het, zoals ten deze, ertoe strekt een
vordering tot echtscheiding te horen
verwerpen:
Overwegende dat, na gereleveerd te
hebben dat eiseres betoogt dat het feit
dat zij het echtelijk dak verliet voor verweerder geen beledigend karakter vertoont daar zij, ten gevolge van zijn
abnormale en sadistische praktijken op
haar persoon, daartoe gedwongen werd,
het arrest haar vraag deze stelling door de
persoonlijke verschijning van de partijen
te mogen bewijzen van de hand wijst
om de enkele reden dat « de bekentenis
van een of van beide partijen niet als
bewijsmiddel in een echtscheidingsprocedure kan gelden >> ;
Overwegende dat artikel 1263 van het
Gerechtelijk Wetboek de rechtbank
machtigt ook in zaken van echtscheiding
de persoonlijke verschijning van de
partijen te gelasten;
Overwegende dat, wanneer het verhoor
van de partijen zoals dit in de artikelen 992 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek is bepaald, een bekentenis tot
gevolg heeft, de rechtbank die bekentenis
niet noodzakelijk als bewijsmiddel moet
verwerpen doch integendeel de bewijswaarde ervan rnoet beoordelen en, in
zaken van echtscheicling, in het bijzonder
zal nagaan of zij niet in heimelijke verstandhouding met de tegenpartij is
afgelegcl ten einde het toestaan van de
echtscheicling te bekomen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de echtscheiding
ten laste van eiseres toestaat, de vorde-

ring van eiseres tot het bekomen van
een uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding afwijst en uitspraak doet
over de kosten in eerste aanleg en in
hoger beroep ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
houclt de kosten aan opdat hierover door
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Gent.
7 maart 1975. - 1° kamer. - Voo1·zitte7', de H. Delahaye, raadsheer waarnemencl voorzitter. Vm·slaggeve?', de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
concl~tsie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite?'s, de HH. Bayart en
DeBruyn.

2" KAMER.- 10 rnaart 1975.
1° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
- BETEKENING AAN DE PROOUREUR
DES KONINGS. - GEREOHTELIJK WET·
BOEK, ARTIKEL 40, LID 2 EN 4. - TOEPASSING. - VOORWAARDEN.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - . BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- MIDDEL WAARIN DE BOHENDING WORDT AANGEVOERD VAN WET·
TELIJKE BEPALINGEN DIE NOOH DE
OP:ENBARE ORDE RAKEN NOOH ,DWINGEND ZIJN. ·- MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENREOHTER EN
WAAROVER DEZE OP EIGEN INITIATIEF
NIET HEEFT BESLIST. - NIEUW MIDDEL. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° VERZEKERINGEN.- VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
EIGEN
RECHT VAN DE BENADEELDE TEGEN DE
VERZEKERAAR. VoORWAARDE. 0NTBINDING OF SOHORSING VAN DE
VERZEKERINGSOVEREENKOMST
VOOR
RET SOHADEGEVAL. - ·GEVOLG M.B.T.
DE REOHTSTREEKSE REOHTSVORDERING
VAN DE BENADEELDE.
4° RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VRIJWILLIG VOOR DE BEKLAAGDE TUSSENGEKOMEN PARTIJ.- BURGERLIJKE
PARTIJEN DIE GEVRAAGD HEBBEN DAT
DE BESLISSING BINDEND WORDT VERKLAARD VOOR DEZE ALDUS TUSSENGEKOMEN PARTIJ. VEROORDELING
VAN DEZE PARTIJ TOT BETALING VAN
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5°

6°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE .REOHTSVORDERINGEN. --I VEROORDELINGEN, DIE
AAN DEZELFDE ONWETTELIJKHEID LIJDEN. EINDBESLISSING OP EEN VAN
DE REOHTSVORDERINGEN
EN
GEEN
EINDBESLISSING OP DE ANDERE. 0ASSATI~BEROEP VAN DE VERZEKERAAR
VAN DE EIGENAAR VAN HET VOERTUIG.
~ 0ASSATIE VAN DE EINDBESLISSING.
0ASSATIE DIE VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE TWEEDE BESLISSING.
-:-- ZELFS INDIEN HET OASSATIEBEROEP
TEGEN DEZE LAATSTE BESLISSING VOORALSNOG NIET ONTVANKELIJK IS.
GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. VEROORDELIJ"fGEN OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN DIE
AAN DEZELFDE ONWETTELIJKHEID LIJDEN. EINDBESLISSING OP EEN VAN
DEZE BESLISSINGEN EN GEEN EINDBESLISSING OP DE ANDERE. 0ASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN
DE EIGENAAR VAN HET VOERTUIG. NIET-ONTVANKELIJKHEID
VAN
HET
OASSATIEBEROEP TEGEN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING. 0ASSATIE VAN
DE EINDBESLISSING DIE VERNIETIGING
MEEBRENGT VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING. !{.OSTEN VAN HET OASSATIEGEDING TEN LASTE VAN DE EISENDE PARTIJ.

1o Naat htid van a1·tilcel 40, lid 4, van het

Ge1•echtelij k W etboek is ongedaan de
betekening van een exploot aan een
onbekende tvoonplaats, welke aan het
patket van de P1'0CU1'ett1' des Konings is
gedaan, als de pm·tij op wier verzoek
deze betekening is ven·icht, deze tvoonplaat? kende; zulks is niet het geval
voo1' de betekening van een exploot
·gedaan aan het pm·lcet van de ptoctwett1'
des Konings wam·in melding tv01·dt
gemaalct van de woonplaats in het
buitenland van de pa1·tij voo1· wie de
betelcening is bestemd, teneinde de akten
van betekening over te zenden ove?·eenkomstig de bepalingen van een inte?·nationaal verdrag (1).
(1) De regeimatigheid' van de betekening
op de voet van de overeenkomst van Den
Haag dd. 1 maart 1954 en het akkoord met
de Bondsrepubliek Duitsiand van 25 april1959
werd niet betwist.
(2) Cass., 24 oktober 1972 (A1'1'. ca.ss., 1973,
biz. 188); vgl. in burg. zaken, cass., 28 juni
1974 (ibid., 1974, blz. 1225).
(3) Cass., 26 november 1965 (B•tll. en Pas.,
1966, I, 408); 13 april 1973 (A1·r. cass., 1973,
CASSATIE,
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2° Niettw en derhalve niet ontvankelijk,
tot staving van een voo1·ziening in sttajzaken, is het middel geticht tegen de
beslissing op de bu1·gerlijke ?'echtsvotde?·ing en gegrond op wettelijke bepalingen die noch de, openba1·e orde raken
noah dwingend zijn, dat aan de jeiten?'echte?· niet is voorgelegd en waa1'0Ve1'
deze op eigen initiatiej niet heejt beslist (2).
'3° Het eigen 1·echt tegen de ve1·zekemat,
dat doot attikel 6 van de wet van
1 jttli 1956 ten gunste van de benadeelde
is ingevoetd, is afhankelijk van het
bestaan van een ve1·zeker·ing ten tijde
van het ongeval, doch de ve1·zeke1·aar
kan, zolang a1·tikel 1.3 van genoemde
wet niet van kracht is, aan de benadeelde
die e.en ?'echtst?·eelcse 1'echtsvoTde?·ing instelt, de ontbinding of de schoTsing van
de ove1·eenlcomst van v66T het ongeval
slechts tegenwe1·pen wannee1· deze antbinding of scho1·sing volgt hetzij uit
een overeenkomst met de VM'zeke1·de hetzij
uit een rechte1·lijke beslissing (3) (4).

4° De feitentechte?' lean een vooT de belclaagde -v1'ijwillig tussengekomen pm·tij niet
wettelij 1c Ve?'001'delen tot betaling van
een vergoeding aan een btwgeTlijlce paTtij
die niet heeft g,evraagd dat de tussengelcomen pm·tij woTdt ve1·ooTdeeld, doch
enkel dat de beslissing vooT haa1· bindend
wo1·dt verlclaaTd (5). (Algemeen rechtsbeginsel; artt. 807 en 1138-2° G.W.)
5° Wannee1· de 1'echte1·, bij wie twee bu1·ge1'lijlce 1'echtsvo1·de1'ingen aanhangig zijn
tegen de belclaagde en tegen de vM·zelce?'aaT van de eigenam· van het voertuig,
beslissingen heeft gewezen welke aan
dezelfde onwettelijlcheid lijden en een
van de beslissingen een eindbeslissing is
ef' de ande1·e niet, b1·engt de inwilliging
van het cassatiebe1·oep van de ve1·zelcm•am·
tegen de ee1·ste beslissing ve1·nietiging
mede van de tweede, zelfs indien het
cassatiebeToep tegen deze laatste beslissing voomlsnog niet ontvanlcelijlc is (6).
biz. 813) en de noot; 15 oktober 1973 '(ibid.;
1974, biz. 183); raadpl. cass., 27 februari 1973
(ibid., 1973, biz. 634).
(4) Anders is het wanneer de schorsing of
ontbinding van de overeenkomst voortvioeit
uit een ciausule van de verz.,keringsovereenkomst zeif (cass., 13 april 1973, waarvan
sprake in noot 3).
(5) Raad]JI. cass., 6 december 1971 (Arr.
cass., 1972, biz. 339).
(6) Raadpi. cass., 6 december 1971 (Arr.
cass., 1972, biz. 342).

6° W anneer op het cassatiebM·oep van een
pa1·tij tegen de beslissingen waarbij zij
op de burgedijke 1'echtsvm·de1'ingen wordt
vemordeeld en die aan dezeljde onwettelijkheid lijden, te1·wijl de ene beslissing
een eindbeslissing is en de ande1·e niet,
het Hoj de eindbeslissing vernietigt en,
na te hebben vastgesteld dat het cassatieberoep tegen de niet definitieve beslissing
niet ontvankelijk is, beslist dat ·de
cassatie van de eindbeslissing ve?·nietiging van de niet definitieve beslissing
meebrengt, wo1·den de kosten van het
cassatiebe1·oep tegen deze laatste beslissing ten laste van de eisende pm·tij
gelegd.
{NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ << DE BELGISCHE
BIJSTAND >>,
T.
VON KURNATOWSKI,
WITTIG, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VAN
VERZEKERINGEN « ROYALE BELGE >>, DEPIESSE EN FARNIR.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
I. Op het middel van niet-ontvankelijkheid voorgedragen door de verweerders
von Kurnatowski en Wittig en gegrond
op de schending van artikel 40, lid 4,
van het Gerechtelijk W etboek,
dom·dat de voorziening aan. de Procureur des Konings te Luik op het parket
aldaar betekend werd,
terwijl eiseres de woonplaats van de
verweerders in Duitsland kende :
Overwegende dat de voorziening betekend werd aan de Procureur des Konings
te Luik met vermelding van het adres
van de verweerders in Duitsland; dat
artikel 40, lid 4, van het Gerechtelijk
Wetboek slechts betrekking heeft op het
geval van betekening aan onbekende
woonplaats ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen Wittig en Depiesse, burgerlijke
partijen:
Overwegende dat het arrest eiseres
en de verweerder Farnir, beklaagde,
samen, de ene echter bij ontstentenis
van de andere, veroordeelt tot betaling
aan de verweerders Wittig en Depiesse
van .provisionele vergoedingen en voor
het overige een deskundigenonderzoek
beveelt;

770
Overwegende dat die beslissingen geen
eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416 van het W etboek van strafvordering ; dat zij evenmin uitspraak
doen over een geschil betreffende de
bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen Farnir, beklaagde :
Overwegende dat het arrest geen
enkele veroordeling uitspreekt tegen
eiseres en ten gunste van de verweerder
Farnir;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
IV. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verzekeringsmaatschappij, de
naamloze vennootschap « La Royale
Beige '' en von Kurnatowski, burgerlijke
partijen" :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 11, 13 en
18 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doo1·dat, na de verweerder Farnir te
hebben vrijgesproken van de telastlegging van niet-verzekering, het arrest
echter eiseres, diens verzekeraar en vrijwillig tnssengekomen partij, sam en met
hem, de ene echter bij ontstentenis van
de andere, veroordeelt tot betaling van
schadevergoeding aan verweerster, de
verzekeringsmaatschappij naamloze vennootschap « La Royale Beige "' als herstel
van de schade veroorzaakt door Farnir
naar aanleiding van een verkeersongeval
waarvoor hij door het arrest aansprakelijk werd verklaard,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het voertuig
van Farnir, dat geen cilinderkop had,
nooit had gediend en, vooraleer zich
plotseling zonder bestuurder in beweging
te zetten, zich op een berm bevond om
te worden hersteld en derhalve niet door
een verzekering moest gedekt zijn, waaruit volgt dat eiseres buiten zaak moest
worden gesteld, daar beklaagde trouwens
had verklaard dat hij niet was verzekerd ;
tweede onderdeel, in de onderstelling
dat het voertnig van Farnir had moeten
verzekerd zijn, dit niet was verzekerd,
in elk geval niet door eiseres, daar deze,
v66r de datum van het kwestiens ongeval,
aan de voorlopige dekking van de aansprakelijklleid, die zij aan Farnir voor
een maand in afwachting van de eventuele sluiting met deze van een definitief
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einde had gesteld, waaruit eens te meer
volgt dat eiseres buiten zaak moest
worden gesteld :
Betreffende de twee onderdelen samen :
Overwegende dat, voor zover het aanvoert dat de wagen van Farnir geen voertuig was in de .zin van artikel l van de
wet van 1 juli 1956, het middel nieuw
en derhalve niet ontvankelijk is ;
Betreffende de overige punten va:n>het
middel:
Overwegende dat enerzijds, door erop
te wijzen dat het voertuig, dat op een
gedeelte van de openbare weg stond,
enkel tegengehouden door middel van
" een houten blok onder het linker achterwiel, zich in beweging heeft gezet (en)
de rijbaan is overgereden ,, het arrest
wettelijk heeft beslist dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe het
aanleiding kon geven, moest worden
gedekt door een verzekering die aan de
bepalingen van genoemde wet beantwoordde ; dat het arrest dienaangaande
vaststelt dat, daar eiseres zich ertoe had
verbonden tijdelijk en voorlopig de
risico's t_e dekken met betrekking tot
het gebruik van het voertuig vermeld in
het voorstel tot verzekering, zij zulks
slechts heeft lnumen doen op de wijze
voorgeschreven bij de bepalingen van de
wet van 1 juli 1956;
Overwegende dat anderzijds het arrest
Famir vrijspreekt van de telastlegging
van niet-verzekering op grond dat, zo
weliswaar het voertuig door een verzekering moest gedekt zijn en eiseres bij
aangetekende brief aan de voorlopige
dekki:ng van een maand die zij aan Farnir
had toegestaan een einde gesteld had,
Farnir daarentegen " slechts op 14 oktober 1971, dit is de dag volgende op die
van de feiten, van die aangetekende
brief kennis had gekregen " en dat er
derhalve omtrent die telastlegging twijfel
bestaat;
Overwegende dat het arrest, zonder
zicb tegen te spreken, aldus Farnir van
de telastlegging van niet-verzekering
heeft kunnen vrijspreken en eiseres in
haar hoedanigheid van verzekeraar, die
eventueel ten opzichte van de benadeelde
is gehouden, in de zaak verder heeft
' kunnen betrekken ;
Dat immers het eigen recht tegen de
verzekeraar aan de benadeelde verleend
door artikel 6 van de wet van 1 juli 1956,
afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van een verzekeri:ng op het ogenblik van het ongeval ; dat de verzekeraar

echter, zolang artikel 13 van genoemde
wet niet van kracht is, aan de benadeelde
die ee:n rechtstreekse vordering instelt,
de ontbindi:ng of de schorsing van de
pvereenkomst, die van v66r het ongeval
dagtekent, slechts kan tegenwerpen
wanneer die ontbinding of SC'horsing volgt
hetzij uit een overeenkomst met de verzekerde, hetzij uit een rechterlijke beslissing;
Dat het middel niet kan worden aangenom.en;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schendi:ng van het algemeen rechts-.
beginsel, waarbij wordt verboden uitspraak te doen over niet gevorderde zaken,
doo1·dat het arrest eiseres en de verweerder Farnir samen, de ene echt(:lr bij ontstentenis van de andere, veroordeelt tot
betaling van schadevergoedi:ng aan de
verweerders,
teTwijllaatstgenoemden slechts hadden
gevorderd dat het te wijzen arrest met
betrekki:ng tot het bedrag van schadevergoeding waartoe Farnir ten opzichte
van de verweerders, burgerlijke partijen,
moest worden veroordeeld, aan eiseres
gemeen zou worden verklaard en tegen
deze zou kunnen worden tegengeworpen :
Overwegende dat de eerste rechter zijn
vonnis gemeen aan eiseres had verldaart
" alleen met betrekking tot de bepali,ng
van het bedrag van de schade )) die Famir
verschuldigd was aan de verweerders,
burgerlijke partijen, met name de verweerders von Kurnatowski en de verzekeringsmaatschappij de naamloze vennootschap " La Royale Belge )) ;
Dat het arrest, op de hogere beroepen
alleen van het openbaar ministerie en eiseres, eiseres en verweerder Farnir san1en, de
ene echter bij ontstentenis van de andere,
veroordeelt tot betali:ng van de bedragen
toegekend met name aan de verweerders
von Kurnatowski en de naamloze vennootschap << La Royale Belge )) ;
Dat het arrest aldus uitspraak doet
over niet gevorderde zaken ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de rechtsvorderingen
tegen eiseres i:ngesteld door de verweerders von Kurnatowski en de naamloze
vennootschap de verzekeringsmaatschappij " La Royale Belge )) zich moet uitstreld{en tot de niet definitieve beslissi:ngen op de rechtsvorderingen ingesteld
door de verweerders Wittig en Depiesse,
daar deze beslissingen op dezelfde onwettelijke redengeving zijn gegrond ;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering ingesteld
door de verweerders, burgerlijke partijen, behalve echter in zoverre het het
qeroepen vonnis bevestigt ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in drievierde van de kosten en de verweerders von Kurnatowski en de naamloze vennootschap de verzekeringsmaatschappij « La Royale Beige » in het overige vierde ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
10 maart 1975. - 2e kamer. - Vom·zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Legros. Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, Mrs. J. Michel
en J. Moreau (van de balie te Aarlen),
Faures en De Bruyn.

2e

KAMER. -

10 maart 1975.

Io BEVOEGDHEID EN AANLEG.
STRAFZAKEN.
'VEGVERKEER.
VLUOHTl\1ISDRIJF. GEPLEEGD NAAR
AANLEIDING VAN EEN ONGEVAL DAT
VOOR EEN ANDER SLAGEN, VERWONDIN·
GEN OF DE DOOD TEN GEVOLGE HAD. 0NBEVOEGDHEID VAN DE POLITIE·
REOHTBANK.

2o REGELING VAN RECHTSGEBIED.
---: STRAFZAKEN. BESOHIKKING VAN
DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN
EEN BEKLAAGDE NAAR DE POLITIE·
REOHTBANK WEGENS ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN,
WELK l\USDRIJF GEOONTRAVENTI ONA·
LISEERD WERD BIJ AANNEMING VAN
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN. POLITIEREOHTBANK DIE
BOVENDIEN
KRAOHTENS
EENZELFDE
VORDERING
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE KEN·
NIS NEEMT VAN EEN DAGVAARDING
VAN DE BEKLAAGDE WEGENS EEN
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERS·
REGLEMENT
EN
WEGENS
VLUOHT·
MISDRIJF ALSOOK VAN EEN DAGVAAR·
DING
VAN
DE
BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE P ARTIJ. VONNIS
WAARBIJ DE REOHTBANK ZIOH ONBE·
VOEGD VERKLAART HIEROP GEGROND
DAT HET VLUOHTMISDRIJF NIET ONDER
DE BEVOEGDHEID VAN DE POLITIE·

REOHTBANK VALT EN DAT DE MISDRIJVEN
SAMENHANGEND ZIJN. BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.REGELING
VAN
REOHTSGEBIED.
BESLISSING WAARBIJ DE REOHTBANK
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART BLIJKT
VERANTWOORD TE ZIJN. VERNIE·
TIGING VAN DE BESOHIKKING.- GREN·
ZEN.- VERWIJZJNG NAAR DE OORREO·
TIONELE REOHTBANK IN EERSTE AAN •
LEG REOHTDOENDE.

I 0 De politie1·echtbank is niet bevoegd om

kennis te nemen van een vluchtmisd1·ijf
nam· aanleiding van een ongeval dat
voor een ander slagen, verwondingen of
de dood ten gevolge .heeft gehad (1).
(Art. 138, 6°, Sv.)

2° Wannee1·, nadat de 1·aadkamer, bij aanneming van verzachtende bmstandigheden, een beklaagde naa1· de politie1·echtbank heeft venvezen wegens onopzettelijk toeb1·engen van venvondingen en
het openbam· mim:ste1·ie, bij eenzelfde
vonlering, bttiten de beklaagde wegens
een ove1·t1·eding van het wegve1·keers1'eglement en wegens vluchtmisd1·ijf,
oak de bm·gM'1'echtelijk aanspmkelijke
partij heeft doen dagvaarden, de politie1'echtbank zich onbevoegd heeft ve1·klaa1'd
op grond dat het vluchtmisdTijj naa1·
aanleiding van een ongeval, dat voo1·
een ande1· slagen of ve1·wondingen
ten gevolge heeft gehad, niet onde1•
de bevoegdheid van deze 1·echtbank
valt ingevolge a1·tikel 138, 6°, van het
Wetboek van st1·afvorde1•ing, en de verscheidene misdrijven samenhangend zijn,
gaat het Hof, wam·bij een ve1·zoek tot
1·egeling van 1·echtsgebied aanhangig is,
na of de beslissingen in kmcht van
gewijsde zijn gegaan en of het vonnis
waa1·b~j de 1'echtbank zich onbevoegd
vm·klaa1·t, blijkt verantwoonl te zijn;
zo ja, vemietigt het de beschikking van
de 1'aadkame1·, in zove1'1'e zij de politie1'echtbank heeft aangewezen als zijnde
.de 1·echtbank die bevoegd is om kennis
te nemen van het ten laste van de
beklaagde gelegde misd1·ijf « onopzettelijk toeb1·engen van slagen of verwondingen », dat we1•d gecont1·aventionalisee1·d,
en ve1·wijst de zaak nam· de correctionele
1·echtbank, in em·ste aanleg 1·echtdoen.
de (2).
(1) Oass., 29 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 950).
(2) Raadpi. cass., 27 mei 1968 (Ar1·. cass.,
1968, biz. 1175) en 29 april 1974 (ibid., 11174,
biz. 950) en de noten 1 en 2.

-773(PROCUREUR DES KONINGS TE DOORNIK,
IN ZAKE NORTHOIR P, EN NORTHOIR E.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 21 januari 1975 ingediend door de Procureur
des Konings te Doornik ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik bij beschikking van 29 mei 1974
Philippe Northoir, geboren te Gondecourt (Frankrijk) op 9 mei 1954, aldaar
woonachtig rue des Marais, 46, met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de Politierechtbank te .Comines heeft verwezen om te Ploegsteert op
11 november 1973, bij gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het
oogmerk om de persoon van een ander
aan te randen, onopzettelijke slagen of
verwondingen aan Bernard Marchand,
te hebben toegebracht;
Overwegende dat het openbaar ministerie bij een en dezelfde vordering Philippe N orthoir heeft doen dagvaarden
wegens het feit in de beschikking van de
raadkamer bedoeld, wegens overtreding
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer en bovendien om, als
bestuurder op de openbare weg, wetende
dat zijn voertuig oorzaak van dan wel
aanleiding tot een ongeval was geweest,
de vlucht te hebben genomen om zich
aan de dienstige vaststellingen te onttrekken:
,
Dat het eveneens Emile Northoir,
geboren te Herrin op 11 september 1911,
woonachtig te Gondecourt (Frankrijk),
rue des Marais, 46, heeft doen dagvaarden
als civielrechtelijk aansprakelijke partij
voor zijn zoon Philippe ;
Overwegende dat de politierechtbank
bij vonnis van 4 november 197 4, ten
opzichte van Philippe Northoir op tegenspraak en ten opzichte van Emile Northoir bij verstek gewezen, zich onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van
de bij haar aanhangig gemaakte rechtsvorderingen op gTond dat, daar het
vluchtmisdrijf werd gepleegd naar aanleiding van een ongeval dat voor Marchand slagen of verwondingen ten ge-·
volge heeft gehad, het buiten haar
bevoegdheid viel en op grond dat
de vervolgingen betrekking hadden op
samenhangen:de feiten ;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 29 mei 1974 en van
het vonnis van de politierechtbank van

4 november 1974 beide in kracht van
gewijsde zijn gegaan ; dat uit hun tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht
is ontstaan dat de gang van het gerecht
belemmert ; dat er derhalve grond is tot
regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat het aan·Northoir verweten vluchtmisdrijf schijnt gepleegd te
zijn naar aanleiding van een ongeval dat
voor anderen slagen of verwondingen ten
gevolge heeft gehad, welke omstandigheid is bepaald bij artikel 138, 6o, van
het Wetboek van strafvordering, hetwelk
in dit geval dit misdrijf aan de bevoegdheid van de politierechter onttrekt ;
Overwegende dat de andere ten laste
van N orthoir gelegde feiten met het
vluchtmisclrijf schijnen samen te hangen ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 29 mei 1974 van de
raadkamer van de Rechtbank,van eerste
aanleg te Doornik, maar slechts voor
zover zij de politierechtbank heeft aangewezen als rechtbank bevoegd om
kennis te nemen van het wai1bedrijf
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwondingen aan Marchand, regelmatig
gecontraventionaliseerd en ten laste van
Northoir gelegd; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde . beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctio;nele Rechtbank te Doornik, zitting houdend in
eerste aanleg.
10 maart 1975.- 2" kamer.- Voorzitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slagg~vm·, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2" KAMER.- 10 maart 1975.
AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL. VONNIS WAARIN
WORDT VASTGESTELD DAT ZIOH EEN
BOTSING HEEFT VOORGEDAAN OP EEN
PLAATS WAAR VOERTUIGEN ZIOH ENKEL
BEVINDEN ALS DE BESTUURDER EEN
FOUT BEGAAT. VONNIS VOLGENS
HETWELK TUSSEN DEZE FOUT EN BET
ONGEVAL GEEN OORZAKELIJK VERBAND
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VONNIS WAARUIT NIET' KAN WORDEN
AFGELEID DAT HET ONGEVAL ZIOH ZONDER DEZE FOUT ZOU VOORGEDAAN
HEBBEN. TEGENSTRIJDIGE BESLISSING.

Te.genst?·ijdig is het vonnis clat, hoewel
het e1·op wijst dat zich een botsing heejt
vom·gedaan op een plaats waa1' zich een
van de voeTtuigen bevoncl (en gevol'ge van
een jout van zijn best1mnle1.; beslist dat
tussen deze jout en het ongeval geen
om·zakelijk ve1·bancl bestaat omclat het
de omstancligheclen van het ongeval niet
heejt befnvloed, als tdt de vaststellingen
van het vonnis niet kan wonlen ajgeleid
dat het ongeval zich zonde1• cleze jottt zott
vooTgedaan hebben (1).
(PORPHYRE; T. BAUDELET.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 24 september 1974 in hoger
beroep gewezen. door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder :
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, die niet veroordeeld werd' in de
kosten van de strafvorctering, niet bevoegd is om zich tegen die beslissing in
cassatie te voorzien;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering door eiser ingesteld tegen verweerder:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 3, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 418, 420
van het Strafwetboek en 34, 1°, lid 8,
van het verkeersreglement, zoals dit
aangevuld en gewijzigd werd bij artikel13
van het koninklijk besluit van 13 oktober 1971,
dooTdat, nate hebben verklaard dat de
overtreding van artikel 34, 1°, lid 8,
van het wegverkeersreglement, die door
(1) Oass., 17 februari 1964 (Bttll. en Pas.,
1964, I, 649); 14 april 1969 (A1'1'. cass., 1969,
blz. 755); raadpl. cass., 29 april 1974 (ibid.,
1974, blz. 946); 9 december 1974 en 17 februari
1975, sttpm, blz. 421 en 666.

de eerste rechter tegen beklaagde, thans
verweerder, bewezen werd geacht, bewezen bleef, het vonnis de beroepen
beslissing voor het overige wijzigt en na
te hebben vastgesteld dat niet bewezen
is dat verweerders voertuig, dat op
onregelmatige wijze stationeerde, niet
zichtbaar was, verldaart dat " U'l elk
geval ... bij ontstentenis van enige mvloed
op de omstandigheden van het ongeval,
er geen noodzakelijk en rechts.treeks
verband tussen de font van de beklaagde
(thans verweerder) en dit ongeval zou
bestaan » en dientengevolge verweerder
vrijspreekt van de overtreding van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de rechtsvordering van eiser, die, na zich tegen
verweerder burgerlijke partij te hebben
gesteld, van hem de vergoedmg vorderde
van de schade die hij had geleden.
te1·wijl de vaststelling dat verweerders
voertuig, dat op onregelmatige wijze sta"
tioneerde, zichtbaar was op 100 meter
niet noodzakelijk inhoudt dat er geen
enkel oorzakelijk verband bestaat tussen
het door verweerder gepleegd misclrijf en
de door eiser geleden schade, nu de
bewering dat dit misdrijf zonder invloed
is op ((de omstandigheden van het ongeval » niet ter zake dienend is, daar nit
het geheel van de vaststellingen van het
vo1mis geenszins moet worden afgeleid
dat het ongeval noodzakelijkerwijze zou
zijn gebeurd, zelfs zonder verweerders
font, waaruit volgt dat het vonnis niet
wettelijk verantwoord is :
Overwegende dat het vonnis verweerder veroordeelt om zijn voertuig te
hebben gestationeerd op de rijbaan op
een plaats waar deze ill rijstroken is
verdeeld;
Dat het beslist dat niet bewezen is da.t
dit voertuig niet zichtbaar was op
100 meter door te overwegen dat er in
de nabijheid een verlichte benzinepomp
en recla1nebord was, dat verweerders
wagen een witte kleur had en dat de
schatting van de ,verbalisanten met
betrekkmg tot de afstand van zichtbaarheid derhalve twijfelachtig schijnt ;
Dat het vaststelt dat volgens eisers
verklaringen deze verplicht zou zijn
geweest om op zijn linker kant te rijden
ten einde een achterligger die hem
inhaalde, te vermijden (2);
·-------

(2) De bestuurder die op een eenrichtings-

baan reed, beweerde dat hij zodanig naar links
had moeten J,"ijden om een voertuig, dat em
rechts inhaalde, te vermijclen.
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Overwegende dat het vonnis niet heeft
(PROCUREUR-GIDNERAAL
kunnen overwegen, zonder zich tegen te
IN RET HOF VAN CASSATIE,
spreken, dat het ongeval zich heeft voorIN ZAKE WITSENBURG.)
gedaan op een plaats waar verweerders
voertuig niet mocht stationeren en beARREST.
slissen dat « bij ontstentenis van enige
invloed op de omstandigheden van het
RET HOF ; - Gelet op de vordering
ongeval er geen noodzakelijk en recht- . van de procureur-generaal bij het Hof
streeks verband tussen de fout van van cassatie, luidende als volgt :
verweerder en dit ongeval bestaat '' ;
<< Aan de tweede karrier van het Hof
Dat op grand van die vaststellingen
alleen van het vonnis immers niet kan van cassatie,
worden afgeleid dat het ongeval zich
" De ondergetekende procureur-genezonder die fout zou hebben voorgedaan; raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
Dat het middel gegrond is ;
dat de minister van Justitie hem, bij
schrijven van 30 juli 1974, Bestuur der
Om die redenen, vernietigt het bestre- Wetgeving, nr. 130.836/290/AP/Pres.,
den vonnis voor zover het uitspraak doet bevel heeft gegeven bij het Hof, overeenop de civielrechtelijke vordering ; ver- komstig artikel 441 van het Wetboek
werpt de voorziening voor het overige ; van strafvordering, aang'ifte te doen van
beveelt dat van dit arrest melding zal het in kracht van gewijsde gegane vonnis
worden gemaakt op de kant van de ge- van 10 september 1973 van de Politiedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroor- rechtbank te Herentals dat Witsenburg
deelt verweerder in drievierde van de .Jacobus, Nicolaas, groothandelaar, gebokosten en eiser in het overige vierde hier- ren te Leideh (Nederland) op 12 augusvan ; verwijst de aldus beperkte zaak tus 1926, wonende te Roosendaal (Nenaar de Correctionele Rechtbank te derland), Elisadonk 25, bij verstek
Bergen, zitting houdende in hager be- veroordeelt tot een geldboete van 25 frank
roep.
wegens het misdrijf bepaald door artikel 56bis, nummer 4, letter d, van het
10 maart 1975. - 2e kamer. - Voo1'· wegverkeersreglement, feit gepleegd te
zitter, Baron Richard, raadsheer waar- Grobbendonk op 25 oktober 1972.
nemend voorzitter. - · Verslaggever, Ba" Deze veroordeling werd uitgesproken
ron Vin<;otte.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleite1·, uit hoofde van bedoeld feit dat noclitans
vastgesteld werd ten laste van een andere
de H. Simont.
persoon, zijnde Witsenburg .Jacobus,
Herman, Alfred, vertegenwoordiger, geboren te Roosendaal (Nederland) op
9 juni 1951, thans wonende te Sliedrecht
2e KAMER.- 11 maart 1975.
(Nederland), die op interpellatie het feit
bekende.
·cASSATIE.- VoORZIENING IN CASSATIE
>> De
veroordeling schendt derhalve
OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN .Jus- de voorschriften van de artikelen 8,
TITlE.- STRAFZAKEN.- VONNIS VAN 154 en 189 van het Wetboek van strafDE POLITIERECHTBANK TOT VEROOR· vordering, 62 van de wet betreffende de
DELING VAN EEN ANDER DAN DEGENE politic over het wegverkeer (gecoordiAAN WIE HET MISDRIJF WAS TOEGE- neerd op ·16 maart 1968), alsmede de
SCHREVEN. - VERNIETIGING ZONDER rechten van de verdediging.
VERWIJZING.
>> Om deze redenen, vordert de ondergetekende
procureur-generaal dat het
Op de voorziening van de procureu1·-generaal, die op bevel van de minister van het Hof believe het aangegeven vonnis
J'J,tstitie is ingesteld, vemietigt het Hoj te vernietigen, te bevelen dat van zijn
zonder ve~·wijzing het vonnis van de arrest melding zal worden gemaakt op
politierechtbank, waaTbij een ande1' dan de kant van de vernietigde beslissing en
degene aan wie het veTvolgde misd1'ijj te beschikken dat er geen grand is tot
was toegesch1·even bij veTstek we1'd verwijzing.
ve1'oo1'deeld (1). (Art. 441 Sv.)
>> Brussel, 2 september 1974,
>> V oor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
(1) Cass., 18 december 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 444).
>> (w. get.) Colard >>;

-
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Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvorderit1g, rnet aanneming van
de redenen van bovenaangehaalde vorderit!g, vernietigt het aangegeven vonnis;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing; zegt dat er geen
grond is tot verwijzing,11 maart 1975. - 2e kamer.- Voor·Ridder Rutsaert, voorzitter. Ver·slaggever·, de H. Delva. - Gelijklnidende conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.
zitte~·,

rninderja1·ige beneden de leeftijd van
achttien jaaT wegens een als rnisd1·ijj
omsch1·even jeit ve1·nietigt, veTwijst het
de zaak naaT de p1·ocm·e~t1' des Konings
van de plaats waa1· het rnisdTijj is
gepleegd, als de rnindeTja1·ige, zijn
ottdeTs, voogden of degenen, die de
mindeTjar·ige onde1· lmn bewaTing hebben, in Belgie noch woon-, noch ve?·blijjplaats hebben (2). (Artt. 23 en 441 Sv. ;
artt. 36, ~0 , en 44 wet van 8 april1965.)
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE LAROOH, TEBOUL EN ANANOU.)
ARREST.

2e KAMER. -

11 maart 1975.

1o CASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. ~ VONNIS VAN DE OORREOTIONELE RECHTBANK TOT VEROORDELING VAN EEN MINDERJARIGE BENEDEN DE LEEFTIJD VAN AOHTTIEN JAAR
OP DE DATUM VAN RET FEIT. - VERNIETIGING.
2o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. - VoORZIENING OP BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE
OORREOTIONELE REOHTBANK TOT VEROORDELING VAN , EEN 1\HNDERJARIGE
BENEDEN DE LEEFTIJD VAN AOHTTIEN
JAAR OP DE DATUJVI VAN RET FEIT. MINDERJARIGE EN OUDERS, VOOGDEN
OF DEGENEN DIE DE MINDERJARIGE
ONDER HUN BEWARING HEBBEN EN
WIER WOON- EN VERBLIJFPLAATS IN RET
BUITENLAND IS GELEGEN. - VERWIJZING NAAR DE PROOUREUR DES KoNINGS VAN DE PLAATS WAAR HET MISDRIJF IS GEPLEEGD.
1o Op de voo1·ziening van de JJ1'0Ctt1'etW'-

gene1'aal, die op bevel van de rniniste1'
van J ttstitie is ingesteld, vernietigt het
Hof het vonnis 'waaTbij een C01'Tectionele
?'echtbank een beklaagde ve~·oo?'deelt die,
op het ogenblik van het feit waaTop de
ve~·oo?'deling is gegTond, nag geen achttien jaaT mtd was (1). (Art. 441 Sv.;
art. 36, 4°, wet van 8 april 1965.)
2° WanneeT op de voOTziening van de
p1·ocnTetw-gene1'aal, die op bevel van de
minister van J ttstitie is ingesteld, het
H of een vonnis van de cor1·ectionele
?'echtbank tot veroonleling van een

RET HOF;- Gelet op de vorderit1g
van de procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, luidendo als volgt :
« Aan de tweede kamer van hot Hof
van cassatie.
" De ondergetekende procureur-generaal heeft de e~· hierbij kenbaar to
maken dat, bij eon brief van 29 oktober
1974, bestuur der wetgeving, nr. 130.836/
293/AP/Div., de minister van Justitie
hem gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, aangifte te doen
van het in kracht van gewijsde gegane
vonnis, op 17 april 1973 uitgesproken
door de Correctionele Rechtbank to
Brugge en waarbij Laroche Denis, student, geboren to Montreal op 30 januari
1955, wonende aldaar 1830, rue de la
Visitation, Teboul Sydney Leon, student,
geboren te Parijs op 20 april1954, wonencle te Montreal, 5775, rue Sir Scott, en
.Ananou Alain, student, geboren te Parijs
op 31 augustus 1953 en wonende te
Montreal, rue Kildare 801, worden veroordeeld ieder tot oen gevangenisstraf
van eon maand en een geldboete van
100 frank wegons diefstal gepleegd to
Oostende op 23 augustus 1971.
'' Laroche Denis, Teboul Sydney Leon
en Ananou Alain haddon op 23 augustus
1971 de leeftijd van 18 jaar ~1iet bereikt;
er word geen toepassing gemaakt van
de bepalingen va~1 artikel 38 van de wet
van 8 april 1965.
" De jeugdrechtbank was bevoegd om
(1) Cass., 17 oktober 1972 (A?'/'. cass., 1973,

biz. 174).
(2) Raaclpl. cle noot onder cass., 17 februari
1969 (A1·r. cass., 1!J69, biz. 576).
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kennis te nemen. van de feiten, als misdrijven omschreven, ten laste van voornoemden gE(legd, zodat het vonnis dd.
17 april 1973 van de Correctionele
Rechtbank te Brugge met schending van
artikel 36-4° van bedoelde wet werd
geveld.
>> Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof mage behagen het aangegeven vonnis ·te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing en de zaak te' verwijzen naar
de procureuT des Konings te Brugge.
"Brussel, 12 november 1974,
>> V oar de procureur-generaal,
>> De eerste advocaat-generaal,
>> (w. get.) Duman>>;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van bovenstaande vordering,
vernietigt het vonnis van 17 april 1973,
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge, waarbij Laroche Denis, Teboul
Sydney Leon en Ananou Alain werden
veroordeeld wegens · diefstal ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaa.kt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar · de
Procureur des Konings te Brugge.
11 maart 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitte?·, Ridder Rutsaert, voQrzitter. Ve1·slaggever, de H. Delva. Gelijkltt1:dende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

KLAART BLIJKBAAR GEGROND. N'IETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING,
VERWIJZING NAAR DE KRIJGSAUDITEUR.

1° Rijkswachte1·s wo1·den doo1' de gewone
1'echtbanken niet be1·echt dan voor misdrijven bet1·ejjende de gerechtelijke dienst
bij de 1'echtbanken en de administmtieve
politic (1). (Art. 25 wet van 15 juni 1899
houdende titel I van het W etboek van
militaire strafvordering).
2° TVanneM' een beklaagde, lid van de
1'ijkswacht, door een beschikking van de
11'aacllcame1' naar de C01'1'ectionele 1'echtbank we1·d ve'rwezen en deze 1'echtbank
zich onbevoe'gd heeft ve1·klaa1'd omdat de
belclaagde doo1· het militai1· ge1·echt diende
te worden be1•echt, onde1•zoekt het Hof,
waarbij een ve1·zoelcsch1'ift tot 1·egeling
van 1·echtsgebied aanhangig· is, of niet
blijkt dat eensdeels het misd1·ijf bet1·ekking had op de ge1·echtelijlce dienst of op
de adrninistmtieve politic en ande1·zijds
dat een van de gevallen van samenhang
als bedoeld in a1·tikel 26 van de wet
van 15 j~tni 1899 zich voo1·gedaan had;
is z~tlks niet het geval en zijn het vonnis
en de beschilcking in kmcht van getvijsde
gegaan, dan vernietigt het Hof, het
1'echtsgebied regelende, de beschikking
van de ·raadkarner en venvijst de zaak
naa1· de k1'ijgsattditeur (2).
(I'ROCUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE,
IN ZAKE DE NAER.)
ARREST.

2e

KAMER. -

11 maart 197 5.

1o BEVOEGDHEID EN' AAN'LEG.
BEVOEGDHEID. RIJKSWACHTERS.

STRAFZAKEN.

2° REGELIN'G VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
RECHTBANK. VONNIS W'AARBIJ DE
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE BEKLAAGDE RIJKSWACHTER
IS.
BESLISSING MET
KRACHT VAN GEWIJSDE. TOEZICHT
VAN RET HoF. VONNIS WAARBIJ DE
RECHTBANK ZICH
ONBEVOEGD VER-

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied ingesteld
door de Procureur des Konings te Dendermonde;
Overwegende dat bij beschikking van
27 september 1974 de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg van
Dendermonde De Naer Leon, rijkswachter, naar de correctionele rechtbank heeft
verwezen om op 16 november 1973, te
Lokeren, (( door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan
(1) Cass., 4 november 1959 (A1'1', cass.,
1960, biz. 185).
(2) Raadpi. cass., 19 juni 1972 {AI~'. cass.,
1972, biz. 981); 16 september 1974, sup1·a,
biz. 60.
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te randen, bij het plegen van een verkeersongeval dat aan zijn persoonlijk
toedoen te wijten is (wet betreffende de
politie over het wegverkeer, artikel 38,
§ 1), onopzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht aan ... '' verscheidene personen ;
Overwegende dat bij op tegenspraak
gewezen vonnis van 4 december 1974
de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard tot kennisneming
van de beklaagde ten laste gelegde feiten,
op grond dat hij op het tijdstip van deze
feiten rijkswachter was;
Overwegende dat volgens de stukken
van de rechtspleging rijkswachter De
Naer Leon op het tijclstip van de feiten
zich niet schijnt te hebben bevonden in
een bij artikel 25 van de wet van 15 juni
1899 omschreven toestand;
Overwegende dat evenmin blijkt dat
een van de gevallen , van samenhang
bepaalcl bij artikel 26 van gezegde wet
voorhanden is ;
Overwegencle dat de beslissing van
verwijzing en het vonnis kracht van
gewijscle hebben en dat de tegenstrijcligheid die zij opleveren een geschil over de
rechtsmacht doet ontstaan waardoor de
gang van het gerecht wordt belemmercl ;
Overwegende dat het De Naer Leon
ten laste gelegde misdrijf uitsluitend
onder de bevoegdheid van het militair
gerecht schijnt te ressorteren ;
. Om die reclenen, beslissende tot regelmg van het rechtsgebied, vernietigt de
op 27 september 1974 verleencle beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigcle beslissing ; verwijst de zaak
naar de krijgsanditeur te Gent.
ll maart 1975. ~ 2 8 lmmer. ~ Vom·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Delva. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

(1) Cass., 1 oktober 1974, supm, blz. 149.
(2) Raadpl. ,cass., 18 februari 1975, sttpJ•a,
blz. 678 en noot 1. Hoewel de politiecommis·
sarissen en de gerechtelijke officieren of agen·

28 KAMER.- 11 maart 1975.
1° VERKIEZINGEN. ~ STEMPLIOHT.OvERTREDING. ~ BEvOEGDHEID.

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

-

STRAFZAKEN.
STE!VIPLIOHT.

3° OPENBAAR MINISTERIE. ~ PoLITIERECHTBANKEN. ~ AMBT VAN DE
PROCUREUR DES KONINGS.

4° VOORZIENING IN OASSATIE.

~

VORM.- STRAFZAKEN. ~ VONNIS VAN
DE POLITIERECHTBANK IN LAATSTE
AANLEG RECHTDOENDE. ~ VooRZIENING vAN DE PROCDREUR DES KoNINGS.
~ MEJVIORIE ONDERTEKEND DOOR DE
« OFFICIER VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE POLITIEREOHTBANK >l, ~
HETHOFSLAAT OP DEZE lVIEMORIE GEEN
ACHT.
1° en 2° De politie1·echte1· is bevoegd om

kennis te nemen van
gepleegd doo1· de kieze1·
tige reden niet aan de
neemt (1). (Artt. 209,

de ove1·t1·eding
die zonder wetstemming deellid 2, en 210

Kieswetboek; art. 30 wet van 19 okto. ber 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen; art. 137 Sv.)

3° Sinds de inwe1·kingtreding van de
artikelen 150 en 156 van het Ge1·echtelijk
rVetboek wm·dt het ambt van openbacw
ministe1·ie bij de politierechtbanken uitgeoefend door de p1·ocu1'ett1' des Konings
van het arrondissement; deze magistraat
en zijn s~tbstituten k~mnen, in de ~tit
oefening van hun ambt bij deze 1'echtbanken, bij gestaan wm·den dom· een of
mee1· politiecornrnissm·issen of door ge1'echtelij ke ojficie1·en of agenten bij de
pa1•ketten, die door de Koning zijn
aangewezen (2). (Artt. 150 en 156 G.W.)

4° Het Hof slaat geen acht op een memorie
tot staving van een voo1·ziening van de
des Konings tegen een vonnis
van de politierechtbank welke is onclm·tekend door iemand andm·s dan de
JJ1'0CU1'eU1' des Konings of een van zijn
s~tbstit~tten, die zich de ojficie1• van
het openbaar rninistm·ie bij deze 1'echtbank noemt. (Artt. 150 en 156 G:W.)

p1·oc~treu1'

ten bij de parketten, die door de Koning zijn
aangewezen om .de procureur des Konings en
zijn substituten in de uitoefening van hun
ambt bij de politierechtbank pij te staan

779(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE,
T. RAU.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 september 1974 in laatste
aanleg gewezen door de Politierechtbank
te Brugge;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 137
van het Wetboek van strafvordering,
209, lid 2, en 210 van het Kieswetboek
en 38 van de wet van 19 oktober 1921
tot regeling van de provincieraadsverkiezingen :

hoewel artikel 209, lid 2, van het Kieswetboek vermeldt dat de kiezers die niet aan
de stemming hebben deelgenomen en wier
verschoning niet is aangenomen, voor de
vrederechter verschijnen, de politierechtbank ten deze bevoegd is, zoals ook, voordat artikel 137 van het Wetboek van
strafvordering vervangen werd door 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 ;
Overwegende dat hetzelfde geldt voor
het krachtens artikel 38 van de wet op
de provincieraadsverkiezingen beteugelde
verzuim van stemplicht, waarop ditzelfde artikel 38, lid 1, de voormelde
wetsbepalingen van het Kieswetboek
toepasselijk maakt ;

Overwegende dat verweerder voor de
politierechtbank werd gedagvaard om
te Oostende, op 10 maart 1974, in de
Om die redenen, en zonder acht te
hoedanigheid van kiezer voor het parle- slaan op de memorie die door een zich
ment en voor de provincieraad, vastge- « ambtenaar van het openbaar ministerie
steld door inschrijving op desbetreffende bij de politierechtbank " noemende perkiezerslijsten, zich zonder wettige reden soon ondertekend werd, ambt en titel die
ervan te hebben onthouden aan de par- thans niet meer bestaan, het ambt van
lements- en provincieraadsverkiezingen openbaar ministerie bij de politierechtdeel te nemen :
bank aan de procureur des Konings zijnde
Overwegende dat de politierechter zich opgedragen, vernietigt het bestreden
onbevoegd heeft verklaard om van deze vonnis ; beveelt dat van dit arrest melvervolging kennis te nemen, om de reden ding zal worden gemaakt op de kant van
dat naar luid van artikel 209, lid 2, van de vernietigde beslissing ; laat de kosten
het Kieswetboek aileen de vrederechter ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
de in artikel 210 van hetzelfde wetboek naar de Politierechtbank te Kortrijk.
bepaalde sancties mag toepassen ;
Overwegende dat het door artikel 210
11 maart 1975.- 2 8 kamer.- Voorvan het Kieswetboek omschreven misdrijf strafbaar is gesteld met politie- . zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. straffen in de zin van artikel 1 van het Ve1·slaggever, de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
Strafwetboek;
Overwegende dat, naar luid van arti- advocaat-generaal.
kel 137 van het Wetboek van strafvordering, de politierechtbank kennis neemt
van de overtredingen; dat, derhalve,
(art. 156 G."W.), een memorie tot staving van
een v,oorziening tegen een vonnis van de
politierechtbank wettelijk kunnen ondertekenen en indienen, kunnen zij zulks aileen
doen voor zover zij optreden om deze nlagistraten bij te staan en 11iet als de ambtenaar
van het openbaar ministerie bij deze rechtbank, welk ambt voor de inwerkingtreding van
artikel 150 van het Gerechtelijk Wetboek,
met toepassing van artikel 153 van de wet
van 18 juni 1869, uitgeoefend werd, naar
gelang van het geval, door de politieconnnisc
saris of door de burgemeester.
De met toepassing van artikel 156 van het
Gerechtelijk vV etboek aangewezen ambtenaren
zijn weliswaar ambtenaren van het openbaar

ministerie, doch zij kunnen zich op deze
hoedanigheid niet beroepen bij het ondertekenen van een akte verricht in de nitoefening van deze functie van hulpofficier dan
wanneer hun hand,tekening is voorafgegaan
van de vermelding « voor de procureur des
Konings ».
De substituten-procureur des Konings ondertekenen hun ambtelijke akten met de vermelding « de procureur des Konings », De ambtenaren waarvan sprake in genoemd artikel156
zouden zulks niet kunnen doen, o.a. omdat
zij hun ambt enkel bij de politierechtbanken
uitoefenen en niet ook bij de arrondissementsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg en
de rechtbank van koophandel.

7803e

KAMER.-

12 maart 1975.

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. DIREOTE GElVIEENTEBELASTING. UITVOERBAARVERKLARING VAN HET KOHIER.
EERSTE ANNUITEIT VAN EEN JAARLIJKSE BELASTING NIET TIJDIG INGEKOHIERD. GEEN INVLOED OP HET INKOHIEREN VAN VOLGENDE ANNUITEITEN.

Het niet tijdig inkohiM·en van de eeTste
anmtiteit van een jaarlijkse di1·ecte
gemeentebelasting belet niet dat een
volgende annuiteit van die belasting
tijdig binnen de wettelijke termijn kan
ingekohie1·d wo1·den. (Art. 139 gemeentewet ; art. 43 besluit van de Regent
van 10 februari 1945, art. 43.)
(GElVIEENTE REKKElVI, T. DERHORE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 februari 1974 door de
Bestendige Deputatie van de provincials
raad van West-\Tlaanderen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 137, 139 van de gemeentewet, 43 van
het besluit van de Regent van 10 februari
1945, 6, 7 en 8 van hot belastingreglement
van de gemeente Rekkem op hot leggen,
herleggen of veranderen van voetpaden
en hot aanleggen van riolen, uitgevaardigd door de gen1eenteraad op 21 oktober 1965 en goedgekeurd bij koninklijk
besluit van 7 september 1966,
do01·dat de beslissing voorhoudt dat de
aanslag over hot aanslagjaar 1972, onder'
artikel 4 van hot kohier opgenomen en
uitvoerbaar verklaard op 8 februari 1973,
zou getroffen zijn door forclusie, en. wel
bepaald de forclusie bedoeld bij de artikelen 137 en 139 van de gemeentewet
en 43 van het besluit van de Regent van
10 februari 1945, omdat de eerste annui:teit niet zou zijn ingekohierd uiterlijk
31 maart 1970, alhoewel krachtens artikel 8 van hot belastingreglement de
eerste annui:teit, - ingevolge artikel 6
van dit reglement, gaat hot om een
jaarlijkse belasting - verschuldigd was
op het ogenblik van de voltooiing der
werken, die op 1 juli 1969 werd gesteld,
zodat het gaat om het aanslagjaar 1969,

en ten laatste op 31 maart 1970 moest
worden ingekohierd,
te1·wijl uit dergelijke redenering niet
kan worden afgeleid dat de aanslag over
het aanslagjaar 1972 door forclusie
zou zijn getr 0 ffen vermits, ingevolge de
ingeroepen artikelen van de gemeentewet
en van hot besluit van de Regent, eon
aanslag over hot aanslagjaar 1972 ten
laatste op 31 maart 1973 moest worden
ingekohierd, wat lll feite ook is gebeurd,
met name op 8 februari 1973 :
Overwegende dat de bestenclige depu- ·
tatie de aanslag gebracht in hot kohier
van 1972 van de verhaalbelasting op het
aanleggen, het herleggen of het veranderen van voetpEJ,den en hot aanleggen
van riolen, geheven te Rekkem, vernietigt om de reden dat hij aangetast is door
forclusie, nu de eerste annu'iteit van
bedoelde belasting in hot kohier van hot
aanslagjaar 1969 diende gebracht te
·worden en hot kohier van dit aanslagjaar
niet uiterlijk op 31 maart 1970 uitvoerbaar werd verklaard ;
Overwegende dat, vvat er ook van zij
betreffende het tijdig uitvoerbaar verklaren van het kohier van hot aanslagj aar
1969, bedoelde redengeving de beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt, volgens
welke de aanslag gebracht in het kohier
van 1972, dat uitvoerbaar word verklaard
op 8 februari 1973, dus v66r 31 maart
1973, door fm~clusie is aangetast;
Dat hot 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 ; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Bestendige Deputatie van
de provincials raad van Oost-\Tlaanderen.
12 maart 1975. - 3e kamer. - Voo?'zitteT en Ve1'slaggevm·, de H. N atilaorts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl~tidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. - PleiteT, de H. Delafontaille (van de balie te Kortrijk).

Op dezelfde dag ,word eon analoog
arrest gewezen in zake clezelfde eiseres
tegen Huyse, op voorziening tegen een
besluit van clezelfde bestendige deputatie
van dezelfde datum.
·

-

781

3e KAMER.- 12 maart 1975.
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET.- VoRM.

I nzake di1·ecte gemeentebelastingen moet
het aanslagbiljet alle ve1·meldingen bevatten die nodig zijn om het bestaan
van een ?'egelmatige ttitvoe1'bm·e titel te
do en kennen en' de belastingplichtige in
staat te stellen een 1·eclamatie in te dienen (1). (Art. 208 W.I.B.; art. 239
K.B. 4 maart 1965; art. 138 gemeentewet.)
(LIETAER, T. GEMEENTE REKKEM.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op ll april 1974 door de
Bestendige Deputatie van de provinciale
raad van West-Vlaanderen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, 106 van de
Grondwet, 2, 8, 10 van het belastingreglement van de gemeente Rekkem op
het leggen, herleggen of veranderen van
voetpaden, gestemd door de gemeenteraad op 27 november 1970 en goedgekeurd bij het koninldijk besluit van
10 maart 1971, en 2 van het Burgerlijk
Wetboek,
doonlat de beslissing oordeelt dat uit
het gemeentelijk advies, dat als formeel
te aanzien is, blijkt dat het einde van de
belaste werken door ' het college van
bmgem()ester en schepenen vastgesteld
werd 'op 1 juli 1969, dat op dit ogenblik
toepassing diende te worden gemaakt van
het toen van kracht zijnde belastingreglement en dat dit het reglement van
21 oktober 1965 was, goedgekeurd bij
koninldijk besluit van 7 september 1966;
dat derhalve toepassing werd gemaakt
van het juiste reglement en dat de vermelding 'OP het aanslagbiljet van « belasting gestemd door de gemeenteraad op
27 november 1970 » niets afdoet aan de
geldigheid van het aanslagbiljet en een
gebeurlijke nietigheid van het aanslagbiljet niet noodzakelijk de ongeldigheid
van de aanslag impliceert,
(1) Raadpl. cass., 23 november 1973 (A1·r.

cass., 1974, biz. 334).

te1·wijl het aanslagbiljet dat de belast:U1.gplichtige moet toelaten de wettelijkheid van de geheven belasting te onderzoeken, uitdrukkelijk bepaalt dat de
geheven belasting gestemd werd op
27 november 1970, zijnde de datum van
het belastingreglement op het leggen,
herleggen of veranderen van voetpaden
dat ingevolge artikellO slechts van kracht
zou worden vanaf 1 januari 1971 voor
een termijn van vijf jaar waarb:Umen
overeenkomstig artikel 2 het college van
burgemeester en schepenen de voltooiing
van de werken zou vaststellen ; het
reglement van 27 november 1970 dienvolgens niet van toepassing kon zijn op
werken die zoals ten deze zeker beeindigd
werden op 1 juli 1969, maar integendeel
het reglement van 21 oktober 1965 toepasselijk was ; de beslissing terecht onderstreept dat voor de jaarlijkse belasting
voor kwestieuze voetpaden toepassing
diende te worden gemaakt van het
belastingTeglement van 21 oktober 1965,
maar verkeerdelijk aanneemt dat gezegd
reglement wel degelijk op de aanslag van
de kohieren 1972 werd toegepast, nu
integendeel uit het aanslagbiljet blijkt
dat het belastingreglement van 27 november 1970 dat slechts van toepassing
werd op werken voltooid binnen vijf jaar
na 1 januari 1971, op de aanslag werd
toegepast ; de aanslag in de kohieren van
1972 gegrond op het belastingreglement,
dat niet van kracht was op het ogenblik
dat de eerste jaarlijkse belasting in 1969
opeisbaar werd, als nietig client te worden
aangezien:
Overwegende dat een aanslagbiljet de
moet bevatten die nodig
zijn om het bestaan van een regelmatige
uitvoerbare titel te doen kennen en de
belastingplichtige in staat te stellen een
reclamatie in te dienen ;
Overwegende dat het aanslagbiljet
ten deze vermeldt dat het betrekking
heeft op de aanslag in de gemeentebelasting op het aanleggen van voetpaden en
betonkeien, geheven voor het aanslagjaar 1972;
Overwegende dat deze vermeldingen
volstonden om de belastingplichtige in
staat te stellen na te gaan teT uitvoering
van welk gemeentereglement de aanslag
gevestigd weTd ;
Overwegende dat de verkeerde vermelding « belasting gestemd door de
gemeenteraad op 27 november 1970 » niet
van die aard is dat zij de regelmatigheid
van de aanslag en zijn inkohiering kan
aantasten of zelfs de nietigheid van het
aanslagbiljet kan medebrengen;
ve~melclingen
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dat de te betalen som berekend werd
volgens andere maatstaven dan die welke
bepaald zijn in het voor het aanslagjaar 1972 van kracht zijnde reglement
van 21 oktober 1965;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
·
'
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzie.ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1975.- 3e kamer.- Voo?'zitte?' en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
ad:vocaat-generaal. - P~eite~·s, . de HH.
Deceuninck en Delafontame (be1den van
d,e balie te Kortrijk.)

1e KAMER.- 13 maart 1975.
VERBINTENISSEN. - VERTRAGING IN
DE UITVOERING VAN EEN VERBINTENIS
TOT BETALING VAN EEN GELDSOM. SCHADEVERGOEDING TEN GEVOLGE VAN
DEZE VERTRAGING.,- WETTELIJKE
RENTE.

Schadeve1'(JOeding ten gevolge van ve1't1'aging in de uitvoe1·ing van een ve~·bintenis
tot betaling van een geldsom mag slechts
bestaan in de wettelij lee Tente ( 1) .
(Art. 1153 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «DE VERENIGDE EIGENAARS ll, T. COOPERATIEVE
VENNOOTSCHAP « CARTOBEL » EN ·NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGENll.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 20 juni 1957, twee arrasten (Bull. en Pas., 1957, I, 1259), en 10 oktob<')r
1958 (ibid., 1959, I, 144). Zie ook noot 2
onder cass., 25 aprill957 (ibid., 1957, I, 1011).

arrest, op 13 februari 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1147, 1151, 1153,
1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek,
doo?·dat, na vastgesteld te hebben dat
eiseres een te Anderlecht gelegen gebouw
van een zekere heer D ... en waarvan die
eigenaar was, tegen brand verzekerde,
dat het achtergebouw van genoemd
gebouw door de eerste verweerster gehuurd was, dat de tweede verweerster
de eerste verweerster verzekerde, maar
niet voldoende, tegen het huurrisico van
brand van het gehuurde goed, dat
dit achtergebouw op 8 november 1965
door een brand geteisterd werd, dat
eiseres en de heer D ... op tegenspraak een
deskundigenonderzoek van de schade
uitvoerden, dat deze op de som van
323.175 frank geraamd werd en dat
eiseres die som aan haar verzekerde als
schadevergoeding gestort had en, na
bevestiging van het beroepen vonnis op
30 maart 1971 gewezen door de rechtbank van koophandel, voor zover dat
vonnis de tweede verweerster veroordeeld
had om aan eiseres de som van 323.175
frank te betalen met de gerechtelijke
interesten en de kosten en de eerste verweerster veroordeeld had om hoofdelijk
met de tweecle verweerster de som van
24.300 frank te betalen met de gerechteIijke interesten en 7,5 t.h. van de kosten,
het bestreden arrest genoemd beroepen
vonnis vernietigd heeft voor zover het
bovenclien de verweersters veroordeeld
had tot de betaling van de vergoedingsrente op de hierboven bepaalde sommen
en dit vanaf de datum van de uitbetaling
tot de dag van het exploot van rechtsingang, op grond dat eiseres door indeplaatsstelling zowel de rechtsvordering
van de eigenaar tot herstelling van het
gebouw of tot betaling van de sommen
als de rechtstreekse rechtsvordering van
de eigenaar tegen de verzekeraar van de
huurschade uitoefende, dat die twee
rechtsvorcleringen op een overeenkomst
steunden en dat eiseres derhalve geen
aanspraak kon maken op een vergoeding·srente aangezien, inzake overeenkomsten, de verzuimsrente, die de schulclenaars moeten betalen, loopt vanaf de
vordering voor de rechter, of eventueel
vanaf de voorafgaanclelijke aanmaning,
behalve ingeval · een wettelijke bepaling
ze van rechtswege. doet lopen,
terwijl, indien het juist is dat, kra~~
tens artikel 1153 van het BurgerhJk
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W etboek, het hiervoor omschreven beginsel toegepast wordt inzake schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering van een verbintenis die enkel de
betaling van een geldsom beoogt, dit
niet meer het geval is inzake de schadevergoeding die krachtens artikel 1147
van het Burgerlijk W etboek voortspruit
uit de niet-uitvoering van een verbintenis
die niet alleen de betalin.g van een geldsam beoogt maar die tot voorwerp heeft
de herstelling, overeenkomstig de artikelen 1732 en 1733 van het Burgerlijk
W etboek, van de door een brand veroorzaakte beschadigingen en de verliezen,
voor welke ·de huurder aansprakelijk is,
daar, in dat laatste geval, de schadevergoeding overeenkomstig artikel 1151
van het Burgerlijk W etboek voor de
vergoeding client van alle door de eigenaar
geleden schade en van de winst die hij
moeten derven heeft in de mate dat dit
alles een onmiddellijk en rechtstreeks
gevolg is van het niet uitvoeren van de
overeenkomst of van het schadegeval
waarvoor de huw:der aansprakelijk is :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegcle stukken blijkt
clat, inclien de door eiseres tegen de verweersters ingestelde rechtsvordering behoort tot de uit de verzekeringsovereenkomsten afgeleide rechtsvori.leringen, het
niettemin waar is dat genoemde rechtsvordering tot voorwerp heeft de uitvoering van een overeenkomst die enker
de betaling beoogt van een sam van
323.175 frank, over welke eiseres en
haar verzekerde het eens geworden: waren
als zijnde de vergoeding welke aan die
verzekerde ingevolge de brand van een
deel van haar lokalen toekomt ;
Dat het arrest derhalve ·wettelijk heeft
kunnen beslissen dat, voor wat de
schadevergoeding wegens de vertraging
in de uitvoering betreft, eiseres, overeenkomstig de regel vervat in artikel 1153
van het Burgerlijk Wetboek, enkel op
· de wettelijke interest aanspraak kan
1naken;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
13 maart 1975.- 1e kamer. -Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1•, de
H. Ligot. - Gelijklttidende conclttsie, de
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
de HH. Bayart en Fally.

1e

13 maart 1975.

KAMER. -

1° HUUR

VAN DIENSTEN. AANNEMINGSOVEREENKOMST. 0PRICHTING VAN EEN GEBOUW.- GOEDKEURING VAN HET WERK DOOR DE OPDRACHTGEVER. GOEDKEURING STELT
DE AANNElVIER NIET VRIJ VAN ZIJN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE VER:BORGEN
GEBREKEN.

2°

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

3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDJ,llL ZONDER BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESLISSING VAN HET HoF OVER EEN ANDER
MIDDEL. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° lVannee1· een aannerningsovereenkomst
de op1·ichting van ·een gebouw beoogt,
stelt de goedkeuring van de we1·ken door
de opdrachtgeve1· de aannemer niet vrij
van zijn adnsprakelij kheid voo1' de
ve1·bo1·gen gebreken (1).
·

2° Nieuw en derhalve niet ontpankelijk
tot staving van een voorziening in qurge1'lijlce zaken is_ het middel gegrond op
wettelijke bepalingen die noch vqn
openba1·e orde noch dwingend zijn, dat
niet aan de jeitenrechte1' is voo1·gelef!d
en waa1'0Ve1' deze niet op eigen initiatief
heejt beslist (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel r;lat voo_1;
de eise1· zonde1· belang is gewor.tjen
wegens de beslissing van het Hof qver·
een ande1· middel (3).
(DE SCHRIJVER, T. DE ECHTGENOTEN '
D'HAESE EN LITISCONSORTEN.)
ARREST
HET

HO.F ; -

(vet·taling).

Gelet op het bestreden

(1) Raadpl. cass., 18 mei 1961 (Bttll. en
Pas., 1961, I, 1006} en 16 oktober 1969 (A1·1·.
cass., 1970, blz. 165).
(2) Cass., 8 november 1974 en 10 maart
1975, sttp1·a, blz. 317 en 768 ; raadpl. cass.,
18 september en 20 december 1974, supra,
biz. SO en 474.
(3) Cass., 18 december 1974, supra, blz. 463.
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beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1625, 1641, 1642, 1788, 1789,
1790; 1791 en 1799 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest met gedeeltelijke
bevestiging, na vastgesteld te hebben
dat de opdrachtgever de werken stilzwijgend opgeleverd l~ad, ei~er veroordeeld heeft tot betahng van de som
van 164.769 frank aan de verweerders,
waarvan 155.150 frank wegens gebreken
van de paramenten en ,2.043 frank wegens
gebruiksderving van het gebouw, op
grond dat '' de deskundige Van der Velde
geoordeeld heeft dat de andere gebreken
van de ruwbouw (vochtigheid, zichtbare
beugels, paramenten in leisteen) verborgen gebreken waren ll,
terwijl, ee1·ste onderdeel, eiser, met dienaangaande verwijzing naar zijn in eerste
aanleg genomen conclusie, uitdrukkelijk
betoogde dat de. gebrekkigheid van de
leistenen geen verborgen gebrek is ; reeds
bij de aanvang van de werken vastgesteld
werd dat drie of vier paramenten gebroken waren ; daarna leistenen langs de
vensterbanken vielen en aldus andere
deden vallen; dat, zekere tijd na de
voltooiing van de werken, eiser geroepen
werd om aan die leisteenparamenten
herstellingswerken uit te voeren ; het
arrest op die conclusie niet geantwoord
heeft (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, de eerste verweerders
met de door eiser uitgevoerde werken
ingestemd hadden en deze bijgevolg niet
meer aansprakelijk was voor het zichtbare gebrek bestaande uit de gebrekkigheid van de leistenen, waarvan sommige
van bij de aanvang gebroken waren terwijl andere reeds losgekomen waren van
onder de vensterbanken en voor wier
herstelling eiser reeds na de voltooiing
van het werk geroepen werd wanneer
het huis bewoond was (schending van
de artikelen 1625, 1641, 1642, 1788, 1789,
1790 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek) ; het vonnis derhalve de in het
middel bedoelde bepalingen geschonden
heeft;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest op eisers
bewering, volgens welke de gebreken
van de paramenten in leisteen geen verborgen gebreken waren, passend ant-

woordt, bij gebrek aan omstandige
conclusie dienaangaande, door genoemde
gebreken uitdrukkelijk uit de categoric
van de zichtbare gebreken te weren ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, uit de
omstandigheid dat de gebreken van de
paramenten in leisteen verborgen gebrekeu zijn, wettelijk heeft afgeleid dat de
vergoeding ervan enkel ten laste van
eiser vie!, ongeacht de stilzwijgende
goedkeuring van de eerste twee verweerders;
Dat geen enkel onderdeel van bet
middel. kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 114.2,
1143, 1144, 1184 van het Bmge,rlijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest met gedeeltelijke
bevestiging eiser veroordeelt tot betaling van de som van 164.769 frank aan
de eerste verweerders op grand dat " de
eerste rechter oordeelkundig .overwogen
heeft dat het niet dienstig is De Schrijver
te belasten met de herstellingen maar dat
hij veeleer tot betaling van de prijs
ervan moet veroordeeld worden ))'
te1·wijl, eerste onde?"deel, eiser aanbood
zijn verplichting tot herstel :U1. natma
uit te voeren en de eerste verweerders,
in hun exploot van rechtsingang, in
hoofdorde zulkdanige uitvoering gevorderd hadden en de ontbinding van de
overeenkomst niet gevorderd hadden ;
de uitvoering in natura rechtens gebeurt
en de voorkeur geniet op een evenwaardige uitvoering, behalve indien ze onmogelijk geworden is ; het arrest geenszins vaststelt dat de door eiser aangeboden uitvoering in natura \Tan de
herstellingen onmogelijk zou geworden
zijn en het feit dat die uitvoering niet
meer dienstig zou zijn, niet \Tan aard
is de bekritiseerde beslissing te verantwoorden (schending van de artikelen 1134,
1142, ll43, ll44 en 1184 van het Bmgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, het woord '' expedient )) (dienstig) verschillende betekenissen kan hebben, namelijk praktisch,
passend, opportmm en nuttig ; het niet
mogelijk is te weten welke bet.ekenis
het arrest er aan gegeven heeft en zijn
redenen derhalve tegenstrijdig en duister
zijn (schending van artikel 97 van de
Grondwet); het arrest derhalve de in
het middel bedoelde bepalingen geschonden heeft:
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel uit de
voorrang van de uitvoering in natura
afgeleid, gesteund is op wettelijke bepalingen die noch van openbare orde noch
gebiedend zijn ; dat ·dit middel aan de
feitenrechter niet voorgelegd werd en
dat deze er op eigen 1nitiatief niet over
beslist heeft ; dat het middel nieuw en
derhalve niet-ontvankelijk is ;
\Vat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, mn reden van het
antwoord op het eerste onderdeel, het
tweede onderdeel alle belang verliest en
dus ook niet ontvankelijk is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1142, 1146, 1147, 1149, 1319, 1320, 1322,
1382 en 1799 van het Burgerlijk Wetboek,
Dat het middel dus niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de verwerping
van de voorziening aan de vordering
tot bindendverldaring van het arrest
alle be1ang ontneemt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring van het arrest ; veroordeelt eiser
in de kosten.
13 maart 1975.- 18 kamer.- Vom·zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Ligot. - Gelijlclttidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal. --,-- Pleite1·s,
de HH. Houtekier, Fally en Ansiaux.

BIJSTAND EN HULP. - VERPLIOHTING
DIE BLIJFT BESTAAN TIJDENS BET
GEDING TOT EOHTSOHEIDING, ONGEACHT DE FOUTEN VAN DE ECHTGENOOT.
2° 'LEVENSONDERHOUD. - GEDING
TOT ECHTSCHEIDING. BESLISSING
WAARBIJ OP HET OGENBLIK DAT DE
REOHTSVORDERING TOT EOHTSCHEIDING
WORDT INGESTELD• AAN DE UIT DE
EOHTGESCHEIDEN EOHTGENOTE EEN
VOORLOPIGE UITKERING WORDT TOEGEKEND.- WETTELIJKHEID.- VOORWAARDE,

1° De ve1y;lichting tot 'bijstand en hulp
en derhalve de ve1•plichting tot betaling
van een vom·lopige uitkering aan de
feitelijk gescheiden echtgenoot blijven
bestaan tijdens het geding tot echtscheiding, ongeacht de fouten van deze echtgenoot (1). (Art. 212 B.W.; art. 1280
G.W.)
2° Wettelijk vemntwoo1·d is de beslissing
die voo1· de dtttw· van het geding tot
echtscheiding een voo1·lopige ttitke1·ing
toekent aan een jeitelijk gescheiden
echtgenote, eise1•es in het geding, als
dam·in wo1·dt vastgesteld dat de vorde1·ing
. tot echtscheiding. niet is ingesteld met de
enige bedoeling deze onde1·houdsbijstand
te bekomen (2). (Art. 212 B.W. ;
art. 1280 G.W.)
(c ... ,

T.

o ... )

ARREST ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 maart 1974 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

1° HUWELIJK.- RESPEOTIEVE REOHTEN EN VERPLIOHTINGEN VAN DE
ECHTGENOTEN. - VERPLIOHTING TOT

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 6, 212 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, dat eiser veroordeelt
om aan verweerster, tijdens het echtscheidingsgeding dat zij bij verzoekschrift van 15 februari 1973 ingesteld had,
een voorschot tot levensonderhoud van
20.000 frank per maand te betalen, af-

(1) Raadpl. cass., 5 december 1969 A1'1'.
cass., 1970, blz. 336) en de noten onder dit
arrest.
(2) Raadpl. PIERARD, Divorce et sepamtion
de corps, d. I, nrs. 399 en 400; RIGAUX, Des
personnes, nrs. 2116 en 2142.

Over het feit dat in de regel de feitelijk
gescheiden echtgenoot die van zijn echtgenoot
een uitkering tot onderhoud vordert moet.
bewijzen dat de scheiding aan diens fout te
wijten is, zie cass., 27 mei 1971 (A1·r. cass.,
1971, biz. 968).

18 KAMER.- 13 maart 1975.
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afgeleid uit het feit dat verweerster, die
op 21 februari 1972 de echtelijke verblijfplaats verlaten had om in concubinaat te leven, de uitvoering van de
verplichti:ng tot hulp, onder de vorm
van een uitkering tot levensonderhoud,
niet kon vorderen, gelet op haar aansprakelijkheid in de feitelijke scheiding
die aan het echtscheidingsgeding voorafgaat, op grond " dat, aangezien door
appellante een verzoekschrift tot echtscheiding neergelegd werd, de toestand
van de partijen niet deze van feitelijk
gescheiden echtgenoten is, dat, vergeleken met deze van de feitelijke gescheiden echtgenoten, de toestand van de
echtgenoten tussen wie een echtscheidingsgeding aan de gang is, voordelig is
voor de behoeftige echtgenoot, zelfs
indien hij aansprakelijk is voor het verbreken van het samenleven ... ; dat het
voorschot tot levensonderhoud toegekend wordt ongeacht het ongelijk van
de ene of de andere echtgenoot ; dat, zo
in geval van feitelijke scheiding, een
uitkering tot levensonderhoud aan de
vrouw kan geweigerd worden wanneer
haar vertrek uit de echtelijke woning
haar als een fout kan aangerekend worden, dit het geval niet is in het kader
van een rechtsvordering tot echtscheiding, daar de fout van de vrouw eventueel slechts bij het einde van het gecling
zal vastgesteld worden en er dienaangaande vooi·af geen beslissing kan genomen worden ... ; ... dat, indien appellante,
einde februari 1972, de echtelijke woonplaats verlaten had om met haar minnaar
te gaan leven, zij, in de bij de eerste
rechter neergelegde conclusie, haar vertrek nochtans uitgelegd heeft door zich
te beroepen op het ongeregeld leven van
gei:ntimeerde en op haar zenuwinzinking;
dat appellante, toen ze onderhoord werd
tij dens het vooronderzoek dat in mei 1972
tegen haar ingesteld werd ingevolge de
door haar echtgenoot wegens overspel
ingediende klacht, aan de verbalisanten
verklaarde dat zij, bij het onderzoek van
de briefwisseling van haar echtgenoot,
bemerkt had dat deze haar bedrogen had,
dat zij aangestu"Lrrd had op een verzoening, die gemtimeerde niet gewild had,
dat zij een zenuwinzinking gekregen had
en dat zij, terwijl haar echtgenoot haar
negeerde, kennis gemaakt had met de
heer D ... , met wie zij besliste samen te
leven; dat zij tot staving van haar
beweringen een attest van dokter P ...
overlegt, dat bewijst dat zij begin 1972
een zenuwinzinking had, evenals een

briefwisseling in fotocopie waaruit wel
degelijk schijnt voort te vloeien dat
gemtimeerde in 1971 een liaison had met
een jonge vrouw van 21 jaar; ... dat uit
hetgeen voorafgaat blijkt dat de feitelijke
toestand, die tussen de partijen bestond
op het ogenblik dat het gezin uiteengevallen is, geenszins deze is die zowel uit
de bestreden beslissing als uit de conclusie van gemtimeerde partij blijkt;
dat in die omstandigheden niet blijkt,
niet aileen dat de verbrelcing van het
huwelijk aileen aan de fout van appellante te wijten is maar evenmin dat deze
haar verzoekschrift tot echtscheiding zou
neergelegd hebben zonder dat ze een grief
had en dat ze aldus listen zou gebruikt
hebben om een uitkering tot levensonderhoud te bekomen ; ... dat noch het
feit dat appellante tot 16 februari 1973
gewacht heeft om haar verzoekschrift
neer te leggen noch dat ze, rekening
houdend met de sedert die neerlegging
afgelopen korte termijn, de procedure
niet bespoedigd heeft, niet toelaten te
concluderen, hetzij dat er geen grief was,
hetzij dat een list gebruikt werd om
levensonderhoud te bekomen "•
te1·wijl, eerBte onde1·deel, de echtgenote,
die, tijdens een echtscheidingsgeding,
een voorschot tot levensonderhoud vordert, enkel ontslagen is van het bewijs
dat de stopzetting van het samenleven
te wijten is aan de fout van de echtgenoot op voorwaarde dat hun scheiding het gevolg is van de vordering tot
echtscheiding, maar dat die voorwaarde
niet vervuld is wanneer, zoals in het
onderhavige geval, en volgens de vaststellingen van de feitenrechter zelf, de
echtgenote ongeveer een jaar, vooraleer
zij een verzoekschrift tot echtscheiding
neergelegd had, de echtelijke verblijfplaats verlaten had om met haar minnaar
te gaan san1.en !even (schending van de
artikelen 212 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet);
tweede ondenleel, daar de eerbiediging
van de verplichtingen voortspruitend uit
het huwelijk voor ieder van de echtgenoten geldt, ongeacht de wijze waarop
de andere echtgenoot deze naleeft, de
fout, waardoor een zelfs gedeeltelijke
aansprakelijkheid in de feitelijke scheiding, waarvan de vrouw het initiatief
genomen heeft, ten laste van de echtgenoot kan gelegd worden, enkel kan
blijken uit de voorwaarden waarin hij
haar verplichting tot samenwoning wou
laten uitoefenen, zodat noch het feit dat
verweerster vernam dat eiser in 1971 een
liaison had, noch de mislukking van haar
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haar zenuwinzinking daarna, noch de
verdere onverschilligheid van verweerder
jegens haar, van aard zijn om, in welke
mate ook, te rechtvaardigen dat verweerster de echtelijke verblijfplaats verlaten had om in concubinaat te leven en
het arrest niet toelaten verweerder ten
dele aansprakelijk te stellen voor de
daarop volgende feitelijke scheiding
(schending van de artikelen 6, 212 van
het Burgerlijk Wetboek en 97. van de
Grondwet);
de1·de ondeTdeel, wanneer, zoals in het
onderhavige geval, de feitelijke scheiding
van de echtgenoten bleef duren, degene
die tijdens het echtscheidingsgeding een,
uitkering tot onderhoud vordert, zelfs
in de vorm van een voorschot tot onderhand, eveneens moet bewijzen dat het
voortduren van die scheiding te wijten is
aan zijn echtgenoot, zodat de rechters
in hager beroep, die niet onderzoeken of
de feitelijke scheiding van de partijen,
die volgde op verweersters vertrek uit de
echtelijke verblijfplaats, door de fout
van eiser voortduurde, zijn veroordeling
tot de betaling van een vergoeding tot
uitkering wettelijk niet verantwoorden
(schending van de artikelen 212 van het
Burgerlijk Wetboek et 97 van de Grandwet) :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, enerzijds,
beslist dat (( indien, ingeval van feitelijke
scheiding, een uitkering tot levensonderhoud aan de vrouw kan geweigerd
wqrden, wanneer · haar vertrek uit de
echtelijke woonplaats haar kan toegerekend worden, dit niet het geval is in het
kader van een rechtsvordering tot echtscheiding, daar de fout van de vrouw
·eventueel slechts bij het einde van het
geding za:l vastgesteld worden en dienaangaande vooraf geen beslissing kan
genomen worden n, waardoor het bedoelt
dat de verplichting tot bijstand en tot
hulp blijft bestaan ongeacht de zogenaamde fout van de echtgenote, eiseres
tot echtscheiding, en, anderzijds, op
soevereine gronden, in feite, vaststelt
dat in het onderhavige geval de tijdens
de clebatten verzamelde gegevens het
niet mogelijk maken te besluiten dat
verweerster, door de echtscheiding te
vorderen, een list gebruikt heeft met
de enige bedoeling .om een bijstand tot
levensonderhoud te bekomen ;
Overwegende dat het arr.est aldus zijn
beslissing wettelijk verantwoordt en dat

het eerste onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;

W at het tweede en het derde onderdeel
betreft:
Overwegende dat, om reden van de
verwerping van het eerste onderdeel,
het tweede en het derde onderdeel alle
belang verliezen en dat het middel, wat
die. onderdelen betreft, niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 :rhaart 1975.- 1e kamer.- Vo01'zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. - · VeTslaggevm·, de
H. Capelle. Gelijlclttidende c01wlttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Faures en Dassesse.

. 1e KAMER.

-14 maart 1975.

1° KOOPHANDEL. KooPMAN.
DAGVAARDING. - ElSER RANDELAAR
IN RET BUITENLAND. - NIET-VERMELDING, IN RET EXPLOOT VAN DAGVAARDING, VAN RET NUMMER VAN INSCHRIJVING IN RET RANDELSREGISTER. VERMELDING NIET VEREIST.

2° DAGVAARDING. -

HANDELAAR. ElSER RANDELAAR IN RET BUITENLAND.
- NIET-VERMELDING, IN RET EXPLOOT
VAN DAGVAARDING, VAN RET NUMMER
VAN INSCHRIJVING IN RET RANDELSREGISTER. - VERMELDING NIET VEREIST.

3° CASSA'I'IE.- 'I'AAK VAN RET HoF.BURGERLIJKE ZAKEN, - BESTREDEN
BESLISSING DIE RAAR BESCRIKKENDE
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR RET
CASSATIEBEROEP GEKRITISEERDE REDEN. - BEVOEGDREID VAN RET HOF
OM EEN RECRTSGROND AAN TE VULLEN
WAARDOOR RET BESCRIKKENDE GEDEELTE WORDT GERECRTVAARDIGD.
4° CASSA'I'IEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
WETTELIJKE BEPALINGEN DIE NOCR
VAN OPENBARE ORDE NOCR DWINGEND
ZIJN. MIDDEL NIET VOORGELEGD
AAN DE FEITENRECRTER EN WAAROVER
DEZE OP EIGEN INITIATIEF NIET REEFT
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ONTVANKELIJK MIDDEL.

NIET

1° en 2° In het dagvaanlingsexploot, betekend op vet·zoek van een pm·soon die
hanclelaa1· is in het buitenland en wiens
vot•dering ham· om·zaalc vindt in een
daacl van koophandel, is de vm·melding
van het nummer van inschrijving in het
handelsTegistm· niet veTeist (1). (Artt. 4,
40 en 41 van de wetten betreffende
het handelsregister, gecoordineerd op
20 juli 1964.)
3° W anneeT cle bestt·eden beslissing haat•
beschikkende gecleelte g1'Dnclt op een
clom· het cassatieberoep gek1'itiseeTde
t•eclen, mag het Hoj een 1'echtsgt·ond aanvttllen waanlooT het beschikkende gecleelte woTclt gerechtvaa1·cligd (2).
4° NiMtW en clerhalve niet ontvankelijk tot
staving van een voot·ziening in buTgerlijlce zaken is het midclel, gegt•ond op
wettelij lee beJJalingen die noch van
openbat·e orde noch clwingencl zijn,
clat niet aan de jeitem·echtet• is vooTgelegd en waa1'0vet• deze niet op eigen
initiatiej heejt beslist (3).
(FLEURMAN, T. DECOSTER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 september 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt ;
·
Over het eerste middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 1, 6o, 3, 9,
11, 18, 21, 38, 43 van de wet valil 10 juli
1964 tot invoering van een nieuwe
N ederlandse tekst van de gecoorclineerde
wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes, 2, lid 10, van de wet van
15 december. 1872 op de handelaars,
zoals gewijzigd door de wet van 3 juli
1956, vormend titel I van Boek I van
het Wetboek van koophandel, 40 en 41
van het koninklijk besluit van 20 juli
1964 tot coi:irdinering van de wetten
betreffencle het handelsregister, 1319,
(1) Raadpl. VAN RYN, Principes de dt·oit
commercial, dee! I, druk 1954, nr. 164;
Rep. prat. dt•. belge, deel II, druk 1931, tw.
Gommerce·Gommerrant, nr. 527; Les Novelles,
Droit co=ercial, deel I, druk 1931, Des
commer9antr, nr. 527.

1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doot·dat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat verweerder handelaar is en
in zijn dagvaardingsexploot geen nummer
van inschrijving in het handelsregister
vermeldt, de vordering van verweerder
tot betaling van de door eiseres geaccep.
teerde wisselbrief toch ontvankelijk verklaart en haar tegenvordering afwijst om
de reden dat " de b'esproken wisselbrief,
uitgegeven op 15 januari 1969 door
ge'intimeerde (trekker en thans verweerder) en geaccepteerd door betrokkene
(appellante, thans eiseres), vermeldt dat
men gelieve te betalen aan order van de
trekker (« moi-meme ,, aldus vermeld);
deze wisselbrief derhalve een << recta·
wisselbrief " is waarin. de trekker zelf
aangewezen is als de persoon aan wie
moot betaald worden ; de treklmr van
doze wisselbrief derhalve geen daad van
koophandel verricht, aangezien hij zich
niet uit de vvisselbrief verbindt en zich
daaruit niet kan verbinden ,, ·
tet·wijl, eet·ste onclenleel, de wisselbrief
de niet-geschrapte vermelding << aan order" bevatte en derhalve verweerder,
ook al was de wisselbrief << aan order
van hem zelf" getrokken, zich wei uit
de wisselbrief verbond en zich daaruit
kon verbinclen (schending van de. artikelen 1, 6°, 3, 9, 11 van voormelde wet
van 10 juli 1964) ;
·tweede ondet·deel, de ve:rmelcling << a an
order van hem zelf ,, door verweerder op
de door hem getrokken wisselbrief aangebracht, geen vermelcling is gelijkwaarclig met de vermelcling << niet aan order "
en dergelijke interpretatie een miskenning is van de bewijskracht van de
wisselbrief ; terwijl doze interpretatie
dubbelzinnig en cluister is (schencling van
de artikelen 11 van voormelde wet van
10 juli 1964, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
dm·de ondet·deel, verweerder door het
trekken, het laton accepteren, het endosseren als manclataris aan de bank ter
incasso, het aanbieden en protesteren
van doze wisselbrief een daad van koop ·
handel gesteld heeft en . het geclinginleidend exploot dat het nmnmer van
inschrijving in het handelsregister niet
vermeldt, derhalve van ambtswege niet
(2) Oass., 28 november 1973 (Arr. cass.,
1974, biz. 357).
(3) Oass., 13 maart 1975, supt•a, biz. 783.

-·789ontvankelijk is (schending van de artikelen 2, lid 10, van de wet van 15 december 1872, 1, 6°, 3, 9, 11, 18, 21, 38, 43 van
voormelde wet van 10 juli 1964, 40 en 41
van het ko11inklijk besluit van 20 juli
1964);
vierde dnde1·deel, het tegenstrijdig is te
beslissen enerzijds dat verweerder zich
niet uit de wissel verbindt en zich daaruit
niet kan verbinden en anderzijds dat
hij deze wissel aan de bank ter incasso
heeft geiindosseerd (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet en 18 van
voormelde wet van 10 juli 1964) :
Overwegende dat, door bij de aanduiding van de partijen verweerder te
identificeren als << handelaar in Spanje
en wonende te Schaarbeek ,, het vonnis
vaststelt dat verweerder enkel handelaar
is in Spanje ;
Overwegende dat voormelde vaststelling volstaat om de ontvankelijkheid van
de eis te rechtvaardigen ;
Dat immers de inschrijving in het
handelsregister enkel vereist is voor de
handelaars die in Belgie handel drijven ;
Overwegende dienvolgens dat, .al ,,;as
het door eiseres. aangevoerde middel
gegrond, de beslissing van het vonnis
waarbij de eis van verweerder ontvankelijk wordt verklaard, wettelijk gerechtvaardigd blijft, zodat het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

1320 en 1322 van het Bmgerlijk Wethoek);
tweede onderdeel, eiseres niet geldig
ten opzichte van verweerder, beheerder
van de gemeenschap van aanwinsten,
de wisselbrief kon accepteren en het in
alle geyal niet uit te maken is tot wellr
patrimonium de goederen en verbintenissen waarop de wisselbrief betrekking
heeft, behoren, daar verweerder in zijn
conclusie staande hield dat deze behoorden tot de huwelijksgemeenschap en
eiseres zulks formeel betwistte ; zodat de
motieven van het vonnis de beslissing
niet rechtvaardigen (schending van de
artikelen 1401, 1402, 1409, 1421, 1426,
1428, 1498, 1499, 1536, 1581 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat beide partijen in
conclusie stelden dat zij onder het
stelsel van scheiding van goederen gehuwd waren ; dat zij geen gewag maakten
van het bestaan van een gemeenschap
van aanwinsten ;
Dat het middel, hetwelk de openbare
orde niet raakt, nieuw en derhalve niet
ontvankelijk is;
Over het vierde middel,
Dat het middel niet kan worden aangenon!en;

Over het tweede middel, afgeleid uit
Over het derde middel,
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322, 1401, 1402, 1409, 1421, 1426, 1427,
Dat het middel niet kan worden
1428, 1498, 1499, 1536, 15.81 van het
Bmgerlijk Wetboek en 97 van de Grand- aangenon1en ;
wet,
01n die redenen, verwerpt de voordooTdat het vonnis eiseres veroordeelt ziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
om aan verweerder het bedrag te betalen van 20.000 frank en haar tegen14 maart 1975. ·~ 1 6 kamer, ~ Voo?'vordering afwijst om de reden dat zij
toegeeft ingevolge huwelijkscontract van zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Verslaggevm·, de H. Gerniers. ~
28 augustus 1953 gehuwd te zijn onder
Gelijkl~tidende conclusie, de H. Tillehet stelsel van scheiding van goederen
en zij derhalve bij toepassing van arti- kaerts, advocaat-generaal. ~ Pleite1·s, de
kel 1536 van het Bmgerlijk Wetboek HR. Houtekier en van Heeke.
het vrije beheer en de vrije beschikking
over haar roerende en onroerende goederen, alsook het genot over haar Ul- ·
komsten, behield,
te1•wijl, eerste ondeTdeel, het huwelijkscontract van 28 augustus 1953 tussen
16 KAJI'[ER. ~ 14 maart 1975.
partijen gesloten voor notaris Binot te
Silly de scheiding van goederen met
(BUITEN
gemeenschap van aanwinsten als huwe- AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).
WEGVERlijksstelsel voorzag en het vonnis de
KEERSONGEVAL. ~ FOUTEN DOOR DE
bewijskracht van die akte derhalve
BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG EN
miskent (schending van de artikelen 1319,
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DOOR EEN DERDE BEGAAN. 0NTBREKEN VAN OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUT VAN DEZE DERDE EN
DE SCHADE.- V ALT NIET AF TE LEIDEN
UIT HET FEIT ALLEEN DAT HET ONGEVAL
ZIOH ZONDER DE FOUT VAN DE BESTUURDER NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN.

Wanneer bij een wegverkee1•songeval fo~tten
begaan zijn dam· de bestu~tnle1· van een
voe1·tuig en door een denle, kan de
1·echte1' het ontb1·eken van een oorzakelijk
verband tussen de fout van deze de1·de
en de schade ten gevolge van het ongeval
niet afleiden uit het jeit alleen dat de
schade zich niet zou hebben voo1•gedaan
zonder de fo~tt van de bestttunler ( 1).
(Art. 1382 B.W.)
{LEPERSONNE, T. DE COOK, CRAB EN
NATIONALE VERENIGING DER NEUTRALE
JYIUTUALITEITEN IN BELGIE.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 juli 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
en 1385 van het Burgorlijk Wetboek,
dooTdat het bestreden vonnis, door middel van het volledig beamen van de motieven van de eerste rechter, het beroepen
vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt
en verklaart dat eiser alleen aansprakelijk is voor het kwestieuze ongeval,
terwijl de eerste rechter en de rechter
in hoger beroep niet wettelijk vermochten
de vordering door eiser ingesteld tot
vergoeding van zijn schade te verwerpen, noch de tussenvorderingen van de
tweede en derde verweerders alleen ten
opzichte van eiser gegrond te verklaren,
zonder vastgesteld te hebben dat, zonder
de font van eerste verweerder, wiens
aansprakelijkheidexpliciet bewezen wordt
verklaard, het kwestieuze ongeval toch
zou hebben plaatsgehad en zou hebben
plaatsgehad met dezelfde gevolgen, zowe1
voor de tweede en derde verweerder als
voor eiser (schending van de ar;tikelen 1382, 1383 en 1385 van het Burgerlijk
Wetboek):
(1) Oass., 29 april 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 946) en 9 december 1974, supm, blz. 421.
Raaclpl. cass., 16 december 1974, 17 februari
en 10 maart 1975, sttpm, biz. 450, 672 en 773.

Overwegende dat het bestreden vonnis,
bij be-vestiging van het beroepen vonnis,
nate hebben geoordeeld dat aan tweede
verweerder geen font in verband met
het ongeval kan worden ten laste gelegd
doch dat eerste verweerder een font
beging door de denr van zijn wagen niet
te sluiten, waardoor zijn grote hond kon
ontsnappen en de schade veroorzaken,
1° beslist dat alleen eiser aansprakelijk is
voor zijn eigen schade en zijn tegen
eerste verweerder ingestelde vordering
als ongegrond afwijst ; 2° beslist dat
eiser alleen aansprakelijk is voor de
schade die aan de achterkant van het
voertnig van tweede verweerder werd
veroorzaakt evenals voor de lichamelijke
schade , die aan tweede verweerder werd
veroorzaakt door de slag achteraan
diens voertnig en die door verweerster
N.V.N.M.B. als verzekeraar van ziekte en
invaliditeit van tweede verweerder werd
vergoed, dienvolgens de vorderingen van
tweede verweerder en van verweerster,
die zowel tegen eerste verweerder als
tegen eiser waren ingesteld, " vooralsnog "
alleen ten opzichte van eiser gegrond
verklaart en deze laatste veroordeelt om
nit dien hoofde aan tweede verweerder
en aan verweerster de som van respectievelijk 30.945 frank en 1.518 frank te
betalen;
Overwegende dat het vonnis die beslissingen steunt op de redenen dat eiser
niet kan worden gevolgd waar hij beweert
dat het remmen van zijn voorligger,
tweede verweerder, om een aanrijding
met de hond van eerste verweerder te
vermijden, voor hem, eiser, een onvoorziene hindernis is geweest en waar hij
daaruit afieidt dat de originele verstoorder van het verkeer, dit is eerste verweerder, eigenaar van de hond, de oorzaak is geweest van de aanrijding tussen
het voertuig van eiser en dat van zijn
voorligger, tweede verweerder; dat de
aanrijding immers plaatshad op een druk
bereden openbare weg met eenrichtingsverkeer en met beperkte snelheid, midden
in de volbewoonde agglomeratie van
Vilvoorde, alwaar een voorzichtig antobestnurder er zich steeds moet aan verwachten op elk ogenblik te moeten remmen of stoppen; dat eiser de aanrijding
had kunnen voorkomen indien hij zijn
voorligger niet te dicht had gevolgd om
een inhalingsmaneuver nit te voeren
dat trouwens niet regelmatig kon geschieden vermits zijn voorligger, evenals
hij zelf, op de linkerstrook reed ;
Overwegende dat Iiet vonnis uit die
vaststellingen en beschouwingen alleen
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niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat
de schuld van eerste verweerder, eigenaar
van de hand die tweede verweerder tot
remmen heeft genoopt, niet in oorzakelijk
verband staat inet de aanrijding tussen
de wagen van eiser en die van tweede
verweerder en dat die' aanrijding haar
enige oorzaak vindt in de schuld van
, eiser die zijn voorligger bij een overigens
onregelmatig inhalingsmaneuver te dicht
volgde;
Dat door die vaststellingen en beschouwingen het vonnis immers niet
constateert dat zonder de schuld van
eerste verweerder de kwestieuze aanrijding to~h zou hebben plaatsgehad,
met dezelfde gevolgen zowel voor eiser
als voor tweede verweerder en verweerster;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste en het derde middel
die tot geen meer uitgebreide cassatie
kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis, behalve in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen vonnis, beslist
dat eiser een font heeft begaan ,die in
oorzakelijk verband staat met het ongeval ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; }loudt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Re,chtbank van eerste aanleg te Leuven,
zitting houdende il1. hager beroep.

14 maart 1975. ~ 1 6 kamer. ~ Voo?'zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
~ Verslaggever, de H. de Vreese. ~
Gelijlcluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. ~ Pleiters,
de HH. Dassesse en Philips.
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KAMER.~

14 maart 1975.

1o ARCHITECT

(TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).

BESLISSING VAN . DE RAAD VAN DE
0RDE VAN AROHITEOTEN. ~ HOGER
BEROEP INGESTELD BIJ TER POST AAN •
GETEKENDE BRIEF DIE NIET ONDERTEKEND IS.~ AKTE DOOR NIETIGHEID
AANGETAST.

2° HOGER BEROEP.

~

VoRM.

~

TuoHTZAKEN. ~ BE:SLISSING VAN DE
RAAD VAN DE 0RDE VAN AROHITEOTEN.
~ HOGER BEROEP INGESTELD BIJ TER
POST AANGETEKENDE BRIEF DIE NIET
ONDERTEKEND IS.~ NIETIGHEID VAN
DE AKTE UIT TE SPREKEN DOOR DE
RAAD VAN BEROEP VAN DE 0RDE, ZELFS
AMBTSHALVE.

1° en 2° H et hoge?' be1•oep ingesteld tegen
een beslissing van de raad van de Orde
van m·chitecten dom· een te?' post aangetelcende b?'iej die niet is ondertelcend
is nietig; de nietigheid van deze p?·oceshandeling moet, zeljs ambtshalve, uitgesprolcen wo1·den door de mad van
beroep van de 01·de (1). (Artt. 26,
lid 2 en 6, wet van 26 juni 1963 en
862, §§ 1, 2°, en 2, G.W.)
(c ... , T. ORDE VAN AROHITEOTEN.)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden
beslissing, op 14 mei 1974 gewezen door
de Raad van beroep met het N ederlands
als voertaal van de Orde van architecten ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 26 van de wet van
26 juni 1963, gewijzigd door de wet van
15 juli 1970, en 860 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doonlat de beslissing eisers hager beroep
niet rechtsgeldig en daarom " ongegrond ''
verldaart om de reden dat de « aangetekende brief in de economie van de
rechtsplegil1.g van de laatste jaren de
formaliteit van een deurwaardersexploot
vervangt en derhalve ook onderworpen
wordt aan de essentiele vormvereisten
welke aan een brief verbonden zijn,
namelijk, dat het schrijven ondertekend
worde door de betrokkene ; dat een niet
ondertekend schrijven immers civielrechtelijk de wilsuiting van de betrokkene
niet rechtsgeldig weergeeft en deze laatste
evenmu1. verbindt ... », dit na te hebben
toegegeven " dat betrokkene op 25 april
1973 een aangetekend schrijven gedagtekend 24 april1973 tot de griffier van de
raad van beroep richtte ... », aldus aanduidend dat er over de autem· van deze
brief geen twijfel kon bestaan,

(1) Raadpl. DE PAGE, deel III, clruk 1967,
nrs 777, B, en 847, A; vgl. cass., 13 november
1973 (A1'1'. cass., 1974, blz. 306).
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tenvijl, eet·ste ondet·deel, door het aangehaalde artikel 26, lid 6, niet wordt
voorgeschreven dat de door deze wetsbepaling bedoelde aangetekende brief
moet ondertekend zijn, het krachtens
deze wettekst dus volstaat dat kwestieuze
brief, hetgeen door de beslissing wordt
toegegeven, met zekerheid aan de eiser
in hager beroep kan worden toegeschreven, zodat de beslissing, door niettemin
eisers hoger beroep wegens het niet
ondertekenen van de brief als niet
rechtsgeldig te beschouwen, aan de aangehaalde wettekst een voorwaarde toevoegt die hij niet bevat, waaruit miskenning ervan volgt ;
tweecle onde1·cleel, geen enkele procedureakte kan worden :riietig verklaard tenzij
de nietigheid ervan uitdrukkelijk door
de wet is bepaald en artikel 26 van de
wet van 26 juni 1963 dergelijke bepaling
niet bevat, zodat de beslissing, door eisers
akte van hoger beroep als niet rechtsgeldig te beschouwen, een nietigheidsgrond aanvaardt die niet wetteljk is
bepaald en aldus artikel 860 van het
Gerechtelijk W etboek schendt :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser op 25 april 1973
een aangetekend schrijven, gedagtekend
24 april 1973, tot de griffier van de Raad
van beroep richtte en dat dit schrijven,
met de machine getypt, niet ondertekend
was door eiser ;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat iedere akte van
rechtspleging in zichzelf de elementen
moet bevatten die van haar regelmatigheid doen blijken ; ·
Overwegende dat een brief, om rechtsgeldig te zijn, moet ondertekend zijn ;
dat immers de ondertekening een essentieel bestanddeel is van de brief, onmisbaar voor zijn bestaan zelf;
Overwegende derhalve dat, door het
hager beroep als niet rechtsgeldig te
beschouwen omdat het bedoeld aangetekend schrijven niet door eiser ondertekend wercl, de beslissing geen voorwaarde aan artikel 26, lid 6, van de wet
van 26 juni 1963 tot instelling van een
Orcle van architecten toevoegt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de ·gezamenlijke
lezing van Iwt tweede en het zesde lid
van artikel 26 van voormelde wet blijkt
dat het hoger beroep, op straffe van
nietigheid, bij aangetekende brief client
ingesteld te worden ;

Overwegende dat, luidens artikel 862,
§§ 1, 2°, en 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de nietigheid voortv loeiende uit
het verzuim van de ondertekening van
de akte ambtshalve door de rechter
wordt uitgesproken ;
Dat de beslissing, die de aanneming van
voormelde grand van nietigheid impliceert, wettelijk gerechtvaarcligd is;
Overwegende dat het middel naar
recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 maart 1975.- 18 kamer.- Voorzitter de H Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers.·- Gelijkluiclencle concl~tsie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

17 maart 1975.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING.- VooRZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE.

2o ONDERZOEK (IN STRAFZAKEN).
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING. - ARREST DAT HET VERZET AFWIJST VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN BESCHIKKING TOT BUITEN ·
VERVOLGINGSTELLING. VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOT
DE SOHADEVERGOEDING VASTGESTELD
BIJ ARTIKEL 136 VAN HET WETBOEK
VAN STRAFVORDERING. VEROOR·
DELING MOET WORDEN UITGESPROKEN,
ZELFS. VAN AMBTSWEGE. REDENGEVING.
30 CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - VOORZIENING IN OASSATIE
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN
EEN ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING. - MIDDEL DAT DE BESOHIK·
KING TOT BillTENVERVOLGINGSTELLINQ
BETWIST. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1o De bu1·gerlij ke pm·tij is enkel ontvan-

kelijk om zich tegen een arrest tot buitenve?·volgingstelling in cassatie te voorzien,

-793in zove1Te zij hierbij vero01•deeld wordt
tot sohadeve1·goeding jegens de ve~·
dachte en in de kosten van de st?'afvordering of van de bu1·ge1·lijke 1'echtsV01'de~·ing en in zoverre het a?Test een
andere besohikking bevat die uitsluitend
bet1·ekking heefl op de burge1·lijke 1'eohtsvo1·dering (1). (Art. 135 Sv.).
2o

vVannee~· de kame1· van inbesohuldigingstelling het veTzet afwijst van de bu1·ge~·
lijke pm·tij tegen een besohikking tot
buitenvervolgingstelling, moet zij, zelfs
van ambtswege, de burgerlijke partij tot
sohadevergoeding jegens de beklaagde
ve1·oordelen; bij gebnk aan een oonchtsie
van de btwge?'lijke pa1·tij ove1· de grandslag van deze veroordeling of ove1· de
omvang van de sohade behoeft zij haar
beslissing niet bijzonde1· met 1·edenen te
omkledm (2). (Artt. 132 en 223 Sv.)

3o Niet ontvankelijk, tot stavin,g van een
voo1·ziening van de btwge~:lijke, partij
tegen de besohikking tot bttitenve~·volging
stelling waa1· bij zij wonlt ve1'0ordeeld
tot sohadeve~·goeding jegens de verdachte
en in de lwsten van de st1·afvorde1'ing
of van de btt1'gerlijke ?'echtsvordering,
is het middel dat de beschikking tot
buitenvervolg~ngstelling
betwist
(3).
(Art. 135 Sv.)

op het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening betekend werd
aan het open baar ministerie tegen wie
zij is gericht ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerder Eugene Arnants,
beldaagde :
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de adikelen 97 van de
Grondwet en 1382 van het· Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een frank
schadevergoeding,
terwijl die beslissing op geen enkele
reden ste1.mt en i:nzonderheid het arrest
ten opzichte van eiseres op geen enkele
font wijst die in noodzakelijk oorzakelijk
verband met enige schade s~aat en evenlTtin op enige door verweerder geleden
schade:

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 jannari 1975 gewezen door
het Hof van. beroep te Brusse1, kamer
van inbeschuldigingstelli:ng ;
Overwegende dat de burgerlijke partij
niet ontvankelijk is· om zich in cassatie
te voorzien tegen een arrest van buitenvervolgingstelli:ng dan met betrekking
tot de beschikkingen van het arrest die
haar veroordelei1. tot schadevergoeding
ten opzichte van de verdachte, in de
kosten van de strafvordering en in die
van de civielrechtelijke vordering;

Overwegende dat krachtens artikel 136
van het Wetboek van strafvordering,
de burgerlijke partij, die op haar verzet
tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling in het ongelijk werd gesteld,
door de kamer van i:nbeschnldigingstelling, zelfs ambtshalve, tot schadevergoedi:ng jegens de verdachte moet veroordeeld worden ;
Dat het bedrag van de nit dien hoofde
verschuldigde vergoedingen soeverein
door de kamer van i:nbeschuldigi:ngstelling wordt geraamd ;
, Dat bij ontstentenis van conclnsie van
de burgerlijke partij omtrent de gegrondheid van die veroordeling en om trent het
bedrag van die schade de kamer van
i:nbeschuldigi:ngstelling haar beslissing
niet op bijzondere wijze hoeft te motiveren;
Dat het middelnaar recht faalt. ;
En overwegende dat de andere door
eiseres aangevoerde middelen nitsluitend
beti·ekki:ng hebben op de be~chikking
van bnitenvervolgingstelling, die ?:ij betwisten, en derhalve niet ontvankelijk
zijn;

I. In zoverre de voorzieni:ng gericht is
tegen het openbaar ministerie :

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

(GUEULETTE, T. ARNAUTS.)
ARREST

(ve1·taling).

Overwegende dat nit de stukken waar(1j en (3) Cass., 18 juni 1973 (A?'?', cass.,
1973, hh. 1020) en 25 november 1974, sup1·a,
blz. 355~
(2) Cass., 25 november 1968 (A1·r. cass.,
1969, blz. 310).

17 maart 1975.- 2 8 kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitte1'. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. - Gelijkhtidende conolttsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite~·s,
de HH: Messi:nnes en J. Suray (heiden van
de balie te Brussel).
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ZWIJGENDE AFSTAND. DEN.

17 maart 1975.

BETICHTING VAN V ALSHEID. STRAFZAKEN. CASSATIEGEDING. BETIOHTING VAN VALSHEID TOT STAVING
VAN EEN l\HDDEL. MIDDEL ONGE·
GROND, ZELFS IN DE ONDERSTELLING
DAT VASTSTOND RET FElT WAAROP
RET MIDDEL BERUST EN DAT DE VALS·
HEIDSVORDERING WIL BEWIJZEN. NIET ONTVANKELIJKE VORDERING.

7°

HOF vAN ASSISEN. VERZOEK OM
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL.- VER·
ZOEK GERIOHT AAN DE VOORZITTER VAN
RET HOF VAN ASSISEN.- WEIGERING
MOET NOCH GEMOTIVEERD ZIJN NOCH
IN RET PROCES·VERBAAL WORDEN OP·
GETEKEND.

8°

HOF vAN ASSISEN. AANWIJZING
VAN EEN DESKUNDIGE DOOR DE VOOR·
ZITTE_R VAN HET HOF VAN ASSISEN,
HANDELENDE KRACHTENS ZIJN DISCRE·
TIONAIRE MACHT. SCHRIFTELIJKE
EED. GELDIGHEID. VASTSTEL·
LING.

9°

DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN.- AANWIJZING VAN EEN
DESKUNDIGE DOOR DE VOORZITTER VAN
RET HOF VAN ASSISEN, HANDELENDE
KRACHTENS
ZIJN
DISCRETIONAIRE
MACHT. SCHRIFTELIJKE EED.
GELDIGHEID. V ASTSTELLING.

2° HOF

vAN ASSISEN. GETUIGENIS.
GETUIGE DIE, IN AFWEZIGHEID VAN
DE BESCHULDIGDE, VERDER ZIJN VER·
KLARING AFLEGD.- VOORZITTER VAN
RET HOF VAN ASSISEN DIE DE BESCHUL·
DIGDE VOOR RET SLUITEN VAN DE
DEBATTEN NIET INLICHT OVER WAT IN
ZIJN AFWEZIGHEID IS GEBEURD. BESCHULDIGDE DIE HIEROVER GEEN
OPMERKING HEEFT GEMAAKT EN DIE
DE GETUIGE HEEFT KUNNEN ONDER·
VRAGEN.- GEEN SCHENDING VAN DE
RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

3°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. GETUIGE
DIE, IN AFWEZIGHEID VAN DE BESCHUL·
DIGDE, VERDER ZIJN VERKLARING AF·
LEGT. VOORZITTER VAN RET HOF
VAN ASSISEN DIE DE BESCHULDIGDE
VOOR HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN
NIET INLIOHT OVER WAT IN ZIJN AF·
WEZIGHEID IS GEBEURD. BESCHUL·
DIGDE DIE HIEROVER GEEN OPMERKING
HEEFT GEMAAKT EN DIE DE GETUIGE
HEEFT
KUNNEN
ONDERVRAGEN.
GEEN SCHENDING VAN DE RECHTEN
VAN DE VERDEDIGING.

4° HOF VAN ASSISEN.- VERZOEK TOT
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR EEN
ANDERE ZITTING. VERWIJZING DIE
GEEN HOOP KON GEVEN OP MEER
ZEKERHEID OMTRENT DE UITKOMST
VAN DE DEBATTEN. AFWIJZING VAN
RET VERZOEK WETTELIJK VERANT·
WOORD.

5° HOF

vAN ASSISEN. MONDELINGE
DEBATTEN. GETUIGE DIE ONMOGE·
LIJK KAN VERSCHIJNEN. GETUIGE·
NIS KENBAAR GEMAAKT HETZIJ DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER HETZIJ DOOR DE
VOORZITTER. GEEN MISKENNING
VAN RET BEGINSEL VAN DE MONDELIN •
GE BEHANDELING VAN DE ZAAK VOOR
RET HOF VAN ASSISEN.

6°

HOF vAN ASSISEN. VERZOEK OM
EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. STiL-

VoORWAAR·

1° In stmjzaken is niet ontvankelijk,
wegens het ontbTeken van belang, de
vo?·deTing tot betichting van valsheid
van een ve1·melding in het p?·ocesvm·baal van een tm·echtzitting van het
hof van assisen, wannem· het cassatiemiddel tot staving waaTvan de eise?'
deze vm·deTing heejt ingediend, zelfs in
de onde1'stelling dat het feit dat zij wil
bewijzen vaststond, hetzij naa1' Techt
jaalt hetzij jeitelijke gTondslag mist (1).

2° en 3° Geen schending van de Techten
van de ve?·dediging is het feit dat een
getuige a cha1'ge zijn Ve1'kla?'ing Ve1'de1'
heeft ajgelegd tijdens de afwezigheid van
de beschuldigde, die de voo?·zitte1' van
het hof van assisen deed veTwijde?·en,
en zonde1' dat deze de beschuldigde- v661'
het sluiten van de debatten had ingelicht
ove1' wat tijdens zijn ajwezigheid gedaan
is, indien de veTkla?'ing van deze getttige
nag niet ten einde was toen hij wee?' op
de teTechtzitting kwam, zijn advocaat,
die aanwezig was gebleven, en hijzelf bij
monde van de vooTzitte?' de getuige
hebben kunnen ondm·m·agen en de
getuige, na zijn veTklaTing, de gehoo?'·
zaal heeft ve?'laten met het akkoo1'd van
alle aanwezige paTtijen, zonde?' enige
opmeTking ove1' wat in ajwezigheid
van de beschuldigde zou gezegd zijn.
(Art. 327 Sv.)
(1) 0ass., 4 december 1972 (Ar1·. cass., 1973,
blz. 333).
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4° W annee1' de ve?:dediging vmagt dat
de zaak nam· een ande1·e zitting van
het hof van assisen wo1:dt venvezen omdat
het voo1' een in de zaak aangewezen
deskundige voo1• onbepaalde tijd volst1:ekt
onmogelijk is zioh te ve1·plaatsen teneinde te worden geho01·d, is wettelijk
vemntwo01·d de beslissing die z~tllc Ve1'zoek afwijst doo1· soeve1•ein vast te stellen
dat de doo1' de ve1:dediging gevmagcle
ve1·wijzing geen hoop lean geven op mee1·
zeke1·heid omt1·ent de uitkomst van de
debatten en dat de ju1·y ove1· alle gegevens besohikt om tot haa1· oveTt~tiging
te komen (1).
5° Het beginsel van de mondelinge behan-

deling van de zaak voo1' het hof van
assisen belet niet dat het getuigenis van
iemand voo1· wie het volst1·ekt onmogelijk
is te ve1·sohijnen kenbaaT wo1:dt gemaakt
hetzij do01' de onde1·zoeksTeohte1' als het
gaat om een van de st~tkken die volgens
de wet niet aan de j~tTy oveThandigd
mogen w01·den, hetzij doo1• vooTlezing
op de te1·eohtzitting door de voo1·zitte1·
in het kader van de taak hem bij artikel 267 van het. W etboek van stmfvo1·deTing opgedmgen (2).
6° Ofsohoon de afstand door de beschttldigde

van een ve1·zoek om een onde1·zoeksmaatregel st1'ikt moet wo1:den ttitgelegd, kan
hij nochtans stilzwij gend zijn en worden
afgeleid ttit feiten welke voo1· geen ande1·e
interpretatie ·vatbaa1· zijn (3), zoals het
feit dat de ve1·dediging zich niet verzet
tegen of geen opme1·kingen maakt ove1'
het voo1·stel van de jtt1'Y om de zaak
te schorsen en dat de debatten we1·den
voo1·tgezet tot de slttiting e1·van, zonde1'
enige tussenkomst van de beschuldigde
of van zijn madslieden ove1· de gevmagde
maatregel.

assisen, handelende kmchtens zijn disC1'etionai1·e macht, lean sch1·iftelijk de
eed ajleggen; deze eedajlegging moet
niet in het proces-ve1·baal van de te1·echtzitting wo1·den opgetekend. (Art. 44,
laatste lid, Sv., vervangen bij art. 1
van,. de wet van 27 maart 1970.)
(HABRAN EN GEYER.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet. op het bestreden
arrest van 3 december 1974 en de beide
bestreden arresten van 5 december 1974
van het Hof van assisen van de provincie
Brabant;
I. Wat de voorziening van Habran
betreft :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 267, 327, 372 van het Wethoek van strafvordering, 760 van het
Gerechtelijk W etboek, 1 en 6 van het
verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, en van de rechte;n van de verdediging,
doo1·dat het arrest van 5 december 1974
eiser met name veroordeelt tot 18 jaar
dwangarbeid, zonder dat eiser door de
v6orzitter van het hof van assisen werd
ingelicht over wat er gebeurd was tijdens
zij;n afwezigheid toen de voorzitter van
het hof van assisen hem in de loop van
de terechtzitting van 25 november 1974
had doen verwijderen :

wezen door de voo1:zitte1: van het hof van

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 25 november 1974 blijkt dat de voorzitter, die
tijdens de getuige;nverlda:J;ing van de
onderzoeksrechter door eiser werd onderbroken, hem deed verwijderen, doch
dat de voorzitter, na tussenkomst van
de verdediging, eiser dadel:ljk deed terugkomen, « waarna het verhoor van de
getuige (werd) hervat »;
Overwegende dat eiser betoogt dat,
in strijd met wat uit het proces-verbaal
blijkt, de getuige tijdens de afwezigheid
van eiser verder zijn verldaring had
afgelegd, en dat de voorzitter, v66r bet

(1) Raadpl. FAUSTIN-HELIE, Tmite de
l'inst?·uction m·iminelle, d. III, nr. 4962,
biz. 534 en 535; NouGUIER, La cou1· d'assises,
d. IV, 2de bd., nr. 3523, biz. 824; ANSPACH,
De la procedu1·e devant les co1ws d' assises,
biz. 127.
(2) Raadpi. cass., 27 september 1926 en

14 maart 1927 (Bull. en Pas., 1927, I, 58 en
176) alsmede de noten onder het eerste
arrest; ANSPACH, op. cit., blz. 117.
(3) Raadpl. cass., 15 februari 1974 (.Arr.
cass., 1974, blz. 658).
(4) Raadpl. FAUSTIN-HELIE, op. cit.,
nrs. 4812 en 4813, biz. 456 en 457.

7° T¥annee1· de ve1·dediging aan de voo1'zitte1' van het hof van assisen geV1-aagd
heeft krachtens zijn dism·etionai1·e macht
een onde1·zoeksmaatregel te bevelen, moet
de weigering e1·op in te gaan noch gemotivee1'd zijn noch in het p1·oces-ve1·baal
van de te1·echtzitting worden opgetekend (4).
8° en go De deskttndige die wo1·dt aange-

,_ 796sluiten van de debatten, deze laatste niet
had ingelicht over wat er tijdens zijn
afwezigheid was gedaan ;
Dat eiser in dat verband een verzoekschrift tot betichting van valsheid heeft
ingediend;
Doch overwegende dat, zelfs al zouden
de aangevoerde feiten bewezen zijn, het
middel echter niet kan worden aangenonlen;
Overwegende immers dat eiser op de
terechtzitting was teruggekeerd toen de
verklaring van de getuige, die hij had
bijgewoond tot op het ogenblik dat hij
was verwijderd, nog niet ten einde was
en dat zijn advocaat, die aanwezig was
gebleven, en hijzelf bij monde van de
voorzitter de getuige konden ondervragen ; dat de getuige, na zijn verldaring, de gehoorzaal heeft verlaten met
het akkoord van aile aanwezige partijen,
dus zonder een opmerking in verband
met wat tijdens de afwezigheid van eiser
zou gezegd zijn ;
Dat uit de voorgaande overwegingen
blijkt dat noch de in het middel vermelde
artikelen, noch de rechten van de verdediging werden geschonden ;
Over het tweede middel, ~fgeleid u:it
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, .267, .270, .306, 317, 318,
341, 354 van het Wetboek van strafvordering, 1 en 6 van het verdrag· tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, en van de
rechten van de verdediging,
doordat het arrest van 3 december 1974
afwijzend beschikt op het door eiser bij
conclusie gedane verzoek om de zaak
naar een andere zitting te verwijzen,
daar de getuige, dokter Cordier, die in de
zaak als psychiater-deslnmdige was aangesteld, voor onbepaalde tijd niet in
staat was zich te verplaatsen om op
de terechtzitting gehoord te worden
over de waarde van zijn rapporten van
30 november 1973 en van 4 april 1974,
volgens wellr laatste rapport eiser, op het
ogenblik van d.e feiten en nog steeds,
in staat van ernstige geestesstoornis verkeerde waardoor hij niet bij machte was
zijn daden te controleren, en om onder
eed de gegrondheid van de besluiten van
die rapporten te bevestigen ;
en doo1·dat het arrest van 5 december
1974 eiser met name veroordeelt tot
18 jaar dwangarbeid, nadat het arrest van
3 december 1974 had 'overwogen dat
het beginsel van de mondelinge behancleling van de zaak - dat in de conclusie
van eiser werd aangevoerd - niet belet

dat de getuigenverldaring van iemwd
die niet in staat is te verschijnen door de
voorzitter op de terecbtzitting wordt
voorgelezen in het kader van de taak
die artikel .267 van het Wetboek van
strafvordering hem opdraagt, dat de
voorzitter aan de jury de wettelijke regels
van de bewijsvoering heeft uitgelegd,
dat de jury voor de vorming van haar
oordeel omtrent de toepassing van de
wet tot bescherming van de maatschappij over de schriftelijke rapporten van
dokter Cordier en over een wder rapport
beschikt, " dat de verdediging in verband
met die stukken bet recht heeft aan de
jury te zeggen wellr belang zij er aan hecht
of welke kritiek zij erop wenst uit te
oefenen, en dat aileen het openbaar
ministerie n.adeel onclervindt van de
ziekte van de getuige, daar het aldus zijn
recht verliest om door precieze vragen
de strengheid van de besluiten van de
desktmdige te milderen "•
terwijl de uiteenzetting van de voorzitter in het kader van artikel .267 van
het W etboek van strafvordering en de
uitleg van de wettelijke regels van de
bewijsvoering niets .te maken hebben
met de dialoog die met name tussen de
getuige, de jury en de verdediging moet
kunnen plaatshebben overeenkomstig het
ftmdamentele beginsel van de mondelinge behandeling van de zaak ; zoals
eiser in zijn conclusie betoogde, bet verhoor van de deslnmdige Cordier doorslaggevend kon. zijn voor het oordeel van de
jury omtrent de gegrondheid van de
besluiten van de deskundige; als het
arrest van 3 december 1974 aan het openbaar ministerie het recht toekent om aan
de deskundige precieze vragen te stellen,
het dit zelfde recht niet mag ontzeggen
aan de verdediging en haar aileen het
recht toekennen om opmerkingen te
maken over de geschreven rapporten,
daar anders de gelijkheid tussen de
beschuldiging en de verdediging wordt
verbroken en eiser het eerlijke proces
wordt ontnomen waarop hij krachtens
artikel 6 van het verdrag betreffende de
rechten van de mens aanspraak kan rnaken:
,
Overwegende dat uit de processenverbaal van de terechtzittingen van
.2 en 3 december 1974 blijkt dat de verdediging van eiser heeft geconcludeerd
tot de verwijzing van de zaak naar een
andere zitting, daar dokter Cordier, die
in de zaak als psychiater-deskundige was
aangesteld, voor onbepaalde tijd niet in
staat was zich te verplaatsen om gehoord
te worden;
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het hof van assisen stond in feite te zich had teruggetroldmn om daarover
beoordelen of de door de verdediging te beraadslagen en de hoofdman van de
gevraagde verwijzing hoop kon geven op jury had verklaard dat de jury had beslist
meer zekerheid omtrent de uitkomst van haar uitspraak tot maandag 2 december
1974 op te schorten, over dit verzoek
de debatten ;
Overwegende dat, anderzijds; het ar- nooit uitspraak we~d gedaan,
rest zegt dat het beginsel van de
ter·wijl het mondeling door de beschdmondelinge behandeling van de zaak digden of hun raadslieden ged.ane verniet belet dat de getuigenverklaring van zoek om een plaatsopneming te verrichten
iemand die niet in staat is te verschijnen het verzoek om een daad van onderzoek
kenbaar wordt gemaakt, hetzij door de vormde waarover uitspraak moest woronderzoeksrechter als het gaat om een den gedaan en ' waarvoor een alde van
van de st-Ludmn die volgens de wet niet rechtsmacht 'nodig was, dat >vil zeggen
aan de jury overhandigd mogen worden, een arrest met alle rechtsvormen, dat
hetzij door de voorlezing op de terecht- gemotiveerd was, in openbare terechtzitting door de voorzitter in het kader zitting was gewezen nadat het openbaar
van taak die artikel267 van het Wetboek ministerie zijn advies had gegeven ; het
van strafvordering hem opdraagt, en dat hof van assisen, dat geen dergelijk arrest
de jury om haar oordeel geheel naar heeft gewezen, verzuimd heeft uitspraak
geweten en in volle vrijheid te vormen te doen over een verzoek van de beschulover alle elementen beschikt die door digde :
hun juxtapositie de debatten hebben
gevormd en eveneens over de niet verOverwegende dat het proces-verbaal
boden schriftelijke stdl:ken van het van de terechtzitting van 27 november
dossier, namelijk de beide rapporten van 1974 niet vermeldt dat de verdediging
dokter Cordier, de brief van de beschul- om een plaatsopneming heeft verzocht, .
digde van 27 december 1973 en het of dat de voorzitter dit aan de. jury
rapport van dokter Diory dat op 14 no- heeft voorgelegd, of dat de jury zich
vember 1960 in een vroeger geding werd heeft teruggetrold{en om daarover te
ingediend ; dat het hof van assisen, door beraadslagen, of dat de hoofdman van
deze gronden, een wettelijke verantwoor- ·de jury heeft verklaard dat de jury had
ding geeft voor zijn beslissing de zaak beslist haar uitspra\l'k over dit verzoek
niet naar een andere zitting te verwijzen; tot 2 december 1974 op te schorten;
Overwegende dat, door erop te wijzen
Overwegende dat eiser in dit verband
dat aileen het openbaar ministerie « na- bij het Hof een verzoekschrift tot bedeel ondervindt van de ziekte van de tichting van. valsheid b:tdient ;
getuige, daar het aldus zijn recht verliest
Doch overwegende dat, zelfs al zouden
om door precieze vragen. de strenghei<J. de aangevoerde feiten bewezen zijn, het
van de besluiten van de deskundige te middel echter niet kan worden aangemilderen », het arrest niet verklaart, nomen;
in tegenstelling met wat in het middel
Overwegende dat immers geen enkele
wordt betoogd, dat de verdediging wettelijke bepaling de beschuldigde belet
niet het recht zou hebben gehad om afstand te doen van een verzoek om een
vragen te stellen aan de deskundige aanvullend onderzoek ;
indien hij was verschenen ; dat in dat
Dat deze afstand stilzwijgend kan zijn ;
opzicht het middel, in zoverre het tegen
Dat de afstand van een recht strikt
dit motief is gericht, feitelijke grondslag moet worden uitgelegd en .alleen mag
mist en dat het, voor het overige, zonder worden afgeleid uit feiten die voor geen
belang is, daar het motief ten overvloede andere uitlegging vatbaar zijn ; dat deze
is gegeven;
noodzakelijke afstand precies uit de
Dat het middel niet kan worden aan- volgende ove:rwegingen en feiten voortvloeit; ·
genomen;
Overwegende dat eiser aanvoert dat
Over het derde middfll, afgeleid uit de hij op de terechtzitting van 27 novemschending van de artikelen 268, 372, ber 1974 mondeling heeft verzocht dat
408, inzonderheidlid 2,. van het Wetboek er een · plaatsopneming zou worden vervan strafvordering en 97 van de Grond- richt, dat de voorzitter besloot de jury
wet, en van de rechten van de verdedi- te raadplegen over de wenselijkl<eid van
ging,
dit aanvullend onderzoek, dat de jury
doordat, nadat op de terechtzitting daarover beraadslaagde en meedeelde
van 27 november 197 4 de verdediging dat zij haar advies zou geven op de
van de beschuldigden mondeling om een terechtzitting van 2 december 1974, doch
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van een beschuldigde helemaal geen
beslissing heeft gewezen ;
Dat noch op de terechtzitting van
.2 december 197 4, noch op een andere,
eiser of zijn raadslieden in dat opzicht
enige vraag hebben gesteld en dat er
geen sprake meer is geweest van een
bezoek ter plaatse ;
Overwegende dat, enerzijds, de beslissi:ng van de jury om haar uitspraak op
te schorten, zonder dat er verzet of opmerking van de verdediging kwam;
impliceert clat de wenselijkheid van de
gevraagde maatregel afhing van de resultaten van: de latere clebatten, en dat,
anclerzijcls, cle voortzetting van de debatten tot de sluiting ervan, zonder enige
tussenkomst van de beschulcligcle of van
zijn raadslieden betreffende deze maatregel, impliceert, zonder dat een andere
uitlegging mogelijk is, het'llij clat cle
beschuldigde afstand heeft gedaan van
zijn verzoek, hetzij dat hij geen verzoek
had ingediend waarover het hof van
assisen zich had moeten uitspreken, doch
eenvoudig had gesuggereerd dat de maatregel van plaatsopneming door de voorzitter zou genomen worden krachtens zijn
discretionaire macht, in welk geval de
weigering niet gemotiveerd of in het
proces-verbaal opgenomen moest worden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over bet vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel .2.24, 6°, van het
Gerechtelijk Wetboek~
dom·dat het arrest van 5 december 1974
eiser met name veroordeelt tot 18 jaar
dwangarbeid, terwijl op de voorbereidende lijst van gezworenen en op cle lijst
van gezworenen voor de samenstelling
van de rechtsprekende jury een bedienaar
van de eredienst voorkwam, namelijk
de gezworene Albert Sohier :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de gezworene Albert
Sohier, die door het openbaar ministerie
werd gewraakt, een bedienaar van een
eredienst is ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vijfde middel, afgeleid uit cle
schending van artikel 44 van het Wetboek van strafvordering,
dom·dat, op de terechtzitting van .29 november 1974, de voorzitter van het hof
van assi'sen krachtens zijn discretionaire

macht de getuige ter outlasting. Guy
Voordecker, deskundige, doctor in de
geneeskunde, nadat hij op de terechtzitting was gehoord, opdracht gaf zich
te begeven naar de woning van de getuige
ter outlasting Roger De Greef, die niet
was verschenen, « om zijn gezonclileiclstoestand vast te stellen en te zeggen of
hij in staat was als getuige op te treden »,
zonder hem v66r de uitvoering van zijn
nieuwe opdracht de eed te hebben laten
afleggen:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag ·acht te slaan blijkt
dat dokter Voordecker schriftelijk de
eed van deskundige heeft afgelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 44,
laatste lid, van het Wetboek van strafvordering, clat vervangen is bij artikel I
van cle W\Jt van .27 maart 1970;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

II. Wat cle voorziening van Geyer
betreft :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen .2, 8, 10 van het
Gerechtelijk Wetboek, .266 tot .270, 315,
319, 3.26, 3.27, 328 tot 330, 332 tot 334,
336, 341, 34.2, 343, 344 tot 349, 354, 364,
37.2, 408, inzonderheid lid .2, van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet, en van de rechten van de
verclediging,
doordat, nadat op de terechtzitting van
.27 november 1974 de verdediging van
de beschuldigden mondeling om een
plaatsopneming had verzocht, de jury
zich had teruggetrokken om daarover
te beraadslagen en de hoofdman van de
jury had verklaard dat de jury had
beslist haar uitspraak tot maandag
.2 december 197 4 op te schorten, over dit
verzoek nooit uitspraak werd gedaan,
tenvijl bet· mondeling door de beschuldigden of hun raadslieden gedaan verzoek om een plaatsopneming te verrichten
het verzoek om een daad van onderzoek
vormde waarover uitspraak moest worden gedaan en waarvoor een akte van
rechtsmacht nodig was, dat wil zeggen
een arrest met aile rechtsvormen, dat
gemotiveerd was, in openbare terechtzitting was gewezen nadat het openbaar
ministerie zijn advies had gegeven ; het
hof van assisen, dat geen dergelijk arrest
heeft gewezen, verzuimd heeft uitspraak
te doen over een verzoek van de beschulcligde, terwijl, door aan de jury
over te laten daarover te beraadslagen
en te beslissen of het diende ingewilligd
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Qf verworpen te worden - wat zij trouwens nooit heeft gedaan - , het hof van
assisen geweigerd heeft een bevoegdheid
uit te oefenen die het aUeen bezat en
die het niet kon overdragen :

HElD VOOR HET HoF NA TE GAAN OF
DE STRAFVORDERING AL DAN NIET
VERJAARD WAS. - 0ASSATIE MET VERWIJZING,

Overwegende dat eiser in dit verband,
zoals de eiser Habran, bij het Hof een
verzoekschrift tot betichting van valsheid heeft ingediend ;
Overwegende dat uit het antwoord
Qp het derde middel van de voorziening
van .Habran blijkt dat het thans aangevoerde middel niet kan worden aangenomen;

1° H et pToces-verbaal van een gemeem·echtelijk misd1·ijj dat doo1· een lid van de
rijkswacht ambtshalve is opgemaakt
buiten het geval van artikel 49 van het
W etboek van stmjvo1·de1·ing stuit de
ve1jm·ing van de stmjvo1·de1·ing niet (1).
(Artt. 21, 22, 23 en 26 wet van 17 april
1878.)

III. En overwegende dat, wat de beslissingen op de strafvordering betreft,
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissingen overeenkomstig de wet zijn ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de stukken die de eiser Habran
op 13 en 14 maart 1975 ter gri:ffie van
het Hof heeft neergelegd buiten de
termijn voorgeschreven bij artikel420bis,
lid 2, van het Wetboek van strafvordering, verwerpt de voorzieningen en de
incidentele valsheidsvorderingen; veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn
voorziening.
17 maart 1975.- 2e kamer. ~ Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite?·s, de HR. Ansiaux, Magnee, Oarlier en
Mevr. Hauptman (de drie laatstvermelden, van de balie te Brussel).

2° KAMER'. -

17 maart 1975.

1° VERJARIN'G. STRAFZAKEN.
PROOES-VERBAAL VAN EEN GEMEENREOHTELIJK MISDRIJF.- PROOES-VERBAAL AMBTSHALVE DOOR EEN LID VAN
DE RIJKSWAOHT OPGEMAAKT BUITEN
HET GEVAL VAN ARTIKEL 49 VAN HET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING. GEEN STUITING VAN DE VERJARING.
2° VERJARING. STRAFZAKEN. VEROORDELING. MrSDRIJVEN GEPLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER
NADERE PREOISERING. - 0NMOGELIJK-

2° I ndien de bestreden beslissing de beklaagde verooTdeelt wegens feiten welke
uit een enkel st1·ajbaa1· opzet voortvloeien en gepleegd zijn tussen een
bepaalde datum en een ande1·e datum,
zonde1· nadere p1·ecise1•ing, en uit de
pTocesstukken waa1·op het Hoj ve1·mag
acht te slaan niet kan wm·den opgemaakt
of de stmjvoTde1·ing al dan niet ve1•jam·d
was, vm·nietigt het Hof de veroo1·delende
beslissing met veTwijzing (2). (Art. 97
Grondwet; artt. 21, 22 en 23 wet van
17 april 1878.)
(B ... )
ARREST (veTtaling),
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser veroordeeld werd wegens poging tot verkrachting en wegens aanranding van de eerbaarheiq. 'op de persoon van zijn dochter
Beatrice;
·
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overe~nkomstig de wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
(1) Cass., 17 maart 1958 (Bull. en Pas.,
1958, I, 781). Raadpl. cass., 17 maart 1952
(ibid, 1952, I, 439) en de conclusie van procureur-generaal Hayoit de Termicourt, toen
eerste advocaat-generaal; Rep. prat. du d1·oit
belge, V 0 P1·esm·iption en matie1·e 1'ep1·essive,
nr. 156.
(3) Cass., 18 september 1973 (ArT. cass.,
1974, biz. 52) en 7 januari 1975, supm, biz. 515.
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aanranding van de eerbaarheid gepleegd
op de persoon van zijn dochter Mireille -:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 21,
22, 23 van de wet van 17 april 1.878
houclend,e cle voorafgaancle titel van bet
Wetboek van strafvorclering en 97 van
cle Gronclwet, voor zover het arrest eiser
tot een straf wegens de telastleggingen
A, b, en B, b, veroorcleelt:
Overwegencle clat eiser vervolgcl wercl
met name wegens de overtredingen A,
b, verkrachting gepleegd met gewelcl of
bedreiging, B, b, aanrancling van de
eerbaarheid gepleegcl met gewelcl en
beclreiging, beicle op de persoon van zijn
minclerjarige clochter, boven de volle
leeftijd van zestien jaar op het ogenblik
van de feiten ;
Dat volgens de bewoordingen van de
door het arrest bewezen verldaarcle
telastleggingen de feiten « herhaalclelijk "
werclen gepleegcl " vanaf op zijn minst
clrie jaar v66r 20 juli 1974, datum van
het proces-verbaal nr. 2201 van de rijkswacht te Hoei, welke claacl de verjaring
stuit " en " \ 66r 18 mei 1973 >>, clit is
tussen 20 juli 1971 en 18 mei 1973;
Overwegencle clat, gelet op de verzachtencle mnstancligheden die ten opzichte
van die telastleggingen door de raadkmner werden aangeno1nen en onder de
overweging dat de verschillende feiten
die ten deze ten laste werden gelegcl het
gevolg zijn van een en hetzelfde strafbaar
opzet, eiser uit hoofde hiervan tot een
correctionele straf werd veroordeeld ;
Overwegende dat het proces-verbaal
dat op 20 juli 1974 door de rijkswacht
te Hoei met betrekking tot die feiten
werd opgemaakt, ambtshalve werd op-,
gemaakt;
Overwegende dat een proces-verbaal
dat inzake gemeenrechtelijke misclrijven
door een lid van de rijkswacht ambtshalve wordt opgemaakt, behalve het
geval omschreven bij artikel 49 van het
Wetboek van strafvordering, cle verjaring
van de strafvordering niet stuit ;
Overwegende dat blijkens de processtukken de eerste daad van onderzoek
die de verjaring heeft gestuit, de vordering tot onderzoek is die op 31 juli 1974
door de Procureur des Konings werd
opgesteld en overigens noch uit de vaststellingen van het arrest, noch uit enig
stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat een of verschillende van
de feiten, die volgens de bewezen ver-

klaarcle telastleggingen tussen 20 juli
1971 en 18 mei 1973 gepleegd werclen,
minder clan clrie jaren v66r de datum
van de eerste verjaringsstuitende daad,
dit is 31 juli 1974, werden gepleegd;
Dat het derhalve voor het Hof onmogelijk is na te gaan of de strafvordering
ingesteld uit hoofde van de telastleggingen A, b, en B, b, op de dag van de
uitspraak van het arrest al dan niet
verjaard was;
Overwegende dat het arrest, onder
bevestiging van het beroepen vonnis,
eiser veroordeelt tot tien jaar ontzetting
uit de onder de nmnmers 1, 3, 4 en 5
van artikel 31 van het Strafwetboek
opgenoemde rechten ; dat echter die
veroordeling wettelijk gerechtvaardigd
blijft door de andere ten laste van eiser
bewezen verklaarde misclrijven, uit hoofde waarvan zij eveneens werd uitgesproken;
Om die redenen, en zoncler dat er
grond is tot onderzoek van het tweede
door eiser aangevoerde middel, welk
laatste geen rui1nere cassatie of cassatie
zonder verwijzing zou kunnen met zich
brengen, vernietigt het bestreden arrest,
voor zover het eiser wegens de telastleggingen A, b en B, b, tot een gevangenisstraf veroordeelt, hem in de kosten
van de beide instanties veroorcleelt en
tegen hem de lijfsdwang uitspreekt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde ,beslissing ; V<;Jroordeelt eiser in de helft van de kosten ;
laat de overige helft hiervan ten laste van
de Staat ; , verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
17 maart 1975.- 2e kamer.- Voo?'zitte?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkltticlende conclttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e
1°

KAMER.-

17 maart 1975.

REDEN'EN VAN DE VONN'ISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. SOHULDIGVERKLARING
WAARIN
HET
l\ITSDRIJF IN DE BEWOORDINGEN VAN
DE WET IS OMSOHREVEN. GEEN

-801CONCLUSIE. REGELThiATIG
VEERDE BESLISSING.

GEl\WTI-

2o

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.
EENVOUDIGE
BANKBREUK.- FACULTATIEVE OORZAKEN VAN BANKBREUK.- RECHTER DIE
GEBRillK l\iAAKT VAN ZIJN BEOORDELINGSRECHT.- GEEN DESBETREFFENDE CONCLUSIE. BESLISSIJ'f[G DIE NIET
BIJZONDER MET REDENEN OMKLEED
MOET ZIJN.

so

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.EENVOUDIGE BANKBREUK. F ACULTATIEVE OORZAKEN VAN BANKBREUK.
RECHTER DIE GEBRUIK MAAKT VAN
ZIJN BEOORDELINGSRECHT. GEEN
DESBETREFFENDE CbNCLUSIE. BESLISSING DIE NIET BIJZONDER !\'lET
REDENEN OMKLEED MOET ZIJN.
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VERJARING. ~ STRAFZAKEN. VERSCHEIDENE MISDRIJVEN DIE DE
UITVOERING VAN EEN 'ENKEL STRAFBAAR OPZET ZIJN. VERJARING GAAT
PAS IN VANAF HET LAATSTE STRAFBAAR
FElT.

1° Bij ontstentenis van een desbetreffende
conclusie motiveert de jeitem·echter i'egelmatig de schuldigverklaring van de
beklaagde doo1· het in de bewoordingen
van de wet omschreven misdriJf bewezen
te verkla1•en (1). (Art. 97 Grondwet.)

2o en S0 W annee1· de jailliet veddaa1·de
koopman aan eenvottdige bankbrettk
kan schuldig ve1·klaa1·d woi·den behoejt
de 1'echte1·, die gebntik ntaakt van het
hem do01' de wet vm·leend beoordelingsi'echt, bij ontstentenis van een desbetreffende conclusie de beslissing tot ve1'001'deling van de beklaagde wegens eenvoudige bankbrettk niet bijzonder met
redenen te omkleden. (Art. 574 W.K.
[wet van 18 april 1851 op het faillissement]; art. 997 Grondwet.)
4° W annem· verscheidene miscl1·ijven de
ttitvoe1·ing van eenzelfde. stmfbam· opzet
zijn en als zodanig slechts een enkel
misdrijj vonnen, gaat de ve1ja1·ing van
de stmjvordering t.a.v. de gezamenlijke
jeiten pas in vanaf het laatste feit (2).
(CARlON.)

ARREST

Betreffende de overige pcm.ten :
Over het middel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 489 van het Strafwetboek, 574 van de wet van 18 april1851
betreffencle faillissement, bankbreuk en
"Lutstel van betali11g, 21, 22, 2S van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het ·wetboek van
strafvorclering, laatstgenoemde artikelen
zoals gewij zigd bij artikel 1 van de wet
van SO mei 1961, en 97 van de Grondwet,
doo1'dat het arrest eiser schuldigd verldaart aan eenvoudige bankbreuk om
binnen de wettelijke termijn geen aangifte te hebben gedaan dat hij opgehouden heeft te betalen en geen clagboek te
hebben gehouclen, op groncl aileen dat
« beklaagde in zijn ten overstaan val'1 het
hof genomen conclusie verldaart dat hij
met betrekking tot de telastleggingen II,
c en cl, die, volgens wat hij bovendien
tijdens het pleidooi uitdrukkelijk heeft
bekend, gegrond waren, zich gedroeg aan
het oordeel van de rechter "• en ei~13r
veroordeelt vvegens een reeks van ande:Jte
feiten, waaronder het laatste heeft plaat13gehad op 28 februari 1968, op grond clap
alle telastleggu1.gen waaraan eiser schqldig verldaard werd, door eenheid .van
opzet een en hetzelfde collectief wan.bedrijf opleveren ; de laatste feiten die
volgen uit die opeenvolgende en voor.tdm·encle uiting van eenzelfde strafbaar
voornemen deze zijn die ten grondslag
liggen van de telastleggingen II, c, en
II, d (eenvoudige bankbreuk), die verder
werden gepleegd tot 16 september 1968,
op welke datum het faillietverklarend
vonnis werd uitgesproken, en de verjarin,g
van de strafvordering derhalve ten ORzichte van alle tegen eiser bewezen v~r-

(ve1·taling).

HOF ; - Gelet op het bestreden
0ASSATIE, 1975. 26

RET

arrest, op 2 mei 197 4 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
,
Overwegencle clat de voorziening slechts
gericht is tegen de strafrechtelijke beschikkingen van het arrest ;
Dat derhalve de vermelding in de
memorie die eiser tot staving van zijn
voorzienmg heeft neergelegd, van burgerlijke partijen ver;weersters, geen bestaansreden heeft ;
Overwegende dat, voor zover de voorziening gericht is tegen de beschikking
van het arrest, waarbij eiser wordt vrij"
gesproken van verschillende telastleggin"
gen, zij niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang ;

(1) Cass., 7 januari 1975, supm, blz. 510.
(2) Cass., 24 februari 1975, sttp1"a, blz. 70~.

-802klaarde feiten werd gestuit door het
proces-verbaal nr. 3351 dat door de
gerechtelijke politie te Charleroi op 6 mei
1971 aan de onderzoeksrechter werd
gericht,

terwijl het arrest uit de verldaring die
eiser in zijn conclusie in boger beroep had
gedaan en volgens welke « hij met betrekking tot de telastleggingen II, o end (eenvoudige bankbreuk), die, volgens wat hij
tijdens het pleidooi uitdrukkelijk zou hebben bekend, gegrond waren, zich gedroeg aan het oordeel van de rechter "
niet wettelijk kon afleiden dat eiser
schuldig is aan eenvoudige bankbreuk ;
de rechters in hoger beroep immers niet
zelf hebben vastgesteld, zoals zij dat
moesten doen, dat eiser handelaar was,
dat hij opgehouden had te betalen en
dat zijn krediet aan het wankelen werd
gebracht en derhalve hem niet konden
veroordelen als zijnde schuldig aan
bankbreuk en uit de omstandigheid dat
eiser de feiten van de telastleggingen II,
c en d, te weten als failliet verldaarde
handelaar geen aangifte ervan te hebben
gedaan dat hij opgehouden had te betalen en geen dagboek te hebben gehouden,
zou bekend hebben niet kan worden
afgeleid dat hij erkende dat hij schclldig
was aan eenvoudige bankbreuk, daar de
ontstentenis van aangifte binnen de
wettelijke termijn van ophouding van
boek facultatieve redenen van eenvoudige
bankbreuk zijn (schending inzonderheid
dige bankbrecll~ (schending inzonderheid
van de artikelen 97 van de Gronclwet en
574 van de faillissementswet); clientengevolge het arrest niet wettelijk zijn
beslissing rechtvaarcligt, volgens welke
de verjaring van de strafvordering zou
zijn gestuit clcoor het proces-verbaal van
6 mei 1971, daar een termijn van meer
dan zes jaar is verst1'eken tussen de andere
feiten dan die van de telastleggingen II,
c en d, die ten laste van eiser werden
gelegd, en de datilln van de uitspraak
van het arrest (schending van alle in het
middel bedoelcle wetsbepalingen) :
Overwegende clat de telastlegging van
de door het arrest bewezen verklaarde
eenvoudige bankbreuk vermeldt dat
eiser « gefailleerd handelaar " is ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser het bestaan van zijn
faillissement zou hebben betwist; dat bij
ontstentenis van desbetreffende conclusie
de feitenrechter de sclmldigverklaring
regelmatig met redenen omldeedt, door
in de bewoordingen van de wet de consti-

tutieve bestanddelen van het misdrijf
vast te stellen ;
Overwegende dat krachtens artikel 574
van het W etboek van koophandel de
gefailleerde handelaar schulclig aan eenvoudige bankbreuk kan worden verklaard, en de rechter die met betrekldng
tot die verklaring gebruik maakt van
zijn beoordelingsrecht, bij ontstentenis
van conclusie dienaangaande de beslissing waarbij hij beklaagde wegens eenvoudige bankbreuk veroordeelt, niet
speciaal met redenen moet omkleden ;
Overwegende dat, nate hebben vastgesteld dat de feiten van bankbreuk verder tot op 16 september 1968 werden
gepleegd en dat alle ten laste van eiser
bewezen verklaarde feiten de uitvoering
van eenzelfde strafbaar voornemen zijn,
het hof van beroep wettelijk beslist dat
de verj aring van de strafvordering gestuit werd door het proces-verbaal van
6 mei 1971 dat door de gerechtelijke
politie ter uitvoering van de door de
onderzoeksrechter opgelegde onderzoeksverrichtingen werd opgemaakt;
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.

17 maart 1975.- 2e kamer.- Vom·zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijklttidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

2e KAMER.- 17 maart 1975.
1°

INKOMS'I'ENBELASTINGEN.
V ALSHEID IN GESCHRIFTEN OF GEBRUIK
VAN VALSE STUKKEN MET HET OOGMERK OM DE BELASTING TE ONTDUIKEN
OF EEN DERDE DAARAAN TE DOEN ONTC
SNAPPEN. GELDBOETE. GEEN
TOEPASSING VAN OPDECIEMEN.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN OF GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN MET HET OOGMERK OM DE
INKOMSTENBELASTINGEN TE ONTDUIKEN OF EEN DERDE DAARAAN TE DOEN
ONTSNAPPEN.- GEEN TOEPASSING VAN
OPDECIEMEN.

-

803

30 STRAF. GELDBOETE. GELDBOETE ALS STRAF OP' VALSHEID IN
GESOHRIFTEN OF GEBRillK VAN VALSE
STUK.K.EN MET HET OOGMERK 01\1 DE
BELASTING TE ONTDUIKEN OF EEN
DERDE DAARAAN TE,DOEN ONTSNAPPEN.
- GEEN TOEPASSING VAN OPDEOIEMEN.

40 HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
!NOIDENTEEL HOGER BEROEP·. VERVOLGINGEN DOOR DE ADMINISTRADIE DER DIREOTE BELASTINGEN TOT
TOEPASSING VAN DE BOETEN OF ANDERE
STRAFFEN BEPAALD BIJ DE WETTEN OP
DE INKOMSTENBELASTINGEN EN DAARMEDE GELIJKGESTELDE TAKSEN.
GEEN HOGER BEROEP VAN DE ADMINISTRATIE BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN. - lNOIDENTEEL HOGER BEROEP
NIET ONTVANKELIJK.

instellen tegen de beslissing ove1· deze
ve1•volgingen en mag daa1·tegen gee'i]r,
incidenteel hoge1• be1•oep instellen (3).
(Art. 350 W.I.B. en art. 203 Sv.)
5o l'Vannee1·, op vo01·ziening van de beklaagde, een an·est ve1•oordeling tot een
geldboete wegens valsheid in geschriften
en geb1·uik van valse stttkken gepleegd
met het oogmeTk om de inkomsten'
belasting te ontdttiken (oveTtTeding van
aTtikel 342 v.an het W etboek van
de inkomstenbelastingen) veTnietigd
w01·dt omdat de ?'echtm· op deze boete
toepassing heeft gemaakt van de wet van
5 maa1·t 1952 bet?~effende de opdeciemen,
is de ve1·nietiging bepe1·kt tot de toepassing van de opdeciemen en geschiedt zij
zonde1· verwijzing (4).
(MOURY.)

5o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VALSHEID IN GESOHRIFTEN EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN GEPLEEGD MET HET OOGMERK Ol\1 DE INKOMSTENBELASTING TE
ONTDUIKEN (OVERTREDING VAN ARTIKEL 342 VAN HET WETBOEK VAN DE
INKOMSTENBELASTINGEN).- VEROORDELING TOT EEN BOETE VERMEERDERD
MET OPDEOIEMEN. VERNIETIGING
BEPERKT TOT DE TOEPASSING VAN OPDEOIEMEN. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.

ARREST (ve1·taling).

4° De t;tdministmtie de1· diTecte belastingen,
op ve1·zoek van wie veTvolgingen moeten
w01·den ingesteld tot toepassing van de
boeten of ande1·e stmffen bepaald bij de
wetten op de inkomstenbelastingen en
daa1·mede gel~jkgestelde taksen (2), moet
binnen de wettelijke te1'1nijn hoge1· beToep

RET HOF ; - Gelet op' het bestrederi
arrest, op 11 juni 197 4 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegenfle dat het arrest eiseres op
de vervolging van het openbaar ministerie en van het bestuur der belastingen
wegens valsheid en gebruik van valse
stukken gepleegd met het oogmerk om
de inkomstenbelastingen te ontduiken
en op de vervolging van het bestuur der
belastingen om een onjuiste aangifte op
de inkomstenbelastingen te hebben over;
gelegd, veroordeelt tot een straf, met
bevestiging va:n. het beroepen vom1.is
vastgesteld op een maand gevangenis
met een uitstel van vijf jaar, en tot
200 frank geldboete vermenigvuldigd
met twintig of een maand vervangende
gevangenisstraf alsmede, onder gedeeltelijke wijziging van hetzelfde vonnis,
voor zover dit laatste eiseres hoofdelijk
met een medebeklaagde tot een fiscale
geldboete van 5.000 frank of een maand
vervangende gevangenisstraf veroordeelt,
tot een fiscale geldboete van 5.000 frank,
onafhankelijk van de geldboete van
hetzelfde bedrag die ten laste van die

(1) Raadpl. cass., 8 februari 1965 (Bttll.
en Pas., 1965, I, 569) en noot 2.
(2) Oass., 14 november 1972 (.Arr. cass.,
1973, )Jlz. 263) en de noten.
(3) Raadpl. cass., 11 september 1972 (A1•r.
cass., 1973, blz. 40) : de boeten wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken gepleegd met het oogmerk om de
inkomstenbelasting te ontduiken of wegens

een opzettelijk onvolledige of onjuiste aan~
gifte waardoor de belasting kan wordeh
gewijzigd moeten in beide gevallen worden
uitgesproken met toepassing van artikel 100
van het Strafwetboek.
(4) Raadpl. cass., 21 december 1053 (Bttll.
en Pas., 1954, I, 346); 8 februari 1065, beschikkende gedeelte (ibid., 1965, I, 569);
29 april 1974 (An·. cass., 19N, blz. 930).

1°, 2° en 3° De wet van 5 maa1·t 1952
betTeffende de opdeciemen op de st?·af1'echtelijke geldboeten is niet van toepassing op de geldboeten wegens valsheid
en gebTuik van valse stukken met het
oogme1·k om de inkomstenbelastingen te
ontduilcen of een de1·de daaman te doen
ontsnappen (1). (Artt. 342 en 348,
tweede lid, W.I.B.)

-804medebeklaagde werd uitgesproken, of
een maand vervangende gevangenisstraf ;
I. Over het lTtiddel ambtshalve afgeleid
uit de schend:ing van de artikelen 342,
348 van het Wetboek van de inkomstenbelast:ingen en 2 van de wet van 5 maart
I952 betreffende de opcleciemen op de
strafrechtelijke geldboeten, voor zover
het arrest eiseres wegens valsheid of
gebruik van valse stukken, gepleegd met
het oogmerk om de inkomstenbelast:ingen
te ontduiken, veroordeelt tot 200 frank
geldboete vermenigvnldigcl met twintig :
Overwegende dat lid I van artikel 342
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen beschikt dat al wie valsheicl
in geschriften heeft gepleegd of gebrnik
heeft gemaakt van valse stukken, met
het inzicht de belasting te ontdniken of
een derde daaraan te cloen ontsnappen,
gestraft wordt met de straffen vermelcl
in hoek II, titel III, hoofdst1.1.k IV, van
het Strafwetboek, naar het aldaar bepaalde onderscheid ; clat lid 2 van genoemd wetboek bepaalt clat de gelclboete
in aile geval 5.000 tot 10.000 frank zal
beclragen;
Dat lid 2 van artikel 348 van genoemcl
wetboek bescbikt clat de wet van 5 maart
1952 betreffencle de opdeciemen op de
strafrechtelijke geldboeten niet op de
krachtens de artikelen 339, 341 tot 344
en 346 uitgesproken gelclboeten van toepassing is;
Overwegende dat, al is de geldboete
van 200 frank die door het arrest werd
uitgesproken, lager clan .de bij de wet
opgelegcle minimumboete, het arrest
ecbter clit bedrag, zonder de in bet middel
vermelde wettelijke bepalingen te schenden, niet met opcleciemen heeft kunnen
vermeerderen ;
II. Over het middel ambtshalve afgeleid uit de schencl:ing van de artikelen I,
203 van het W etboek van strafvordering,
341 en 350 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, voor zover het
arrest eiseres tot een geldboete van
5.000 frank of tot een maand vervangende
gevangenisstraf veroorcleelt om een onjuiste aangifte op de inkomstenbelastingen te hebben overgelegcl;
Overwegende dat lid 1 van artikel 350
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen beschikt clat de vervolgingen
tot toepassing van de boeten of de andere
straffen bepaald bij de wetten op de
inkomstenbelastingen en claarmee gelijkgestelde belastingen ingestelcl worden op

verzoek van de aclm:inistratie der clirecte
belastingen ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de aclministratie cler belastingen, vervolgende partij, ten cleze tegen
het vonnis, waarbij eiseres hoofdelijk
met een medebelclaagde tot een gelclboete van 5.000 frank werd veroordeelcl,
binnen de wettelijke termijn hoger beroep
heeft ingesteld ;
Overwegencle dat die aclministratie bij
conclusie genomen voor het hof van
beroep verklaard heeft :incidenteel beroep
:in te stellen strekkende tot de veroordeling van eiseres en genoemde beklaagde
ieder tot 5.000 frank geldboete ; dat het
arrest overweegt dat dit incidenteel
beroep in de wettelijke vormen en termijnen wercl ingesteld, clit beroep ontvankelijk verklaart en erop gunstig
beschikt;
Overwegende echter dat noch nit
artikel 203 van bet W etboek van strafvordering, noch nit enige andere wetsbepaling blijkt dat de administratie van
de belastingen, vervolgende partij, gerechtigd is om incidenteel hoger beroop
in te stellen wegens vervolging tot toepassing van de boeten of de andere
straffen bepaald bij de wetten op de
:inkomstenbelastingen en daarmee gelijkgestelcle belastingen ;
Dat, door dit inciclenteel beroep ontvankelijk te verldaren en op dit hoger
beroep eiseres te veroordelen tot een
geldboete van 5.000 frank, onafhankelijk van de ten laste van de meclebeklaagde uitgesproken gelclboete, of een
maand vervangencle gevangenisstraf, het
arrest de in het micldel vermelde wettelijke bepalingen schenclt ;
En overwegende, voor het overige,
clat de substantiele of op straffe van
nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest, voor zover het de geldboete
van 200 frank die het ten laste van eiseres
uitspreekt, met 190 opdecimes vermeerclert en voor zover het eiseres veroordeelt
tot een fiscale geldboete van 5.000 frank
of een maand vervangende gevangenisstraf; verwerpt de voorzien:ing voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ;
veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten ; laat de andere helft ervan ten
laste van de Staat ; zegt dat met betrekking tot de toepassing van de opdecimes
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op de geldboete van 200 frank er geen
grand bestaat tot verwijzing; verwijst
met betrekking tot de tweede vernietigde
beschikking de al<,lus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel.
17 maart 1975. - 2e kamer. - VooTBaron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Meeus. - Gelijkhtidende conclttsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.
zitte~·,

2e KAmER. -

HET WEGVERKEERSREGLEMENT, MI;TN.

TER·

De strafvo?'dering volgend uit een overt?'eding van de wet bet?·effende de politie
over het wegverkeer of van het wegverkee?'S?'eglement .verjaart, bij ontstentenis
van een oorzaak van schorsing van de
ve?-ja?·ing, doo?' ve1·loop van een jaar
sinds de laatste daad van onderzoek of
van ve1·volging, ve1·Ticht gedu1·e~~de het
jaa?' te rekenen van de dag waa1·op het
misdTijf is gepleegd (2). (Art. 68 wet
betreffende de politie over het wegverkeer; artt. 22, 23 en 25 wet van
17 april 1878.)

17 maart 197 5.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLI;TKE RECHTSVORDERING. - VEROORDELING GEGROND OP DE BESLUITEN
VAN EEN DESKUNDIGENVERSLAG. BESLISSING DIE NIET ANTWOORD?' OP
DE GRIEVEN VAN DE BEKLAAGDE TEGEN
HET VERSLAG. - NIET REGELJI>IATIG
GEl'IIOTIVEERDE BESLISSING.

Niet ?'egelmatig gemotivee1·d is de beslissing die de beklaagde op de bu?'(Je1'lijke ?'echtsvordeTing ve~·oo?·deelt met
aanneming van beslttiten van een deskundigenve?·slag, zonde?' in eigen 1·edenen
of dooT de gegevens van het deskttndigenverslag en van de medische ve1·slagen
wam·nam· wm·dt ve~·wezen een antwom·d
te ve1·st1'ekken op de conchtsie van de beklaagde waaTin dit ve1·slag wo1·dt betwist (1). (Art. 97 Grondwet.)
(HARTE, T. HERBILLON.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
17 maart 1975.- 2e kamer.- Vom·zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', Baron Vingotte. --'- GelijHuidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Simont.

2e KAMER.- 17 maart 1975.
VERJARING.- STRAFZAKEN.- 0VERTREDING VAN DE WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER OF VAN

(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T.REYNAERT,MACOABE
EN VALLE-GUERRA.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 4 februari 1975 in hoger beroep
gewezen. door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
Over het midde1 afgeleid uit de schending van de artikelen 68 'Van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoordineerd bij koninklijk besluit
van 16 maart 1968, 21, 22 en 23 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 1 van
de wet van 30 mei 1961;
doordat het bestreden vonnis het vonnis van 26 september 1974 van de Politierechtbank te Brussel bevestigt, waarbij
de verweerders wegens overtreding van
het algemeen ;reglement op de politie
van het wegverkeer veroordeeld werden
tot straffen en in de kosten van de strafvordering,
te1·wijl de strafvordering met betrekking tot alle bewezen verklaarde misdrijven verjaard was op de datum van
het vonnis, daar de laatste in aanmerking
komende verjaringsstuitende daad opgeleverd wordt door de brief van 29 januari
1974 door de procureur des Konings te
(1) Vgl. cass., 28 mei 1974 (.A?'?', cass.,
1974, biz. 1071); raadpi. cass., 19 oktober 1970
(ibid., 1971, biz. 164), 13 december 1971
(ibid., 1972, biz. 364), 15 mei 1973 (ibid.,
1973, biz. 885) en 11 februari 1975, sttpm,
biz. 654.
(2) Cass., 18 februari 1975, supm, biz. 678.
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van Sint-Joost-'ten-Noode om de verweerder Mac Cabe te verhoren, vermits de
strafvordering ingesteld wegens overtreding van het reglement op de politie
van het wegverkeer verjaard is na het
verstrijken van een jaar vanaf de dag
waarop het misdrijf werd gepleegd :
Overwegende dat de verweerders vervolgd werden wegens overtreding van
het algemeen reglernent op de politie van
het wegverkeer, waarvoor de termijn van
verjaring van de strafvordering k:rachtens
artikel 68 val.1 de wet betreffende de
politie over het wegverk:eer een jaar
bedraagt;
Overwegende dat de laatste daad van
onderzoek of van vervolging die binnen
die termijn werd verricht de brief is die
op 29 januari 1974 door de procureur des
Konings te Brussel aan de Politiecommissaris te Sint-Joost-ten-Noode werd
gezonden en waarbij het verhoor van de
tweede verweerder wordt bevolen ;
Dat dientengevolge bij ontstentenis
van enige grand van schorsing van de
verjaring de strafvordering op 4 februari
1975, datum van het vonnis, vervallen
was;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ten laste van de Staat
dienen te blijven,
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de strafvordering ; 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
grand is tot verwijzing.

17 maart 1975.- 2 8 kamer.- Voo1'zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. Gelijklniclencle conchtsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

2° HOGER BEROEP.

STRAFZAKEN.
EENPARIGHEID. GERECHT IN
HOGER BEROEP DAT DE DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN POLITIEGELDBOETEN VERVANGT DOOR EEN CORRECTIONELE GELDBOETE.
STRAFVERZWARING. - EENPARIGHEID VEREIST.

3° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD 011'1: ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE EN
VAN DE VOOR HEM BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ TEGEN EEN
BESLISSING
BURGERLIJKE PARTIJ. WELKE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
HAAR RECHTSVORDERING ONTZEGT. VOORZIENINGEN NIET ONTVANKELIJK.

1° en 2° Het gerecht in hoger beroep clat
cle clo01· cle ee1·ste 1·echte1' 1titgesp1'0lcen
politiegelclboeten V61'Vangt cl001' een C01'1'6Ctionele gelclboete, veTzwaaTt alchts cle
straj, zelfs inclien het beclTag van cleze
gelclboete het samengetelcl beclmg van
clie welke weTclen toegepast clo01· cle em·ste
1·echte1· niet te boven gaat ; het Jean geen
cle1·gelijke stmjverzwa1·ing opleggen zoncle1' 1titspTaak te cloen met eenpm·ige
stemmen van zijn leclen (1). (Art. 2llbis
Sv.)
3° Wegens gebn3k aan belang zijn niet
ontvankelijlc cle voo1·zieningen van cle
beklaagcle ·en van cle voo1• hem b1t1'ge1'1'echtelij k aanspmlcelij ke pa1·tij tegen
een beslissing welke aan cle b1wgeTl~jke
pa1·tij haa1· 1'echtsvonleTing ontzegt (2).
(:MAES EN NAA:MLOZE VENNOOTSCHAP
« vVEGENISWERKEN :MAES 0. »,
T. DELANGHE EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.
'
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 september 1973 in hoger
beroep en op· verwijzing gewezen door
de Correctionele Recht bank te Kortrijk;
Gelet op het arrest van clit Hof op
10 april 1973 gewezen (3);

18 maart 1975.
(1) Raadpl. cass., 11 september 1967 (A1-r.

1° STRAF. - VERVANGING VAN VERSCHILLENDE POLITIEGELDBOETEN DOOR
EEN CORRECTIONELE GELDBOETE. STRAFVERZWARING.

cass., 1968, biz. 46).
(2) Cass., 6 mei 1974 (An·. cass., 197<1,
biz. 996).
(3) Arr. cctss., 1973, biz. 795.
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I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de vordering
van het openbaar ministerie : ,

1° N opens de voorziening van eiser,
beklaagde :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 2llbis van
het W etboek van strafvordering :
Overwegende dat de politierechtbank
eiser tot achttien geldboeten van 25 frank
of achttien maal drie dagen vervangende
gevangenisstraf had veroordeeld ; dat
het bestreden vonnis, op hoger beroep
van de eisers en van het openbaar ministerie, eiser bij toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek veroordeelt tot
een geldboete van 300 frank of drie maand
vervangende gevangenisstraf ;
Ovenvegende dat de correctionele rechtbank, door een correctionele geldboete
uit te spreken ter vervanging van de
door de eerste rechter opgelegde politiegeldboeten, laatstvermelde straffen verzwaart, zelfs wanneer het bedrag van die
correctionele geldboete het samengetelde bedrag van de eerst uitgesproken
geldboeten, zoals ten deze, niet te boven
gaat;
Overwegende dat het vonnis niet vaststelt dat de aldus verzwaarde straf uitgesproken werd met de eenparige stemmen van de leden van de rechtbank;
Dat de veroordeling dan ook door nietigheid is aangetast ;

2° de overige verweerders :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging met zich brengt van .. de
eindbeslissingen op de civielrechtelijke
vorderingen, welke laatste beslissingen
waartegen de eisers zich regelmatig hebben voorzien, 'het gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eisers op
de vordering van het openbaar ministerie
en op de civielrechtelijke vorderingen van
de verweerders, verweerster Legein Christiane uitgezonderd, veroordeelt ; verwerpt de voorzieningen voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de eisers in een veertiende van
de kosten ; laat de overige kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Brugge, zitting houdende
in hoger beroep.
18 maart 1975.- 2e kamer. - Voo1'zittM', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
H. Cl:uitel. Gelijld1tidende conclusie,
de, H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2° Nopens. de voorziening van eiseres,
voor eiser civielrechtelijk aansprakelijk
verklaarde partij :
Overwegende dat eiseres zich regelmatig tegen het openbaar ministerie in
cassatie heeft voorzien ; dat de vernietiging van de beslissing tot veroordeling
van eiser de vernietiging met zich brengt
van de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard
voor de geldboete en de kosten waarin
eiser, haar aangestelde, veroordeeld is ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen de eisers
ingesteld door :
- 1° verweerster Legein Christiane :
Overwegende dat het vonnis de stelling
van burgerlijke partij « niet toelaatbaar " verldaart en de kosten van deze
stelling ten laste legt · van verweerster ;
Dat de voorzieningen mitsdien bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk zijn ;

2e KAMER. -

18 maart 1975.

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESCHRIFTEN. - MOGELIJK NADEEL.
- MATERIEEL- BESTANDDEEL VAN HET
MISDRIJF, - BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN, -MID DEL
DAT SLEOHTS OP EEJN VAN DEZE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT. - 8TRAF
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
1° Om valsheid in gescMijten te hmnen
st1·ajfen, wo1·dt niet vm·eist dat de valsheid
we1•kelijk een nadeel be1·okkent; het volstaat dat hie1'uit schade kan voo1'tvloeien

-

808

wanneer zij wm·dt gepleegd, zelfs indien m· late1· geen schade ontstaat ( 1).
(Artt. 194, 195 en 196 S.W.).

2° TYannee1· we gens verscheidene rnisdrijven een enlcele st1·aj is ttitgespToken, is
niet ontvankelijk, wegens het ontb1·elcen
van belang, de eis tot ve1·nietiging van
de beslissing op de st1·ajvonle1·ing, wellce
geg1·oncl is op een rniddel dctt slechts op
een van deze rnisd1·ijven betre!clcing heejt,
als de ~titgesp1·olcen stmf wettelij!c ge1'echtvaa1·digcl blijft doo1· een ande1·
rnisd1·ijj (2). (Artt. 411 en 414 Sv.).
(VAN GASSE.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
18 maart 1975.- 2e kamer.- VooTzitte1', de H. vVauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slctggevm·, de
H. Chatel. Gelijlcl~tidencle conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Winclerickx (van de balie
te Brussel).

2e

18 maart 1975.

HET OPENBAAR MINISTERIE, BUITEN DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF EEN
GELDBOETE IS OPGELEGD. VERNIETIGING
BEPERKT TOT DE VEROORDELING TOT
DE GELDBOETE.

3°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN GEPLEEGD
MET HET OOGli'IERK 0111 DE INKOJVISTENBELASTINGEN
TE
ONTDUIKEN
(INBREUK OP ARTIKEL 342 VAN HET VVET·
BOEK VAN DE INKOl\iSTENBELASTIN·
GEN).- VEROORDELIJ)fG, OP DE ENKELE
VERVOLGING VAN HET OPENBAAR l\11NISTERIE, TOT EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF EN EEN GELDBOETE.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE VEROORDELING
TOT EEN GELDBOETE. GEEN .VER·
WIJZING.

1° rVannee1· dooT het open baa1· rninistm·ie
bij het stmfgerecht de 1'echtsvorde1·ing
w_ettelij lc aanhctngig wo1·dt gemctctkt tenetncle een hoofcl gevmugenisst?·af toe te
passen wegens valsheid en geb1'ttik van
valse stulclcen gepleegd met het oogmm·Jc
om de inlcomstenbelastinr;en te ontdttiken
lean dit stmjge1·echt evenwel, bij geb1·ek
ctan vervolging dooT de ctdministmtie dm·
di1·ecte belctstingen, de beklctagde niet
veroonlelen tot een geld boete (3).
(Artt. 342 en .350 W.I.B.)

CASSATIE. 0li1VANG. STRAFZAKEN. VEROORDELING vVEGENS
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN GEPLEEGD MET HET OOGMERK
OM Dl~
INKOMSTENBELASTINGEN TE
ONTDUIKEN (INBREUK OP ARTIKEL 342
VAN HE'.r WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN). VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING OMDAT, OP DE ENKELE VERVOLGING VAN

2° De ven~ietiging op de vooTziening van
de belclaagde omdat, op de enlcele ve1'volging vctn het openbctm· rniniste1·ie,
de 1·echte1· wegens valsheid en gebTttilc
vctn valse st~tlcken gepleegd met het oogmerk om de inlcomstenbelastingen te
ontchtiken _(inb1·eulc op ctrtikel 342 van
het W etboek van de inlcomstenbelastingen) een geldboete heeft toegepctst, sctmen
met de hoojdgevangenisst1·aj, is tot de
ve1'0onleling tot de geldboete beperlct (4).
3° rVannee1·, op het cctssatieberoep vctn de
beklaagde, een m·rest tot veroo1·deling
we gens valsheid en geb1·tdk vctn · vctlse
stukken gepleegd rnet het oogmerk om de
inlcomstenbelastingen te ontduilcen (inbrettk op a1·tikel 342 van het W etboe!c
van de inkomstenbelastingen) ve1·nietigd
wordt omdat, op de enkele ve1·volging
van het openbam· rniniste1·ie, een geldboete is opgelegd, geschiedt de ve1·nietiging, wellce tot de veroo1·deling tot de

(1) Cass., 3 december 1973 (A1·r. cass., 1974,
biz. 376).
(2) Cass., 12 november 1974, stt1J1'a, biz. 326.

(3) en (4) Cass., 29 april 1974 (A1·r. cass.,
1974, biz. 939) en de noten 3, 4 en 5 onder dit
arrest;_ raadpl. cass., i7 maart 1975, sttp1·a,
biz. 802, aismede de notcn 2 en 3.

1°

2°

KAMER.-

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE
STUKKEN. VALSHEID
GEPLEEGD MET HET OOGMERK OM DE
INKOMSTENBELASTINGEN TE ONTDUIKEN. VERVOLGINGEN INGESTELD
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE AL·
LEEN. WETTELIJKHEID VAN DE
VEROORDELING TOT EEN GEVAN GENIS·
STRAF. 0NWETTELIJKHEID VAN DE
VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE.

geldboete is
zing (1).

beperkt,

zonder

809

venvij-

(VAN OANNEYT.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 197 4 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
·Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 341 (bedoeld wordt 342) en 350 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, gevoegd
bij het koninklijk besluit tot coordinatie
van 26 februari 1964, en 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest de veroordeling van
eiser tot een maand gevangenis met uitstel en 100 frank geldboete wegens
valsheden en gebruik van valse stukken
(feit 0-I) bevestigt, hierbij vaststellende
dat Van Canneyt met de gepleegde valsheden heeft beoogd te ontsnappen aan
de inkomstenbelasting die geheven wordt
op de bij de wederverkoop van een
grond gerealiseerde meerwaarde,
terwijl, zo weliswaar bij het strafgerecht
door het openbaar ministerie wettelijk
de vordering aanhangig gemaakt wordt'
die strekt tot toepassing van een hoofdgevangenisstraf uit hoofde van valsheden, gepleegd met .het oogmerk de
belasting te ontduiken, dit gerecht nochtans, bij ontstentenis van een door het
Bestuur van de directe belastingen ingestelde vervolging, de beklaagde niet
tot een geldboete mag veroordelen ; het
arrest uitdrukkelijk constateert dat de
feiten van valsheden en gebruik van
valse stukken waarvoor het eiser veroordeelt, gepleegd werd8l~ met bet oogmerk
de belasting te ontduiken ; er uit geen
enkel van de stukken van het dossier
blijkt dat het Bestuur der belast:U1.gen
zich gevoegd heeft bij de vervolging, door
het openbaar ministerie tegen eiser ingesteld, en derhalve de veroordel:U1.g tot
een geldboete, welke tegen eiser uitgesproken werd uit hoofde van de tegen
hem als bewezen beschouwde feiten van
valsheden en gebruik van valse stukken,
onwettelijk is :
( 1) Zie de vorenstaande noot.
(2) De wet van 5 maart 1952 betreffende
de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, laatst gewijzigd bij de wet van 25 ·juni

Overwegende dat het hof van beroep
door de in het middel aangehaalde vaststellingen als zijn oordeel te ke~men geeft
dat eiser bij het plegen van de tegen hem
in aanmerking genomen valsheden in geschriften alleen handelde met het door
artikel 342 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen bepaalde « inzicht
de belasting te ontduiken ll ;
Overwegende dat krachtens dit artikel
en krachtens artikel 350 van hetzelfde
wetboek, bij ontstentenis van vervolgingen ingesteld op verzoek van de
administratis der direcj;e belastingen, de
bewezen verklaarde feiten van de telastlegging 0- I enkel en alleen strafbaar
waren met de straffen gesteld bij de
artikelen 80 en 196 van bet Strafwetboek;
Overwegende dat het arrest derhalve
artikel 214 van het · Strafwetboek alsmede artikel 342 van het Wet boek van
de :U1.komstenbelastingen heeft geschonden door eiser, buiten de uitgesproken
gevangenisstraf, tot een geldboete te
veroordelen ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, wmmeer een veroordelende beslissing, uitgesproken wegens
overtredil1.g van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, op de voorziening
van de beklaagde wordt vernietigd omdat
hierbij een geldboete werd opgelegd op
de vervolging alleen van het openbaar
ministerie, de vernietiging, die alleen.
de veroordeling tot de geldboete betreft,
wordt uitgesproken zonder verwijzing ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Overwegende dat het arrest aldus eisers conclusie beantwoordt ; dat het
middel feitelijke grondslag mist ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden llageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het
eiser veroordeelt tot een geldboete van
100 frank, gebracht op 3.000 frank (2),
of een maand V8rVID1.gende gevangenis1975, is niet van toepassing op de geldboeten
uitgesproken wegens valsheid en gebruik van
valse stukken gepleegcl met het oogmer·k om
de inkmhstenbelastingen te ontduiken (zie
artikel 348, lid 2, van het W etboek van de
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straf; 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 twee derden van
de kosten en laat de overige kosten ten
laste van de Staat ; zegt dat er geen aanleiding bestaat tot verwijzing.

ze

I8 msart I975. kamer. - Voo?'zittm·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijklttidende conchtsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

eenshtidend ve1·klam·d afscMijt van de
ve?"klm·ing van voo1·ziening bij het oo1'sp?·onkelijk exploot van betekening van
dit 1'echtsmiddel is gevoegd (2). (Art. 4I8
Sv.)
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
<< VERENIGING VAN DE ZUSTERS VAN DE
H. VINCENTIUS A PAULO, VAN VIANE ))'
T. DUCHAU; DECLOPPER, T. DELAERE
EN DUCHAU; DELAERE EN VERENIGING
ZONDER WINSTOOGMERK « VERENIGING
VAN DE ZUSTERS VAN DE H. VINCENTIUS
A PAULO, VAN VIANE ll, T, DEOLOPPER,
LANDSBOND DER CHRISTELIJKE l\'IUTUALITEITEN, SOHORIELS EN DUORAU.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.

ze

2e
I

0

2°

I

0

KAMER. -

18

maart

1975.

VOORZIENING IN OASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ. GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCRRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ
RET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. NIET-ONTVANKELIJKREID.
VOORZIENING IN OASSATIE. VoRM. BURGERLIJKE PARTIJ, ElSERES.- GEENEENSLUIDEND VERKLAARD
AFSCRRIFT VAN DE VERKLARING VAN
VOORZIENING BIJ RET OORSPRONKELIJK
EXPLOOT VAN BETEKENING GEVOEGD.
NrET-ONTVANKELIJKREID.

N iet ontvankelij k is de voo1·ziening van
de bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij
wanneer geen eensluidend ve1·klaa1'd ajschTijt van de ve1'1cla1·ing van voo1·ziening
bij het oo1'sp1'onkelijk exploot van betekening van dit 1·echtsmiddel is gevoegd (I). (Art. 4I8 Sv.).

I8 maart I975. kamer. - Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggever, de
H. Sury. - Gelijkhtidende conclttsie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

28

bu1'ge1'lijke pa1'tij,

wannee1·

maart

1975.

DOOR DE FEITENREOHTER. STRAFZAKEN.- NOODZAAK OF GEPASTHEID VAN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECRTER.

2°

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. STRAFZAKEN. VERZOEK
OM EEN AANVULLEND ONDERZOEK. MAATREGEL DOOR DE REORTER GEWEIGERD OMDAT RIJ NIET NODIG IS. GEEN SOHENDING VAN DE REOHTEN VAN
DE VERDEDIGING.

3°

REOHTEN VAN DE VERDEDI- ·
GING.- STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT
KRITIEK OEFENT OP RET VERSLAG VAN
RET PSYORIATRISOR ONDERZOEK. MIDDEL NIET OVERGELEGD AAN DE
FEITENREORTER. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL DAT AANVOERT DAT
RET VERSLAG VAN PSYCRIATRISOR ONDERZOEK ONJUISTE VASTSTELLINGEN

geen

inkomstenbeiastingen en cass., 17 maart 1975,
sup1•a, biz. 802).
(1) 0ass., 27 mei 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 1068).
(2) 0ass., 30 april 1974 (A1'1·. cass., 1974,
biz. 960),

18

I 0 SOEVEREINE BEOORDELING

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
de

KAIDR.-

-
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INROUDT. ~ MIDDEL VOOR RET EERST
VOORGEDRAGEN VOOR RET HoF. ~
NrET-ONTVANKELIJKREID.
1° en 2° De feitem·echter beo01·deelt soeve?'ein de noodzaak of de gepastheid van
een onde1·zoeksmaatregel; de ?'echten van
de verdediging worden doo1· hem niet
geschonden als hij een ve1·zoek om een
aanvullende onderzoeksmaatregel ajwijst
omdat deze maat1•egel niet nodig is om
tot zijn ove1·t~~iging te komen (1).

3° en 4° De eise1' tot cassatie is niet ontvankelijk om voo1· de eerste maal voo1'
het Hof kritiek te oefenen op het vm·slag
van het psychiatrisch onde?·zoek (2).
(VAN REETR EN ARRAS.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
18 maart 1975. ~ 2e kamer. ~ Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ·~ Vm·slaggeve1·, de
H. Versee. ~ Gelijkl~~idende concli~sie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER.~

18 maart 1975.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WE'I' 'I'O'I'). ~ BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCRER·
MING VAN DE MAATSCRAPPIJ DIE DE
INVRIJREIDSTELLING VAN DE GEINTER·
NEERDE WEIGERT.~ GEEN VASTSTELLING DAT DE GEINTERNEERDE WERD
GEROORD, DOOR VASTSTELLING DAT DE
GEINTERNEERDE NIET VOOR DE COM·
MISSIE WENST TE VERSORIJNEN. ~
UITSPRAAK NADAT DE ADVOOAAT VAN
DE GEINTERNEERDE WERD GEROORD.
~ WETTELIJKREID.

W ettelijk is de beslissing van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
welke de inm·ijheidstelling van de geinterneerde weige1·t die, hoewel ze · niet
vaststelt dat de geinte1·nem·de werd
gehoo1·d, echter vaststelt dat de geinter(1) Cass., 14 januari 1975, supm, biz. 539.
(2) Raadpl. cass., 22 juli 1974 (Ar1·. cass.,
1974, biz. 1233).

neerde niet · voo1· de commissie wenst te
verschijnen en ~titsp1·aak doet na de
advocaat van de geinte1'1Me1·de te hebben
gehoord (3). (Artt. Hi en 18 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
(VANLEUVEN.)
ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op de bestreden
beslissing, op 28 januari 1975 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis
te Gent;
Over het middel hie1·uit afgeleid dat
de bestreden beslissing eisers verzoek tot
invrijheidstelling verwerpt,
tm·wijl hij noch door de aan de inrichting te Merksplas verbonden geneesheerpsychiater, noch door de commissie tot
bescherming van de maatschappij op
24 december 1974, te Merksplas, of te
Gent op 28 januari 1975, ter zitting,
werd gehoord :
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat op 24 december 1974
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij, regelmatig samengesteld, zoals nit die beslissing blijkt,
in de inrichting waar de internering
plaatsheeft werden gehoord : ~ de heren
Fr. Wouters en L. Borms, directeurs bij
de inrichting; ~de heer Dr. V. Kleykens,
geneesheer bij de inrichting l dat de
beslissing tevens akte neemt van het feit
dat eiser niet wenst voor de commissie te
verschijnen ;
Overwegende dat weliswaar de beslissing niet vaststelt dat eiser op een der in
het middel vermelde data of op een
andere datum door de commissie werd
gehoord, maar dat nu de beslissing er
akte van neemt dat « de ge'interneerde
niet wenst voor de commissie te verschijnen » en vaststelt dat zijn advocaat
op 28 januari 1975 te Gent werd gelword,
zonder dat de beslissing ten deze wegens
valsheid werd beticht, de commissie op
grand van die vaststellingen en om de
reden « dat de geestestoestand van de
gei'nterneerde niet voldoende 'verbeterd
is », wettelijk heeft kunnen beslissen tot
verwerping van eisers verzoek om invrijheidstelling ;
(3) Vgl. cass., 29 mei en 22 augustus 1973
(An·. cass., 1973, biz. 953 en 1083); raadpi.·
cass., 14 januari 1975, sttpm, biz. 531.
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Dat het middel niet kan ingewilligd
worden;
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.
18 maart 1975. ~ 2 6 kamer. ~ Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggeve1·, de
H. Delva. ~ Gelijklttidende conclttsie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e KA!VIER.

~

18 maart 1975.

1° ARBEIDSONGEVAL. ~ ONGEVAL
DAT ZIOH HEEFT VOORGEDAAN ONDER
RET REGI!VIE VAN DE BIJ RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 SEPTE!VIBER 1931
SAMENGEORDENDE WETTEN. ~ 0NGEVAL WAARVOOR EEN ANDER PERSOON
AANSPRAKELIJK WORDT GESTELD DAN
RET BEDRIJll'SHOOFD, ZIJN WERKLIEDEN
OF GELASTIGDEN. ~ RECHTSVORDE·
RING VAN DE GETROFFENE TEGEN DE
AANSPRAKELIJKE DERDE TOT VERGOEDING VAN DE VOLLEDIGE SCHADE OP
GROND VAN RET GEJVIEEN RECHT. BESLISSING VAN DE RECHTER OVER
DEZE VORDERING NA DE INWERKINGTREDING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN 10 APRIL 1971. ~ ARTIKEL 46,
§ 2, LID 1, VAN DEZE LAATSTE WET NIET
VAN TOEPASSING.

ongeval, dat zich heeft voorgedaan onder
het ?'egime van de bij het koninklijk
besluit van 28 septembe?' 1931 samengeordende wetten betreffencle de vergoecling cler schade voortsprttitende ttit
arbeidsongevallen en waarvopr een ande?'
pe1·soon dan het bedrijfshoofd, zijn
werklieclen of aangestelden aanspmkelijk
. is, tegen cleze een ?'echtsvm·dering instelt
tot ve1·goecling van zijn volledige schade
op ff?'ond van het gemeen ?'echt en de
1·echter over deze vordering beslist na de
inwe?·lcingt?·eding van de m·beidsongevallenwet van 10 ap1·il 1971, kan de
bepaling van artikel 46, § 2, lid 1,
van deze wet, waarbij een nieuwe aansp?·akelijkheids?'egel worclt ingestelcl, de
ve1·goecling niet 1·egelen van de schacle
waa1·van de oor·zaak dagtekent van v66r
haar inwe1·kingtreding. (Artt. 19 van de
bij het koninklijk besluit van 28 september 1931 samengeorclende wetten
en 46 van de wet van 10 april 1971.)
2° De wet die, ook al ?'aalct zij de openbm·e
oTde, e.en 1·egel inzalce aanspmlcelijkheid
wijzigt of een nietnve aanspmkelijkheid
invoe1·t, lean de ve1·goecling niet 1·egelen
van de schade waa1·van de oonaak
dagtekent van v661· haa1· inwerkingtTeding, tenzij de wetgeve1· heeft willen
afwij ken van het in aTtikel 2 van het
Bttrge?'lij k W etboek r;estelde p1·inci]JB ( 1).
(VAES, T. lVIENNENS.)
ARREST.
HET HOF; ~ Gelet op het bestreclen
vonnis, op 29 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hasselt;
Overwegende dat het vonnis aileen
uitspraak doet over de civielrechtelijke
belangen;

2° WETTEN ENBESLUITEN. ~WET
TOT vVIJZIGING OF INVOERING VAN EEN
REGEL INZAKE AANSPRAKELIJKHEID.WET DIE, OOK AL RAAKT ZE DE OPENOver het eerste middel, afgeleid uit de
BARE ORDE, DE V'ERGOEDING NIET KAN 1
REGELEN VAN DE SCHADE WAARVAN schending van de artikelen 42, 43, 44,
DE OORZAAK DAGTEKENT VAN VOOR 46 en 47 van de arbeidsongevallenwet
HAAR INWERKINGTREDING. ~ UITZON- van 10 april197l en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
DERING OP DEZE REGEL.
doo?·clat het vonnis eiser als derde-aansprakelijke veroorcleelt om aan verweer1o vVanneer de getroffene van een m·beidsder de bedragen te betalen van 703.310
(1) Cass., 3 oktober 1966 (-Arr. cass., 1967,
blz. 147) en 5 februari 1970 (ibid., 1970,
blz. 522) en de conclusie van procureurgeneraal Ganshof van der Meersch in Bttll.
en Pas., 1970, I, 487; raadpl. cass., 21 okto-

ber 1966 (A1'1'. cass., 1967, blz. 246); 19 <lecember 1973 (voltallige zitting), clrie arresten
(ibid., 1974, blz. 456) en 29 januari 1975,
supra, blz. 614.

-813frank als loonverlies wegens blijvende
invaliditeit en van 53.492 frank als
gekapitaliseerd bedrag voor vernieuwing
van orthopedische schoenen om de reden
dat verweerder, als getroffene van een
arbeidsongeval waarvoor tevens een derde
aansprakelijk is, gerechtigd is te kiezen
tussen de vordering spruitende uit het
arbeidsongeval en die spruitende uit het
gemeen recht, eventueel zonder recht op
sam.envoeging, zodat hij gerechtigd is
het volledig kapitaal volgens gemeen
recht ten laste van eiser te bekomen,
te~·wijl verweerder ten laste van eiser,
die derde-aansprakelijke is voor het
ongeval, slechts gerechtigd is op het
gedeelte van de schadevergoeding in
gemeen recht dat de renten eh vergoedingen overtreft waarop hij volgens de arbeidsongevallenwet recht heeft ten aanzien van de verzekeraar ; deze immers tot
betaling daarvan in alle geval verplicht is
en zoniet ongeoorloofde samenvoeging
van vergoedingen zou ontstaan en de door
de wet voorziene beschermingsmaatregelen voor minderjarigen, gehuwde vrouwen
en andere rechthebbenden waardeloos
zouden worden ; zodat het vonnis de in
het middel aangewezen wetsbepalingen
schendt:
Overwegende dat, door aan de ver. zekeraar-arbeidsongevallenwet de verplichting op te leggen de vergoedingen
die voortvloeien uit de wet van 10 april
1971 te betalen binnen de bij de artikelen 41 en 42 gestelde termijn, de bepaling
van artikel 46, § 2, lid 1, van de wet van
10 april 1971 ten overstaan van de vroegere
arbeidsongevallenwetgeving een
nieuwe aansprakelijkheidsregel invoert,
en derhalve, ook al raakt ze de openbare
orde, de vergoedulg van de schade niet
kan regelen waarvan de oorzaak, zoals
ten deze, dagtekent van v66r haar
inwerkingstelling;
Dat het middel derhalve niet kan worden aangenomen ;

de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en van Heeke.

3e

KAMER.-

19

maart

1975.

ARBEIDSOVEREENKOMST. -

BE-

DIENDEN. 0VEREENKOMST WAARIN
EEN VERBINTENIS OP PROEF VOORKOMT. VASTSTELLING VAN HET LOON
On£ DE GELDIGHEID VAN DE VERBINTENIS OP PROEF NA TE GAAN. LOON
WAARIN HET VAKANTIEGELD IS VERVAT.

Het loon waa1·mee ?'ek(lning wordt gehouden
om de geldigheid na te gaan van een
ve1·bintenis op p1·oej in een m·beidsovereenkomst voo1· bedienden omvat, benevens de wedden, oak de vo01·delen vet·worven kTachtens de ove1•eenkomst, o.a.
het sttpplement waarvan sprake is in
m·tikel 38, 2°, van het koninklijk besluit
van 30 maa1·t 1967, gewijzigd bij artikel 31 van het koninklijk beshtit van
2 ap1·il 1970 (1). (Art. 3 gecoord. wetten betreffende het bediendencontract;
art. 38, 2°, K.B. van 30 maart 1967,
gewijzigd bij K.B. van 2 april 1970.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«VACUUM CLEANER,,
T. GORGEMANS.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1974 door het Arbeidshof
te Brussel gewezen ;

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

Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 2, 1134, inzonderheid lid 1, 1135 van het Burgerlijk
vVetboek, 1, inzonderheid lid 1, 3, inzonderheid lid 1, 4, 15, 17 van de wetten
betreffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, gecoordineerd op 9 maart 1951,
zoals deze artikelen 4 en 15 respectievelijk gewijzigd werden bij de artikelen .9
en 16 van de wet van 28 maart 1964,
1, 2, 39 van het koninklijk besluit van
5 april 1958 tot vaststelling van de alge·

18 maart 1975.- 2e kamer.- VoO?'zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·; de
H. Versee. Gelijklttidende conclttsie,

(1) Raadpl. cass., 22 mei 1974, twee arresten (A1·r. cass., 1974, blz. 1057); 4 december
1974, sttp1·a, · blz. 399.

Over het tweede middel,

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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wetten betreffende het jaarlijks verlof
der loonarbeiders, zoals dit artikel 39
gewijzigd werd bij artikel 10 van het
koninklijk besluit van 15 juni 1964, .2,
inzonderheidlid 1, 3, 56 van de wet van
1.2 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 19, inzonderheid § 1, 65 van het koninklijk
besluit van .28 november 1969 tot "Lutvoering van de wet van .27 jcmi 1969 tot
herziening van de besluitwet van .28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 3, inzonderheid § .2, van de wetten betreffende
het becliendencontract, gecoordineercl op
.20 juli 1955, zoals dit artikel gewijzigd
werd bij artikel 3.2 van de wet van
.21 november 1969, 15, .2°, van clezelfde
wetten, zoals het gewijzigcl wercl bij
artikel 44 van de wet van 21 november
1969,
doonlat het arrest, met verandering
van het beroepen vonnis, eiseres veroordeelt tot betaling van een compenserende
opzeggingsvergoeding van 43 ..248 frank,
op grond .dat, naar luid van voormeld
artikel 3 van de gecoordinee1:de wetten
betreffende het bediendencontract, de
proeftijd in het Qnderhavige geval niet
meer mocht belopen dan drie maanden
en dat verweerder derhalve, pp het
moment dat hij werd ontslagen, definitief
was aangenom.en, dat immers zijn jaarlijks loon niet hoger was dan 180.000
frank, daar het dubbel vakantiegeld niet
bij dit bedrag client gevoegd te worden,
aangezien dit vakantiegeld geen bijkomende wedde is die de werkgever aan
de bediende toekent, cloch een voordeel
dat krachtens de wet verworven is ingevolge de inclienstneming en overeenkomstig de voorwaarden ervan,
terwijl, volgens het beginsel neergelegd
in artikel 1135 van het Burgerlijk Wet·boek, overeenkomsten niet aileen verbinden tot hetgeen daarin uitdrukkelijk
bepaald is, maar ook tot alle gevolgen die
door de billijld1eid, het gebruik of de wet
aan de verbintenis, volgens de aard ervan,
worden toegekend, en de wetten en
koninklijke besluiten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers de
werkgever verplichten de bediende die
vakantie neemt, benevens het normale
loon van die periocle van het jaar, een
bijkomend vakantiegelcl te betalen clat
volgens het loon en de cluur van de diensten berekend worclt, zodat, om vast te
stellen of, voor de toepassing van voormelcl artikel 3 van de gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencon-

tract, het jaarlijks loon al clan niet hoger
is clan 180.000 frank, het clubbel vakantiegeld noodzakelijk gevoegd moet worden bij het bedrag van het in de overeenkomst bepaalde loon :
Overwegende dat, naar luid van artikel 3, § .2, van de gecoordineercle wetten
betreffende het bediendencontract, dat
gewijzigd werd bij de wet van .21 november 1969, de proeftijd van een arbeidsovereenkomst voor bedienden niet minder
dan een maand mag duren en niet meer
mag belopen dan respectievelijk drie of
zes maanden naargelang het jaarlijks loon
niet hoger of hoger is dan 180.000 frank;
clat in de zin van deze bepaling het loon
niet alleen de wedden behelst, maar ook
de voorclelen verworven krachtens de
overeenkomst ;
Overwegencle dat het aan de bediende
toegekende dubbel vakantiegelcl zo een
voordeel is ;
Dat immers, volgens het beginsel neergelegcl in artikel 1135 van het Burgerlijk
W etboek, overeenkomsten niet alleen
verbinclen tot hetgeen claarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen
die door de billijlmeid, het gebruik of de
wet aan de verbintenis, volgens de aarcl
ervan, worden toegekend ;
Dat de wetten en koninklijhe besluiten
betreffencle de jaarlijkse vakantie van de
werlmemers de werkgever verplichten de
bediende die vakantie neemt, benevens
het normale loon voor die periode van
het jaar, een bijkomend vakantiegeld te
betalen dat volgens het loon en de cluur
van de cliensten berekend wordt ;
Dat het arrest derhalve, door te beslissen dat het dubbel vakantiegeld niet bij
het beclrag van het loon van verweercler
diende gevoegd te worden, << aangezien
dit vakantiegeld geen bijkomende wedde
is die de werkgever aan de bedii:mde toekent, cloch een voordeel dat krachtens
de wet verworven is ingevolge de indienstneming en overeenkomstig de voorwaarden ervan "• zijn beslissing niet wettelijk
heeft verantwoord;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat ·van dit. arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
19 maart 1975. - 3e kamer.- Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
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H. Clason. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.Pleite1·, de H. Faures.

38 KAMER.- 19 maart 1975.
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WERKNEMERS. VERGOEDING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID. - 0NGESCHIKTHEID VAN
TEN l\'IINSTE ZESENZESTIG PERCENT. BESLISSING DIE UIT HET FEIT DAT EEN
WERKNEMER IN lTALIE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN HEEFT GEKREGEN
AFLEIDT DAT HIJ NIET ONGESOHIKT
WAS OM TE ARBEIDEN IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 46 VAN DE.WET VAN 9 AUGUSTUS 1963. BESLISSING DIE NIET
VASTSTELT DAT DE lTALIAANSE vVET,
ZOALS DE BELGISCHE WET, WEIGERT
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN TOE TE
KENNEN AAN DE WERKNEJ\'lERS DIE
J\UNSTENS ZESENZESTIG PERCENT ARBEIDSONGESOHIKT ZIJN. - 0NWETTELIJKHEID.

De 1·echte1· die weigm·t aan een werknemer
ve1·goeclingen wegens arbeiclsongeschiktheicl toe te kennen op grand alleen clat
hij in Italie werkloosheiclstdtkeringen
heeft gek1·egen, vemntwoorclt niet wettelijk zijn beslissing als hij niet vaststelt
clat cle Italiaanse wet in beginsel, zoals
de Belgische tvet, geen we1·kloosheiclsttitke1·ingen toekent aan een we1·knemer
met een arbeiclsongeschiktheid van 66 pe1'cent, wam·clom· hij 1·echt heeft op ve1'goeclingen wegens arbeiclsongeschiktheicl.
(Art. 56 wet van 9 augustus 1963;
art. 142 K.B. van 20 december 1963.)
(OOLOMBI,' T. RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
EN LANDSBOND DER OHRISTELIJKE
MUTUALITEITEN.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 j1.mi 1973 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 56, § 1, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte ziekte- en

~

invaliditeitsverzekering en 142 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,

dom·dat het arrest afwijzend beschikt
over eisers rechtsvordering om vanaf
17 mei 1967 ten laste van Belgiii een
pensioen te verkrijgen, op grond dat
eiser van het Italiaans instituut vooi:
ziekteverzekering (I.N.A.M.) van 13 oktober 1966 tot 6 november 1966 ongeschiktheidsvergoedingen wegens ziekte
en daarna van 16 november 1966 tot
16 mei 1967 werkloosheidsuitkeringen
had gekregen, zulks samen n~et het
Italiaans invaliditeitspensioen dat hem
vanaf 1 november 1965 was toegekend,
dat krachtens artikel 56, § 1, van voormelde wet van 9 augustus 1963 en artikel 142 van voormeTd koninklijk besluit
van 20 december 1963 op de werkloosheidsuitkeringen slechts aanspraak kan
worden gemaakt door de werknemer die
als geschikt wordt erkend in de zin van de
wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat derhalve een werknemer,
die zich als werkzoekende laat inschrijven,
geacht moet worden niet elke werkzaamheid te hebben onderbroken en niet te verkeren in een toestand van onvermogen tot
verdienen van 66 pet. zoals in artikel 56,
voormelde § 1, wordt voorgeschreven, en
dat de toestand van de verzekerden die
overeenkomstig de Italiaanse wetgeving
een werkloosheidsuitkering ontvangen
niet kan worden gelijkgesteld met de
toestand van de verzekerden die, als
conservatoire maatregel, Belgische werkloosheidsuitkeringen genieten voor de
duur van de procedure betreffende de
toepassing van artikel 56, voormelde § 1,
daar volgens de Italiaanse wetgeving de
uitkeringen inzake werkloosheid en invaliditeit samengevoegd mogen worden
maar zulks volgens de Belgische wetgeving niet mag,
terwijl, hoewel uit de )Jepalingen van
de artikelen 56, § 1, van voormelde wet
van 9 augustus 1963 en 142 van voormeld
koninklijk besluit van 20 december 1963•
voortvloeit dat de werlmemer die in
Belgiii een werkloosheidsuitkering ontvangt niet voldoet aan de voorwaarden
van genoemd artikel 56, § 1, daaruit niet
voortvloeit dat de werkuemer die in'
Italiii een werkloosheidsuitkering ont-.
vangt die voorwaarden niet vervult,
en te1wijl het tegenstrijdig is vast te
stellen dat volgens de Italiaanse wet,.,
geving de uitkeringen inzake werkloos"'
heid en invaliditeit samengevoegd mogen•,
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worden, en nietteming te beslissen clat uit
het feit dat eiser krachtens de Italiaanse
wetgeving werklo osheidsuitkeringen had
gekregen, voortvloeide dat eiser niet
voldeed aan de invaliditeitsvoorwaarden
die gesteld zijn om in aanmerking te
komen voor de invalicliteitsuitkeringen,
welke tegenstrijdigheicl gelijkstaat met
het ontbreken van de bij artikel 97 van
de Gronclwet vereiste motivering :
Overwegende dat het arrest, dat vaststelt dat eiser voor de periocle van
16 november 1966 tot 16 mei 1967 in
Italiii werldoosheidsuitkeringen heeft genoten, hieruit afieidt dat hij geclurende
die perio1le niet arbeidsongeschikt was
in de zin van artikel 56, § 1, van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en dat hij, bijgevolg, niet in aanmerking kon komen voor de uitkeringen
wegens
arbeidsongeschiktheid
vanaf
17 mei 1967, daar hij zijn ongeschiktheid
op die datum niet had laten vaststellen ;
Overwegende dat, krachtens art,ikel142
van het koninklijk besluit van 20 de-.
cember 1963 betreffende arbeiclsvoorziening en werkloosheid, een werldoze
in Belgiii geen aanspraak heeft op de
werkloosheidsuitkeringen indien hij ongeschikt is tot werken in de zin van de
wetgeving inzake de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering ; dat daaruit
volgt clat de toekenning van de werkloosheidsuitkeringen, behalve wa1meer ze als
conservatoire maatregel worden toegekend, impliceert dat de werkloze niet
ongeschikt is tot werken in de zin van
genoemde wetgeving ;
Doch overwegende dat het arrest niet
heeft vastgesteld dat zulks ook het geval
is krachter,1s de in Italie vigerende wetgeving en dus uit het feit clat in dat land
aan eiser geclurende de periocle van
16 november 1966 tot 16 m.ei 1967 werkloosheiclsuitkeringen werden toegekend,
niet kon afieiclen clat eiser geclurende die
periode niet arbeidsongeschikt was in
de zin van de Belgische wetgeving inzake
ziekte- en invaliditeitsverzekering ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan

op de overige middelen die geen ruimere
cassatie knmlen meebrengen, vernietigt
het bestreden arrest ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigcle beslissing;
houdt de kosten &an opdat hierover door
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

19 maart 1975. - 3e kamer.- VooTzitteT en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raaclsheer waarnemencl voorzitter.
- Gelijklttidencle conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Bayart en Faures.

3e KAMER. -19 maart 1975.
ARBEIDSOVEREENKOMST.-WERKLIEDEN. - VVERKJ\1:AN WEGENS ZIEKTE
ARBEIDSONGESCHIKT. RECHT OP
LOON. - VERPLIOHTING EEN GENEESKUNDIG GETUIGSCHRIFT OVER TE LEGGEN AAN DE DOOR DE WERKGEVER
GEMACHTIGDE GENEESHEER. VERPLICHTING OPGELEGD DOOR HET ARBEIDSREGLEMENT.- WETTELIJKHEID.

De ve1']Jlichting voo1· de weTkman om in
geval van a?·beiclsongeschiktheicl wegens
ziekte een geneeskttndig getuigsch?'ijt
ove1· te leggen aan een clooT de we1·kgevet·
gemachtigde geneesheeT, kan wettelijk
woTclen opgelegcl cloo1· het arbeicls1'eglement (1). (Art. 29bis, lid 2, wet
van 10 maart 1900.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
C< GEJ\1 ll, T. FUSCO.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 april 1974 in laatste aanleg
gewezen door de Arbeidsrechtbank te
Brussel;
Over het micldel afgeleid uit de schending van de. artikelen 29, inzonderheid
§ 1, 29bis van de wet van 10 maart 1900
op de arbeidsovereenkomst, zoals ze
gewijzigd zijn, wat artikel .29 betreft,
bij artikel17 van de wet van 10 december
196.2 en bij de artikelen .26, 1° en ,2°, en
29, 3°, van de wet van 21 november 1969,
en, wat artikel 29bis betreft, bjj artikel18
van de wet van I 0 december 1962 en
artikel 27, 1°, 2° en 3°, van de wet van
21 november 1969, 4, 10 van de wet van
8 april 1965 tot instelling van de arbeids(1) Raadpl. cass., jl5 november 1970 (Arr.

cass., 1971, biz. 284).

-817reglementen, 51 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comites, 1134, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
.doo1·dat, hoewel het vaststaat dat
verweerster, die we gens ziekte niet was
komen werken van 5 tot 10 maart 1973,
zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van het arbeidsreglement dat in de
onderneming regelmatig van kracht was
geworden, en, ip. plaats van het geneeskundig getuigschrift als bedoeld in dat
reglement naar de daarin vermelde instelling voor medische controle te zen den,
het •rechtstreeks aan eiseres heeft toegezonden, het bestreden vonnis niettemin
deze laatste veroordeelt tot betaling van
het bedrag van 2.332 frank, zijnde het
gewaarborgd weekloon, verhoogd met de
wettelijke interesten vanaf 11 maart
1973, op grond dat dit loon een wettelijke
waarborg is en dat de scl).endi~1.g van een
voorschrift van het arbeidsreglement, ook
al zijn de bepalingen ervan geoorloofd,
niet kan leiden tot het verlies van een
door de wet gewaarborgd recht wanneer
de werlmemer het geneeskuridig getuigschrift aan de werkgever heeft doorgezonden,
te1·wijl de bepalingen van het arbeidsreglement die, zoals in het onderhavige
geval, een dienst voor geneesknndige controle organiseren waaraan met name een
werlmemer die ziek wordt een geneeskundig getuigschrift moet zenden, aileen toepassing maken van de beginselen neergelegd in artikel 29bis van de wet op de
arbeidsovereenkomst welke behoren tot
het aanvullend recht ; deze bepalingen,
die deel uitmaken van de arbeidsovereenkomst, zowel de werknemer als de werkgever verbinden en boven de aanvullende
bepalingen van voormeld artikel 29bis de
voorrang hebben krachtens het algemeen
beginsel inzake de hierarchie van de
bronnen der verbintenissen tussen de
werknmners en de werkgevers, waaruit
volgt dat het bestreden vonnis, door te
zeggen dat verweerster recht heeft op het
gewaarborgd weekloon, het algemeen
beginsel, inzake de hierarchie van de
bronnen der verbintenissen tussen de
werlmemers en de werkgevers schendt
(schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen), de verbindende
kracht van de tussen partijen gesloten
overeenkomsten miskent (schending van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek)
alsook de bewijskracht ervan (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van

het Burgerlijk Wetboek) en het derhalve
niet wettelijk met redenen is omkleed
(schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat, op een vordering tot
betaling van het gewaarborgd weekloon,
de arbeidsrechtbank, zonder deswege te
worden bekritiseerd, vaststelt .dat het
arbeidsreglement van eiseres de werknemer de verplichting oplegt om een
geneeslumdig getuigschrift van een bepaald model (model A) aan een controleinstelling te zenden, en dat verweerster
deze verplichting niet is nagekomen, doch
het geneeskundig getuigschrift aan . de
werkgever heeft gestmu·d ;
Overwegende dat artikel 29bis, lid 2,
van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst, die gewijzigd is bij
de wet van 21 november 1969, bepaalt
dat (( indien een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement
zulks voorschrijft, of bij ontstentenis
van zodanig voorschrift, op verzoek van
de werkgever, de werkman een geneesknndig getuigschrift overlegt >> ;
Dat uit deze bepaling blijkt dat de
door het arbeidsreglement opgelegde verplichting tot overlegging van een geneesknndig getuigschrift, krachtens de -vvet,
een van de voorwaarden kan zijn om het
gewaarborgd loon toe te kennen ;
Overwegende dat het arbeidsreglement
geldig kan bepalen dat het geneesknnclig
getuigschrift aan de door de werkgever
gemachtigde geneesheer moet worden
gezonden ; dat het zodoende geen bijkomende voorwaarde aan voormeld artikel 29bis heeft toegevoegd, maar een
loutere toepassingsmodaliteit ervan heeft
voorgeschreven, welke modaliteit met de
arbeidsovereenkomst een geheel vormt
en voor de partijen verbindend is ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar de Arbeidsrechtbank te Nijvel.
19 maart 1975. - 3e kamer. - Voo1'zitte?' en Ve1'slaggeve1', de H. N aulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklnidencle conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite?'s, de
HH. Simont en Biitzler.
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20 maart 1975.

1° REGISTRATIE (RECHT VAN).
0PENBARE VERKOPING VAN ROERENDE
GOEDEREN.
PROOESSEN-VERBAAL
VAN DE AGENTEN VAN HET BESTUUR
TOT VASTSTELLING VAN OVERTREDINGEN VAN GENOEMD WETBOEK.- BEWIJSKRAOHT. VERl\iELDINGEN VAN
DE PROOESSEN-VERBAAL INZAKE DE
VERKOPING VAN DE OPENBARE AMBTENAREN. BEWIJSKRAOHT.

2°

KOOP.- 0PENBARE VERKOPING VAN
ROERENDE GOEDEREN. 0VERTREDINGEN VAN HET WETBOEK VAN DE
REGISTRATIEREOHTEN. PROOESSENVERBAAL VAN DE AGENTEN VAN HET
BESTUUR. BEWIJSKRAOHT. VERMELDINGEN VAN DE PROOESSEN-VERBAAL INZAKE DE VERKOPING VAN DE
OPENBARE AllfBTENAREN. BEWIJSKRAOHT.

1° en 2° De processen-ve1·baal van de aangestelden van het best~m?' wam·in wo1·dt
vastgesteld dat tijdens een openbare verkoping van roerende goederen overtredingen wm·den gepleegd die bij artikel 232
van het Wetboek van de ?'egistmtierechten worden gesanctionee1·d, gelden als
bewijs tot het tegendeel bewezen is; de
ve1·meldingen in het doo?' de notaris of
de gerechtsdmt?'Wam·der opgemaakt ]J?'Oces-ve?·baal van de ve1·koping hmnen
als dusdanig niet tegen het besttmr aangevoe?·d wm·den en dit is niet verplicht
het proce,s-verbaal van de openbare
ambtenaa?' die de verkoping heejt geho~tden van valsheid .te betichten ( 1).
(Artt. 185 en 234 Wetboek van de
registratie-, hypotheek- en griffierechten; artt. 1317, 1319, 1320 en 1322
B.W.)
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
T. BALAES, q.q.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
(1) Raadpl. cass., 19 mei 1859 (Bull. en
Pas., 1859, I, 298), 13 mei 1886 (ibid., 1886,
I, 206) en 29 oktober 1888 (ibid., 1889~ I, 11);
SCHIOKS en V ANISTERBEEK, T1•aite-Fm·rnulai1•e
de la p1•atiq1w notm·iale, d. III, nr. 290, biz. 174 ;
RUTGEERTS en AMIAUD, Cornrnentai1·e sttr la loi
du notariat, d. d. I, nr. 91 ; Pcmdeates belges, v 0
Vente pttblique de rnettbles, nrs. 199 tot 212.

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 185 (zoals het
vervangen werd. bij artikel ll van dewet van 13 augustus 1947), 234 van het
Wetboek van de registratie-, hypotheeken griffierechten (koninklijk besluit nr. 64
van 30 november 1939, bevest:igd bij
artikel 2 van de wet van 16 j1.m:i 1947),.
1317, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, '

do01•dat het arrest beslist dat het tegenbewijs van de in het proces-verbaal van
de agenten van de administratie gedanevaststellingen, vastgesteld wordt door de
vermeldingen zelf van het proces-verbaal
van verkoop, bijgehouden door gerechtsdeurwaarder Dandois, die geldig zouden
zijn, tot de betichting van valsheid,
te1·wijl tegen de administratie, wam1eer
zij door een proces-verbaal van haar
agenten het bewijs wil leveren van het
bestaan van de bij artikel 232 van het
W etboek van de registratierechten gesanctioneerde overtreclingen, de bewijskracht van het proces-verbaal van de
open bare verkoop opgesteld door.de openbare ambtenaar die de akte opmaakt
niet kan opgeworpen worden,
terwijl het proces-verbaal van degerechtsdeurwaarder in elk geval niet
kan gelden als bewijs van het gebrek aan
aanbesteding van de voorwerpen die er,
volgens het proces-verbaal van de agenten
van de administratie, nit weggelaten zijn,
en te?"wijl het proces-verbaal van de
gerechtsdeurwaarder evenmin zou kcmnen gelden als bewijs van het feit dat de
deurwaarder zou verkoncligd hebben clat
de verkoop :ingehouden wercl van de
voorw~Jrpen voor welke, volgens het
proces-verbaal van de agenten van de
aclministratie, geen afkondiging van inhoucling plaatsvoncl :
Artikel 516, licl 2, van het Gerechtelijk
Wetboek clat bepaalt clat cle gerechtscleurwaarclers evenals cle notarissen cle schattingen
en openbare verkopingen van meubelen en
roerende goecleren verrichten met inachtnerning van de ter zake geldende wetten en
verordeningen, is geen afwijking van cle artikelen 226, 230, 232 en 234 van het Wetboek
van de registratierechten. Door te verklaren
dat het proces-verbaal van cle gerechtscleurwaarder geen bewijskracht heeft tot het van
valsheid wordt beticht, heeft het Hof enkel
beslist over cle toepassing van artikel 185 van
het W etboek van de registratierechten en
heeft het zich niet uitgesproken over de waarcle
:van clit proces-verbaal in cle andere gevallen.
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Overwegende dat, indien de door de
administratis bij een open bare verkoop
van meubelen vastgestelde onregelmatigheden, door de overtreder betwist worden, de door de gerechtsdeurwaarder in
zijn proces-verbaal opgenomen vermeldingen tegen de agenten van de registratie kcmnen opgeworpen worden ;
Dat inderdaad, enerzijds, dit procesverbaal geen bewijskracht heeft tot het
van valsheid wordt beticht ; dat de wet
van 22 pluviose van het jaar VII, waaruit
de artikelen 226, 230, 232 en 234 van het
Wetboek van de registratierechten voortkomen, een fiscale wet is die aan zekere
openbare officieren en ambtenaren het
recht verleend heeft processen-verbaal
op te stellen maar niet dat van geloofd
te worden tot ze van valsheid zijn
beticht;
Dat, anderzijds, de processen-verbaal
van de agenten van de administratis,
krachtens artikel 185 van genoemd wethoek als }Jewijs gelden tot het bewijs
van het tegendeel ;
Dat hieruit volgt dat een debat, waarin de bewijsmiddelen van het gemeen
recht gelden, kan gehouden worden om
te onderzoeken of de verschillende vermeldingen, door de gerechtsdeurwaarder
in zijn proces-verbaal opgenomen, juist
zijn en ten onrechte bekritiseerd werden
en of zij, derhalve, in aanmerking mogen
genomen worden tegenover de vaststellingen van de aangestelden van de
administratis ;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dater aanleiding toe bestaat de andere onderdelen
van het eerste middel en het tweede
en het derde middel te onderzoeken, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat
van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van de vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan opdat erover
door de feitenrechter wordt beslist ;
verwijst de zaak naar het Hof van
beroep te Luik.

1e,KAMER.- 20 maart 1975.
10 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
SCHADE
VEROORZAAKT DOOR EEN JVIOTORRIJTUIG
DAT NIET GEIDENTIFICEERD IS OF NIET
DOOR EEN VERZEKERING IS GEDEKT. BENADEELDE DIE RECHT HEEFT OP DE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- EIGEN RECHTSVORDERING VAN
DE VERZEKERINGSINSTELLING, DIE AAN
DEZE PERSOON PRESTATIES HEEFT VERLEEND, TEGEN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.---' AANGIFTE VAN HET ONGEVAL DIE BIJ GENOEMD FONDS GEDAAN MOET WORDEN
OP STRAFFE VAN VERVAL VAN DIE
RECHTSVORDERING. - AANGIFTE HETZIJ DOOR DE BENADEELDE, HETZIJ DOOR
DE VERZEKERINGSINSTELLING ZELF.
2o

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. PERSOON DIE
SCHADE HEEFT GELEDEN DOOR HET
GEBRUIK VAN EEN MOTORRIJTUIG DAT
NIET GEIDENTIFIOEERD IS OF NIET DOOR
EEN VERZEKERING IS GEDEKT.
BENADEELDE DIE RECHT HEEFT OP DE
ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- EIGEN RECHTSVORDERING VAN
DE VERZEKERINGSINSTELLING, DIE AAN
DEZE PERSOON PRESTATIES HEEFT VERLEEND, TEGEN RET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS.- AANGIFTE VAN HET ONGEVAL DIE BIJ GENOEMD FONDS GEDAAN MOET WORDEN
OP STRAFFE VAN VERVAL VAN DIE
RECHTSVORDERING. - KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 JANUARI 1957, ARTIKEL 5.
- AANGIFTE HETZIJ DOOR DE BENADEELDE, HETZIJ DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING ZELF.

30 TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN.- 0ASSATIEGEDING.- VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST INGESTELD DOOR DE ElSER
TOT CAS SATIE. - 0NTVANKELIJKHEID.
- VOORWAARDEN.
1o en 2o De aangijte van het ongeval die,

20 maart 1975. - 1e kamer. - Voo?'zittB?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve~·, de
H. Ligot. - Gelijklttidende conclusie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. Fally.

naar luid van artikel5 van het koninklijlc
beslttit van 5 jamta?'i 1957, bij het
Gemeenschappelij k JJI[ oto?·waru· bm·gjonds
binnen de termijn van een jaar na dat
ongeval moet worden gedaan op straffe
van ve1·val van de ?'echtsvo?·de?·ing die,
met toepassing van m·tikel 70, § 2, lid 3,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voo?' VM'plichte ziekte- en invaliditeits-
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toebehoo1·t teneinde te1·ngbetaling te ve1'k1'ij gen van de p1·estaties die zij ve1'leend
heeft aan een pm•soon die is benadeeld
do01· het gebr~tik van een mot01'1'ijt~tig
dat niet gefdentijiaeenl is of dat niet door
een ve1'zekm·ing tegen b~wge1'1'eahtelijke
aanspmkelijkheid is gedekt, is de aangijte welke is gedaan hetzij do01· die
benadeelde, hetzij door de ve1'Zekeringsinstelling zelf (I). (Artt. 4 en 16 wet
van 1 juli 1956, art. 70, § 2, lid 3,
wet van 9 augustus 1963, en art. 5 K.B.
van 5 j~nuari 1957.)
3° Niet ontvankelijk is de vonlering tot
bindendVe1·klaring van het a1'1'est ingesteld door de eiser tot aassatie, wannee1'
deze niet doet blijken van enig belang
om het an·est bindend te doen verkla1·en
voor de tot tussenkomst opge1·oepen
pa1·tij (2).
(NATIONAAL VERBOND VAN SOOIALISTIS<(HE
1\'i:UTUALITEITEN,
T.
GEMEENSCHAPPELIJK lVIOTORWAARBORGFONDS,
IN AANWEZIGHEID VAN NYS EN, DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « LE
FOYER».)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 1972 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I, 3, I6 van de wet
van I jclli I956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, I, 3, 5 van het koninklijk
besluit van 5 januari 1957 tot bepaling
van de toekenningsvoorwaarden en van
de mnvang van de rechten van de
benadeelden tegenover het Gemeenschappelijk vVaarborgfonds, bedoeld bij voornoemde wet van I juli I956, 70, inzonderheid § 2, lid 3, van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, dit artikel zoals
het gewijzigd en aangev1.1ld werd bij artikel 32 van de wet van 8 april I965, en
97 van de Grondwet,
doonlat het arrest de rechtsvordering
van eiser tegen het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet ontvankelijk
verklaart op de gronden van de eerste
(1) 0ass., 10 december 1973 (.Arr. cass.,
1974, blz. 405); 26 april 1974 (ibid., 1974,
blz. 926).
(2) 0ass., 31 januari 1975, sttpm, blz. 621.

rechter, namelijk dat eiser een andere
benadeelde is dan het slachtoffer Nys en
dat de aangifte van het ongeval door de
ene niet ten goede mag komen van de
andere ; dat genoemde eiser niet in de
plaats van de rechten van het slachtoffer
Nys gesteld is, voor wat betreft de verplichte uitbetalingen als instelling van
ziekte- en invaliditeitsverzekering, dat
hij slechts krachtens het hem door
de wet van 8 aprili965 toegekende eigen
recht optreedt en dat zijn rechtsvordering, aangezien hij binnen de termijn van
een jaar vanaf het ogenblik dat het gebeurd is, het ongeval bij het Gemeenschappelijk Fonds niet aangegeven ll8eft,
vervallen en niet ontvankelijk is,
terwijl eiser, de verzekeringsinstelling,
geen benacleelde is in de zin van de wet
van I jclli I956 en dus zelf geen aangifte
moest doen van het ongeval, waarvan het
Gemeenschappelijk W aarborgfonds op
de hoogte was door de verldaring gedaan
- volgens de niet tegengesproken beweringen van eiser binnen de wettelijke
termijn - door de rechthebbende op de
uitkeringen, het slachtoffer Nys, de
benadeelde in de zin van genoemde wet ;
dat de verzekeringsinstelling namelijk
jegens het Gemeenschappelijk vVaarborgfonds enkel vervallen is inclien het ongeval bum.en de termijn van een jaar
noch door de benadeelde noch door de
verzekeringsinstelling bij cleze aangegeven werd ; noch het bestreclen arrest
noch het vonnis a q~w, naar wiens gronden
het verwijst, vaststellen dat Nys, de benacleelcle, het ongeval bij het Gerneenschappelijk Waarborgfoncls niet regelmatig zou aangegeven hebben ; derhalve,
zelfs inclien eiser niet in de plaats van de
rechten van het slachtoffer Nys gesteld
werd, clan nog het arrest wettelijk niet
kon beslissen, zoals het doet, dat zijn
rechtsvordering tegen het Gemeenschappelijk Waarborgfoncls vervallen en dus·
niet Ol1.tvankelijk was : .
Overwegende dat luidens artikel 70,
§ 2, lid 3, van de wet van 9 augustus 1963,
tot instellil1g en organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invalicliteitsverzekering, de verzekeringsinstelling
een eigen recht van terugvorclermg van de
verleencle prestaties heeft tegenover het
Gemeenschappelijk Waarborgfonds, met
name wanneer, zoals in het onderhavige
geval, de schade, voor welke de prestaties
verleend werden, gecleeltelijk veroorzaakt
werd door een gestolen motorrijtuig ;
Overwegende dat het koninklijk besluit
van 5 januari I957, genomen in uitvoeru1.g
van de wet van 1 juli 1956 betreffende
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de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, bepaalt
dat de benadeelden het ongeval, binnen
het jaar, moeten aangeven bij het
Gemeenschappelijk W aarborgfonds ;
Overwegende dat luidens artikel 1 van
de wet van 1 juli 1956, onder benadeelden
worden verstaan, zij die een schade
geleden hebben waarop deze wet kan
toegepast worden, alsmede hun rechthebbenden;
Dat de verzekeringsinstelling, door het
toekennen van de bij de wet van 9 augustus 1963 bepaalde prestaties, niets anders
doet dan haar verplichtingen uitvoeren ;
Dat eiser, de verzekeringsinstelling,
daar hij dus geen benadeelde is, in de zin
van de wet van 1 juli 1956, zelf geen aangifte moest doen van het ongeval van
bet>velk verweerder op de hoogte was
door de aangifte, binnen de wettelijke
, termijn, door de rechthebbende van die
prestaties, benadeelde persoon in de zin
van genoemde wet ;
Overwegende dat de uitoefening door
de verzekeringsinstelling van haar eigen
recht, zonder twijfel de toestand van bet
Gemeenschappelijk v'iTaarborgfonds niet
mag verzwaren vergeleken met deze die
voor hem zou voortvloeien uit de rechtsvordering van de benadeelde ; dat de
verzekeril1.gsinstelling, met name, jegens
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds
vervallen zou zijn indien bet ongeval
binnen de termijn van een jaar bij clit
fonds niet aangegeven was, hetzij door de
benadeelde lwtzij door de verzekeringsinstelling ;
Overwegende dat het arrest de rechtsvordermg van de benadeelde ontvangen
heeft, voor zover deze tegen verweerder
gericht is ; dat het, aldus, impliciet
beslist beeft dat de aal}gifte van het
ongeval door de benadeelde regelmatig
bi~men de wettelijke termijn gedaan was ;
Dat uit de voorafgaande -overwegingen
volgt dat het arrest, door, met bevestiging van bet vmmis a quo, te beslissen
dat eisers rechtsvordering niet ontvankelijk ·was, de in het middel vermelde
wettelijke bepalingen miskend heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat, nu over de rechtsvordering van het Nationaal Verbond van
Socialistische Mutualiteiten tegen de
naamloze vennootschap Le Foyer definitief uitspraak werd gedaan, het in het
geding brengen van deze laatste in huidig
geding zonder belang en, derhalve, niet
ontvankelijk is ; dat eiser daarentegen er
belang bij heeft .de partij Nys in vrijwarmg en tot bindendverklarul.g van het
arrest op te roepen ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eisers rechtsvordermg tegen verweerder niet ontvankelijk verklaart ; beveelt dat van dit
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verklaart dit arrest bindend
voor de partij N ys ; verwerpt de vordermg
tot bindendverklaring van het arrest,
ingesteld tegen de naamloze vennootscbap
Le Foyer ; houdt de kosten aan opdaterover door de feitenrecbter wordt beslist,
behalve wat betreft de kosten van de
oproepmg in tussenkomst van de naamloze ve~mootschap Le Foyer, die ten
laste van eiser blijven ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof v~n beroep
te Brussel.
20 maart 1975. ~ 1e kamer. ~ Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1', de
H. Closon. ~ Gelijkluidende conclttsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal. ~ Pleitm·,
de H. Dassesse.
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VONNISSEN EN ARRESTEN.

~BuR

GERLIJKE ZAKEN.
0VERLEGGING
VAN DE STUKKEN. ~ BESLISSING TOT
VASTSTELLING DAT EEN PARTIJ EEN
STUK HEEJ<'T OVERGELEGD TOT STAVING
VAN HAAR VORDERING OF HAAR VERWEER. ~ VASTSTELLING Il\1PLIOEERT
DAT DE REOHTER NAGEGAAN HEEFT OF
DIT STUK REGELMATIG IS OVERGELEGD.

TVannee1· de beslissing vaststelt dat een
pm·tij tot staving van ham· vo1'de1·ing of
ham· venvee1' een stuk heeft ove1·gelegd,
implicee1·t deze vaststelling dat de Techte1'
nagegaan heeft of dit stttk was oveTgelegd
ove1·eenlwmstig de aTtikelen 736, 737 en
740 van het Ge1·echtelijk Wetboek.
(DEVULDER, T. NAAJ\1LOZE VENNOOTSOHAP
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
<< MAURETUS ».)
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 26 oktober 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scbendmg van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het. Burgerlijk
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Wetboek, 736, 737, 740 van het Gerechtelijk Wetboek, en van de rechten van
de verdediging van eiseres zoals die, voor
wat betreft het mededelen van de stukken, door voormelde artikelen van het
Gerechtelijk Wetboek gewaarborgd zijn,
doo1·dat het arrest de vordering van
eiseres ongegrond verklaart, welke ertoe
strekte betaling te bekomen van het
kapitaal waarvoor J ohny De Boever,
zoon van eiseres, zich bij verweerster
tegen ongevallen verzekerd had, en
eiseres veroordeelt om de sommen terug
te betalen, welke zij had ontvangen overeenkomstig het beroepen vonnis van de
Rechtbank van koophandel te Gent van
4 mei 1971, met de wettelijke rente en de
kosten, zulks om de reden dat in de
polis was bedongen dat de verzekering
enkel geldig was indien het voertuig,
waarmede het ongeval zou gebeuren, niet
tot het type sportwagen behoorde, dat
het bngeval gebeurde toen het slachtoffer
aan het stuur zat van een Honda 800 S,
dat dit voertuig tot het type sportwagen
behoort, ·en dat verweerster tot staving
van haar stelling overlegde, ten eerste,
een niet betwiste berekening, waaruit
volgt dat de Honda 800 S, rekening
houdend met het gewicht, het aantal
plaatsen en de cylinderinhoud, de kenmerken van het type sportwagen vertoont en, te~1 tweede, een lijst van de
voertuigen met de kenmerken van sportwagens, uitgegeven door de beroepsvereniging van Belgische en buitenlanclse
verzekeringsondernemingen werkzaam in
Belgie, waarin de Honda 800 S als zbclanig
is opgenomen,
te1·wijl, ee~·ste onderdeel, eiseres in conclusie liet gelden dat de wiskundige berekening op basis van het snelheiclsvermogen, door verweerster voorgebracht,
geen criterimn ter zake uitmaakte, claar
alle personenauto's aanzienlijke snelheclen kunnen ontwikkelen zonder claarom als sportwagens te moeten gecatalogiseercl worden, waaruit volgt clat, door
te verklaren clat de berekening van verweerster niet werd betwist, het arrest de
bewijskracht miskGnt, welke door de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek aan de conclusie van
eiseres worclt gehecht ; '
tweede onderdeel, uit geen enkel stuk
van de procedure in eerste aanleg of in
hoger beroep blijkt clat de hoger becloelcle
lijst van sportwagens aan eiseres wercl
meclegecleelcl zoals bepaalcl in de artikelen 736 en 737 van het Gerechtelijk Wethoek en derhalve regelmatig en zonder
miskenning van artikel 740 van het Ge-

rechtelijk Wetboek door de rechters als
bewijs werd aangenomen, waaruit volgt
clat de constateringen van het arrest
het .Hof niet in de mogelijld1eid stellen
na te gaan of de rechten van de verclecliging van eiseres, zoals die door voormelde
artikelen van, het Gerechtelijk. Wetboek
gewaarborgcl zijn, al clan niet geeerbiedigcl werclen, zoclat het arrest niet naar
behoren gemotiveerd is zoals door artikel 97 van de Gronclwet worclt vereist
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle clat eiseres in conclusie
had laten gelden clat . « het niet opgaat
te willen voorhouclen clat de door het
slachtoffer gebruikte auto een sportwagen zou zijn die krachtens artikel 1
van de polis zou uitgesloten zijn ; dat
de wiskunclige berekening op basis van
het snell1eiclsvermogen, door appellante
(thans verweerster) voorgebracht, zeker
geen criterium ter zake uitmaakt » en dat
verweerster in haar conclusie de berekening had gemaakt op groncl van het
gewicht, de paarclekracht, het aantal
plaatsen en de cylinclerinhoud, cloch
geenszins op groncl van het snelheiclsvermogen van het voertuig ; dat het arrest
clerhalve de door verweerster voorgelegcle berekening als « niet betwist » kon
aanzien zoncler de bewij skrach't van de
conclusie van eiseres te miskennen ;

.

W at het tweecle onclercleel betreft :
Overwegencle clat het arrest vaststelt
dat « de lijst van de voertuigen met de
kenmerken van sportwagens " door verweerster tot staving van haar stelling
werd overgelegd ;
Dat deze vaststelling impliceert clat
het hof van beroep de regelmatige overlegging van het kwestieus stuk overeenkomstig de artikelen 736, 737 en 740 van
het Gerechtelijk W etboek heeft nagegaan;
Dat het midclel niet kan aangenomen
worden;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiseres in de kosten.
21 maart 1975. - 1e kamer. - Voorzitte1', de H. Delahaye raaclsheer waar'
nemencl voorzitter. -,- Verslaggever, de
H. Van Leckwijck. Gelijkluidende
conal~tsie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en
Biitzler.
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1D ECIITSCIIEIDING EN SCIIEIDING
VAN TAFEL EN BED.- ECRTSOREIDING DOOR
ONDERLINGE TOESTEMMiNG. ~ V OORAFGAANDE OVEREENKOMST TUSSEN DE ECRTGENOTEN. 0NVERANDERLIJK.- BEGRIP.

wijzigt, omdat de echtgenoot aan wie de
kindm·en zijn toeve1·trbuwd zich, gelet
op zijn inkomsten en de bijdmge van
de andm·e, in de onmogelijkheid bevindt
te zoTgen voor hun onde1·houd en opvoeding, lean beslissen dat het bed1·ag
van de ttitke1·ing zal schommelen volgens
het indexcij]M' van de consumptieprijzen (2). (Artt . .279, 280 en 135 B.W.)

2D ECIITSCIIEIDING EN SCIIEIDING
VAN TAFEL EN BED.- ECRTSCREIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING.
- VOORAFGAANDE OVEREENKOMST TUSSEN DE ECRTGENQTEN. BEPALING
BETREFFENDE DE BIJDRAGE VAN DE
ECRTGENOTEN IN RET ONDERROUD VAN
DE UIT RET RUWELIJK GEBOREN KINDEREN. WIJZIGING. VooRWAARDE.

3D ECIITSCHEIDING EN SCIIEIDING
VAN TAFEL EN BED.- UITKERING
TOT LEVENSONDERROUD AAN DE UIT
RET RUWELIJK GEBOREN KINDEREN.UITKERING BIJ OVEREENKOl\'IST VAST~GESTELD OP GROND VAN DE ARTIKELEN 279 EN .280 VAN RET BURGERLIJK
WETBORK. BESLISSING TOT WIJZIGING VAN DEZE OVEREENKOJ\1ST EN TOT
KOPPELING VAN DE UITKERING AAN RET
INDEXCIJFER VAN DE CONSUMPTIEPRIJZEN. WETTELIJKREID.

1D en 2D Hoewel de voo1·ajgaande overeen-

komst van de echtgenoten die doo1·
ondedinge toestemming tdt de echt
scheiden, zod1•a de echtscheiding is ttitgesp1'oken doo1' een de~· pa1·tijen niet
meer lean wo1'den betwist en ze de pm·tijen
deflnitiej jegens elkaa1' verbindt, kan
deze overeenkomst echte1· geen ajb1'ettk
doen aan httn ve1·plichtingen jegens hun
kinde!'Mo; de bepalingen van deze ove1'eenkomst beb•effende de bijdmge van
de oude1·s in het ondm·houd van hun
kinde1'en kunnen dan ook doo1' de
1'echtm· slechts gewijzigd wo1·den wannee1'
bewezen is dat de echtgenoot aan wie de
kinde1·en zijn toeve1'tTouwd, gelet op zijn
inkomsten en op ~de bijdmge van de
ande1·e, in de onmogelijkheid ve1•kee1·t te
zoTgmi voo1' httn ondeThoud en opvoeding (1). (Artt. 1287 en 1288 G.W.)
3D De 1'echte1' die de voomjgaande oveTeen-

komst van de echtgenoten die doo1· onde1'linge toestemming uit de echt scheiden
.(1) Raadpl. cass., 7 september 1973 CArr.
cass., 1974, blz. 19); 10 oktober 1974, supra,
blz. 191.

(DE NEEF, T. GIJSSENS.)
ARREST.

IIET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 jtmi 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 203; 208, 1134 van
het Billgerlijk Wetboek, 1287, 1288 van
het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd door
de wet van 1 juli 1972, en 97 van de
Grondwet,
dooTdat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerster eml. onderhoudsgeld
te betalen van 5.000 frank per maand
voor de beide kindere.n, gekoppeld aan
de index van de consumptieprijzen, om
de reden dat verweerster een bescheiden
handel in textielwaren uitbaat en blijkbaar een even bescheiden inkomen heeft
en, wegens de erg gestegen kosten van
levensonderhoud, met haar eigen middelen en het door eiser betaalde maandelijks
onderhoudsgeld van 3.000 frank het
onderhoud en de opvoeding van de beide
ldnderen, waarvan een fysisch gehandicapt is en speciale geneeskundige verzorging nodig heeft, niet meer kan betalen,
tm·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser in conclusie staande hield dat verweerster
maandelijks beschikte over 2.547 frank
kindergeld en 3.000 frank onderhoudsgeld en zijzelf geen enkele inlichting over
haar eigen inkomsten verstrekte, en haar
loutere bewering dat haar inkomsten bescheiden waren niet zonder meer kon aanvaard worden en daaruit niet kon afgeleid
worden dat zij met haar bijdragen de
overige kosten van het onderhoud van de
kinderen niet kon dekken ; het vonnis
nochtans. op deze loutere verklaring
van verweerster het onderhoudsgeld
ten laste van eiser verhoogt tot 5.000
(2) Raadpl. cass., 27 februari 1975, supra,
blz. 738.
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gemotiveerd is en geenszins aangetoond
is dat verweerster in de omnogelijkheid
verkeert zelf voor het :vesterencle cleel
van de onclerhonds- en opvoedingskosten
van de kincleren te zorgen (schending van
de artikelen 203, 208 van het Bnrgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweecle ondercleel, het vonnis door het
w:tderhondsgeld te koppelen aan de index
van de consumptieprijzen, gelet op de
inflatie, in aile geval de dwingende kracht
van de overeenkomst van de partijen,
die een vast bedrag voorzien hadden,
miskent en de verhoging van de kosten
tengevolge van inflatie .ten laste van eiser
legt, zonder vast te steilen dat verweerster in de onmogelijkheid zon zijn cleze
zelf te bekostigen (schending van de
artikelen 203, 208, ll34 van het Bnrgerlijk Wetboek, 1287 en 1288 van· het
Gerechtelijk Wetboek) :
Wat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de partijen, die door onderlinge toestemming nit de echt gescheiden · zijn,
bij een op 27 decmnber 1968, overeenkomstig de bepalingen van dt; toen van
kracht zijndw artikelen 279 en 280 van
het Bnrgerlijk Wetboek verleden notariele aide, overeenkwamen dat de twee
nit het huwelijk geboren kinderen aan
verweerster zouden worden toevertronwd
en dat eiser ten b,ehoeve van die kinderen
een nitkering tot onderhoud van 3.000 fr.
per n1aand aan verweerster zon betalen ;
Overwegende dat, zo gezegde i;ussen
de echtgenoten in het raam van de procedure tot echtscheiding door onderlinge
toestemming gesloten overeenkomst de
verplichtingen jegens 11lm kinderen, welke voor beide ouders nit de bepalingen
van de artikelen 203 en 303 van het
Burgerlijk Wetboek voortvloeien, niet
kan wijzigen of beperken, die overeenkomst echter beide ouclers jegens elkaar
verbindt ; dat daaruit volgt clat de bij
die overeenkomst ten laste van een van
de ouderR bepaalde bijdrage slechts clan
kan worden verhoogd wanneer vaststaat
clat de andere, gelet op zijn vermogen
en op bedoelde bijdrage, niet in de mogelijkheid verkeert aan de. kinderen het
nodige levensonderhoud en de nodige
opvoeding te verschaffen ;
Overwegende clat na erop gewezen te
hebben dat verweerster een bescheiden
ldeinhandel in textielwaren uitbaat en
blijkbaar een eveH bescheiden inkomen
heeft, dat de kosten van onder-

houd •van de kinderen de jongste tijd
nitermate sterk zijn toegenomen wegens
de algemeen fors gestegen kosten van
levensonderhoud en dat een van de
kinderen bovendien fysisch gehandicapt
is, wat speciale geneeslumdige zorgen
noodzaakt en tevens onkosten teweegbrengt, het vonnis in feite en derhalve
soeverein vaststelt dat de eigen middelen
van verweerster en de actuele bijdrage
van eiser haar niet in de Inogelijkheid
steilen het onderhoud en de opvoeding
te verschaffen ·waarop de kinderen aanspraak hebben;
Dat het vonnis zodoende de verhoging
van de bij de overeenkomst van 27 december 1968 vastgestelde bijdrage tot
levensonclerhoud wettelijk rechtvaardigt
en meteen regelmatig motiveert ;
\Vat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis beslist dat
de vanaf december 1973 op 5.000 frank
per maand bepaalde bijdrage tot onderhoud gelet op de heersende inflatie
aan de index van de consumptieprijzen
zal worden aangepast telkens de index
met een bepaald percentage stijgt of
daalt;
Overwegende dat deze indexatie enkel
beoogt en tot gevolg heeft de stabiliteit
te waarborgen van de verhouding van
gelijkwaardigheid tussen de opvoedingsen onderhoudskosten van de kinderen
enerzijds en de toegekende uitkering tot
onderhoud anderzijds ;
Dat het vonnis aldus de dwingende
kracht van de overeenkomst van de
partijen niet miskent en aan die overeenkomst aile gevolgen verzekert die door
de biilijkheid aan de verbintenis worden
toegekend;
Overwegende dat het vonnis de ingevolge de inflatie ontstane verhoging van
'de kosten geenszins ten laste legt van
eiser aileen ;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 1975.- 1e kan1er.- 'voorzitte1', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijkluiclencle concl1tsie;
de H. Krings, advocaat-generaa.I. PleitM·s, de HH. Houtekier en Claeys '
Bouuaert.
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1D GEMEEN'I'ELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. - DIREOTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. BEVOEGDHEID. GEMENGD KARAKTER.
2D GEMEEN'I'ELIJKE .EN PROVINCIALE BELAS'I'INGEN. ~ DIREOTE
GEli'I:EENTELIJKE BELASTINGEN. -BEZWAARSOHRIFT. BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. REOHTSlliAOHT.- 0MVANG.
3D GEMEEN'I'ELIJKE EN PROVINCIALE BELAS'I'INGEN.- DIREOTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD.
MID DEL TEN BETOGE DAT DE BESTENDIGE DEPUTATIE DE REOHTEN VAN
DE VERDEDIGING VAN DE REOLAMANT
HEEFT GESOHONDEN OlliDAT EEN ADVIES
VAN HET GEMEENTEBESTUUR HEM NIET
WERD MEDEGEDEELD.- MIDDEL DAT
NIET BETOOGT DAT DE REOLAJ\'[ANT OM
INZAGE VAN HET ADl\iiNISTRATIEF
NIET
DOSSIER HEEFT GEVRAAGD. ONTVANKELJ)JK MIDDEL.
4D RECH'I'EN VAN DE VERDEDIGING. GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN. DIREOTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. -BEZWAARSOHRIFT.- BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. - MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTENDIGE DEPUTATIE DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN
DE REOLAMANT HEEFT GESOHONDEN
OMDAT EEN ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR HEJ\i NIET WERD MEDEGEDEELD. REOLAlliANT DIE GEEN
INZAGE HEEFT GEVRAAGD VAN HET
ADMINISTRATIEF DOSSIER.
NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.
l

D

I nzake diTecte gemeentelij ke belastingen
heeft de bestendige deputatie van de
pTovincier·aad een tweevottdige taak;
als adrninistTatef o1·gaan rnoet zij de
gemeenteve1·or·deningen bet1'effende de
gemeentelijlw belastingen goedkett1'en en
de dam· de gemeentemad opgemaakte
kohie1·en ttitvoeTbaaT ve1·klar·en; alsr·echtspTekend oTgaan beslist zij ove1· de
bezwaaTscMijten tegen vom·rnelde belastingen (1). (Artt. 77, 131, 135, 136 en
137 Gemeentewet.)

2D W anneeT de bestendige deputatie van

de pTovincie1·aad ttitspTaak doet over
een bezwaar·sch1·ijt tegen een di1·ecte
gemeentelij ke belasting is zij als 1'echtsprekend or·gaan niet gebonden door· de
goedketwing die zij als adrninistmtief
· or·gaan bij de i1ivoe1'ing van deze belasting heeft ve1'leend (2).
3D en 4D Niet ontvankelijk is het middel

ten betoge dat de bestendige deptttatie van
de pr·ovincieTaad, ttitspTaak doende over
een bezwaar·sclwift tegen een di1·ecte
gemeentelijke belasting, de r·echten van
de veTdediging van de 1·eclarnant zan
geschonden hebben, omdat een advies
van het gerneentebesttttt1' hem niet we1·d
rnedegedeeld, wanneeT ttit geen pr·ocesstuk blijkt dat de eiser inzage van het
administmtief dossieT he eft ge11magd (3).
(VAN DEJ,t DONOKT,
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST.)
ARREST,
HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 9 september 1973 (lees 6 september) gewezen door de bestendige
deputatie van de provinciale raad van
West-Vlaanderen;
Over het eerste middel, afge1eid nit de
schencling van het recht van de verdediging,
doordat het besluit zijn beslissing steunt
op het advies van 29 maart 1973 van het
college van burgemeester en schepenen
van de stad Knokke-~eist,
terwijl dit advies nooit aan eiser werd
medegedeeld :
'
Overwegende dat artike1 136 van de
gemeentewet van 30 Inaart 1836 bepaa1t
dat elke belastingsclmldige die zich te
hoog aangeslagen acht, een bezwaarschrift kan indienen bij de bestendige
deputatie, die beslist " de gemeenteraacl
gel·word » ;
Dat het in het middel aangehaalcl
advies derhalve deel uitmaakt van de
door de wet voorgeschreven rechtspleging voor de bestendige deputatie ;
(1) Cass., 24 oktober 1881 (Bull. en Pas.,.
1881, I, 400). Raadpl. cass., 28 rnei 1971
(Ar·r·. cass., 1971, blz. 970) en noot 2, blz. 971 ;
Rep. pmt. dr·. belge, vo Taxes provinciales et
comrmmales, nr. 188 en vlg,
(2) Cass., 24 oktober 1881, ·waarvan sprake·
in de vorige noot.
(3) Raadpl. cass., 20 rnaart 1974 (Ar·r• •.
cass,, 1974, blz, 803) en de noot..
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waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat eiser inzage van het administratief dossier en, inzonderheid, van het
advies van de gemeenteraad heeft gevraagd ; dat eiser ook niet beweert dat
hij inzage van voormeld dossier zou
hebben gevraagd ;
Overwegende dat het widdel derhalve
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid "Lut
de schending van de artikelen 195 .en
213 van het Strafwetboek,
dom·dat het besluit en het advies van
het college van burgerrwester en schepenen van de stad Knokke-Heist zich
ertoe beperken naar een proces-verbaal
van 27 maart 1973 van de politie van
voormelde stad te verwijzen,
te1·wijl er diende nagegaan te worden
of voormelcl proces-verbaal niet in strijd
is met de wet, inzoJlclerheid of, zoals
in dit proces-verbaal wordt vastgesteld,
het kwestieuze gebouw voorzien is van
een loggia die op de openbare weg uitspringt:
Overwegende dat in zoverre het middel
tegen het advies van het college van
burgemeester en schepenen gericht is,
het niet ontvankelijk is, daar dit advies
niet voor voorziening vatbaar is ;
_ Overwegende dat in zoverre het middel
tegen het besluit van cle bestendige
deputatie gericht is, het uitgaat van een
verkeerde lezing ervan ; dat het besluit
inderdaad niet naar het proces-verbaal
van cle politie, doch naar het advies van
het college van burgemeester en schepenen verwijst;
Dat het middel op dit punt feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van het beginsel van de scheiding der machten,
.
dooTdat de bestendige deputatie, inzake
bezwaarschrift, als rechtsprekende rechtsmacht uitspraak doet,
te1•wijl zij voordien, als administratiemacht, het fiscaal reglement van de stad
Knokke-Heist heeft goedgekeurd :
Overwegende dat inzake gemeentebelastingen, de bestendige deputatie een
gemengd karakter heeft; dat zij, als
aclministratief orgaan, geroepen is om
de besluiten van de gemeenteraad betreffende de gemeentebelastingen goed te
keuren, terwijl zij, als contentieuze
rechtsmacht, uitspraak doet over de

tegen voorrnelde belastingen ingediende
bezwaarschriften ;
Dat wanneer zij over een bezwaarschrift inzake gemeentebelastingen uitspraak cloet, zij niet gehouden is door de
goedkeuring die zij, bij de invoering van
die belastingen, heeft verleend ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, dat de openbare
orde aanbelangt, ambtshalve moet worden opgeworpen ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de stukken neergelegd na het
verstrijken van de bij artikel 420bis van
het W etboek van strafvordering bepaalde
terrnijn, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
·
21 maart 1975. -----c- 1 6 kamer. - Voo1'·
zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggevm·, de
H. Gerniers. - Gelijklitid!!nde conclitsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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KAMER.-

VOORZIENING

24 maart 1975.
IN

CASSATIE.

VORM. STRAFZAKEN. VERKLA·
RING VAN BEROEP IN CASSATIE DOOR
EEN ADVOCAAT, HOUDER VAN DE STUK·
KEN. AKTE VAN HET BEROEP IN
CASSATIE WAARIN NIET WORDT VAST·
GESTELD
DAT DE ADVOCAAT VER·
KLAARD HEEFT DAT HIJ HOUDER VAN
DE STUKKEN WAS. NIET-ONTVANKE·
LIJKHEID.

Aangezien de ve1·kla1·ing van bm·oep in
cassatie kTachtens a1·tikel 417 van het
TVetboek van stTajvoTde1·ing, v661· de
wijziging e1·van bij de wet van 20 december 1974, kan wo1·den gedaan door
een advocaat, houder van de stttkken, is
niet ontvankelij k de alcte van be1·oep in
cassatie waa1·in niet woTdt vastgesteld
dat de advocaat verklam·d heejt dat hij
houde1· van de stukken was (1).
(1) Hoewel het tijdens de voorbereiding
van de wet van 20 december 1974 betreffende
de vertegenwoordiging van de beklaagden,
de burgerrechtelijk aansprakelijke partijen en
de burgerlijke partijen voor de strafgerechten

-827(JACOBS, T. PONCELET
IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN CURATOR
OVER HET FAILLISSEMENT « SARINA ».)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 jlmi 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat uit de akte van voorziening van 11 jlmi 1974 blijkt dat
Mr. Guy Frangois, advocaat te Brussel,
handelend in zijn hoedanigheid van
raaclsman van eiseres, ter griffie van het
Hof van beroep te Brussel is verschenen
en verklaard heeft cassatieberoep in te
stellen tegen het arrest van 6 juni 1974;
Overwegende dat krachtens artikel 417
van het W etboek van strafvordering,
v66r het werd gewijzigd bij de wet van
20 december 1974, de verklaring van
beroep in cassatie kon worden gedaan
door een advocaat, houder van de· stukken;
Overwegende dat, nu de akte van
voorziening niet vaststelt dat de raadsman van eiseres verklaard heeft dat hij
houder van de stukken was, het cassatieberoep niet werd ingesteld overeenkomstig de vormvoorschriften bepaald
door voormeld artikel 417, dat ten deze
van toepassing is, van het Wetboek van
strafvordering, en derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart 1975.- 2e kamer. - Voo?'·
zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Meeus. :__ Gelijkltiidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.

2°

KAMER.-

24 maart 1975.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VER·
DENKING.- VORDERING VAN DE PRO·
CUREUR DES KONINGS WAARIN WORDT
GEWEZEN OP HET FElT DAT DE REOH·
TERS VAN DE JEUGDREOHTBANK VER·
KLAARD HEBBEN DE ZAAK WELKE VOOR
EEN VAN HEN IS GEBRACHT NIET MET
DE VEREISTE ONAFHANKELIJKHEID VAN
GEEST KUNNEN BERECHTEN,. DAAR ER
TUSSEN DE BETROKKEN MINDERJARIGE
EN EEN J\~AGISTRAAT VAN DE RECHT·
BANK VAN EERSTE AANLEG EEN NAUWE
FAl'IIILIEBAND BESTAAT.- VERWIJZING
NAAR DE JEUGDRECHTER DIE DEEL UIT·
MAAKT VAN EEN ANDERE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG.

Wannee1· het Hof van cassatie vaststelt
dat het in het ve?'ZoekschTijt van de
p1'0cti1'ew· des Konings aangevoe1·de jeit,
nl. de ve?·kla1·ing van alle ~~echte?'S van
de jetigd1·echtbank dat zij de zaak welke
voo1· een van hen is gebmcht niet met de
ve1·eiste onajhankelij kheid van geest ktmnen bm·echten, daar e1· ttissm~ de bet?·okken minderja1·ige en een magist1·aat van
de ?'echtbank van ee1·ste aanleg een natiWe
familieba~d bestond, een g1·ond is van
gewettigde ve1·denking van de 1·echters
die van de ?'echtbank deel uitmaken,
wo1·dt de zaalc naa;r een jetigdrechter van
een ande1·e ?'echtbanlc van ee?·ste aanleg
venvezen (1) .
(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK,
INZAKE F ... )

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift waarbij de Procureur des Konings

in de bedoeling lag deze wet te Iaten terugwerken, kan deze wet evenwei zulks niet doen,
daar deze bedoeling niet is vastgesteld.
Dat de procedurewetten dadelijk van toepassing zijn, zonder enige terugwerking, leze
men in het Gerechtelijk ·wetboek, art. 3, in
RouBrER, Le d1•oit t1·ansitoire, 1960, nrs. 101
en vlg., alsmede in cass., 10 februari 1972
(.A1·r. cass., 1972, biz. 537).
Over de draagwijdte van artikel 203bis dat
in het Strafwetboek is ingevoegd bij ·de wet
van 16 februari 1961, raadplege men cass.,

13 oktober 1969 (.A1'1'. cass., 1970, blz. 160)
en de noot.
(1) Raadpl. cass., 17 juni 1974 (A1'1', cass.,
1974, biz. 1133). Over het feit dat een verzoekschdft dat « verzoekschrift tot onttrekking
van de zaak aan een rechter van de jeugdrechtbank wegens gewettigde verdenking »
wordt genoemd, slechts een vorclering tot
wraking van een rechter kan zijn, zoals geregelcl bij de artikelen 828 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek, raaclp!ege men cass.,
18 december 1972 (A1'J•. cass., 1973, biz. 403).
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bij de Rechtbank van eerste aanleg te
Luik verzoekt de procedure die het voorwerp is van de notities nr. 4112 van 1974
van de Jeugdrechtbank te Luik en die
aanhangig is bij de jeugdrechter Dethise
tengevolge van de van zijn ambt uitgaande vorderingen gegrond op artikel 36, 2°, van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming, op
grond van gewettigde verdenking te verwijzen naar een jeugdrechter van een
andere rechtbank van eerste aanleg ;
Overwegende dat uit genoemde vordering en de bijlagen hierbij blijkt dat er
tussen de minderjarige, wiens gezondheid, veiligheid of zedelijkheid gevaar
lopen of "lviens omstandigheden waarin
hij wordt opgevoed, gevaar opleveren,
en een magistraat van de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik een nauwe familieband bestaat ;
Overwegende dat aile jeugdrechters in
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
verklaard hebben dat zij om voornoemde
reden de zaak niet zouden kunnen berechten Inet de vereiste onafhankelijkheid
van geest;
Overwegende dat die omstandigheden
van zodanige aard zijn dat zij bij de in
de zaak betrokken partijen en bij derden
een gewettigde verdenking ten opzichte
van de magistraten van de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik omtrent lllm
objectiviteit en onpartijdigheid bij het
verrichten van de daden van genoemde
rechtspleging kunnen doen ontstaan;
Dat er derhalve grond bestaat om de
vordering tot verwijzing terstond in te
willigen en de verdere behandeling van
de rechtspleging nr. 4112 van het jaar
1974 aan een jeugclrechter toe te wijzen
die niet tot de Rechtbank van eerste
aanleg te Luik toebehoort ;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542, 544 en 545 van het Wetboek van
strafvordering, gewijzigd bij de wet van
10 juli 1967, onttrekt de rechtspleging
aan de jeugdrechter Dethise en beveelt
de venvijzing van de zaak naar de oudstbenoemde jeugdrechter van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, om
de rechtspleging verder te behandelen.
24 maart 1975. ~ 2e kamer. - Voo1'zitter·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Screvens. - Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2e

KAllmR. -

24 maart 1975.

1 o BETEKENING VAN EXPLOTEN.
STRAFZAKEN.- GEREOHTEJ;.IJKE EN
BUITENGEREOHTEJ;.IJKE STUKKEN WEJ;.KE IN BEJ;.GIE ZIJN OPGEMAAKT EN
UITSJ;.UITEND BETREKKING HEBBEN OP
DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGERJ;.IJKE P ARTIJ, STUKKEN BESTEMD
VOOR PERSONEN WIER VERBJ;.IJF OP HET
GRONDGEBIED VAN DE BONDSREPUBJ;.IEK DuiTSJ;.AND IS GEVESTIGD. \'VIJZE VAN OVERZENDING.

2° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
___:_ STRAFZAKEN. EXPJ;.OOT DAT IN
BELGIE IS OPGEMAAKT EN UITSLUITEND
BETREKKING HEEFT OP DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
0VERZENDING VAN HET EXPLOOT
ALS BEPAALD IN DE OVEREENKOMST
VAN 25 APRIL 1959 TUSSEN DE BELGISOHE REGERING EN DE REGERING VAN
DE ,BONDSREPUBLIEK DUITSLAND,
BETEKENING VAN HET EXPLOOT.
BE GRIP.

3° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE P ARTIJ, EISERES. VoORZIENING IN OASSATIE TEGEN EEN' PARTIJ
WIER VERBLIJF OP HET GRONDGEBIED
VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND
IS GEVESTIGD.- STUKKEN TER GRIFFIE
VAN HET HoF NEERGELEGD WAARUIT
NIET BLIJKT DAT DE BEVOEGDE DUITSE
MAGISTRAAT DE Jl'[EDEDELING HEEFT
ONTVANGEN. BURGERLIJKE PARTIJ
DIE ZIOH OP GEEN OVERMAOHT BEROEPT.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° De geTechtelijke en buitengeTechtelijke
stulcken ove1' st1·ajzalcen wellce in Betgie
zijn opgemaalct en uitsluitend bet1·elclcing
hebben op de TechtsvordeTing van de
bu1·gm·lijlce pa1'tij, wannee1• zij 1titsluitend bestemd zijn voo1' per·sonen die
op het grondgebied van de Bonds1·epublielc Duitsland ve1·blijven, moeten, voor
h1tn mededeling aan de gead1·esseenle,
TechtstTeelcs door de p1'0C1We1ws-gene1·aal
of do01' de p1·ocm·eu1·s des Konings worden gezonden aan de voo1·zittm· van de
1'echtbanlc van eerste aanleg - LandgM·icht of AmtsgeTicht - in het 1'echtsgebied wam·van degene, voo1· wie ze zijn
bestemd, zich bevindt (1). (Art. 1, 1°, van
(1) Vgl. cass., 4 maart 1954 (Bull. en
Pas., 1954, I, 577), 2 maart 1961 (ibid., 1961,
I, 721), 6 december 1962 (ibid., 1963, I,
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de overeenkomst van 25 april 1959
tussen de Belgische Regering . en de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsla.nd teneinde de toepassing te vergemakkelijken va.n artikel 6 va.n het
Internationaal V erdrag betreffende de
burgerlijke recl).tsvordering te Den
Haag op 1 maart 1954 ondertekend en
goedgekeurd bij de ha.ndeling va.n de
wetgevende macht van 28 maart 1958.)

2° TYanneer een stttk ove1· st?'afzaken, dat
in Belgie is opgemaakt en ttitsluitend
bet1·ekking lweft op de 1'echtsvo1·dering
van de btwgerlijke pm·tij, is medegedeeld
als bepaald in de overeenkonist van
25 april 1959 tttssen de Belgische Rege1'ing en de Regering van de Bonds?'epubliek Dttitsland, d.w.z. door tussenkomst van de p1'0cti1'ett?'s-genemal of de
p1'0ctt1'ew·s des Konings, geschiedt de
betekiming ,van het exploot; in de zin
van m·tikel40, lidl, van het Ge1·echtelijk
Wetboek, pas op het ogenblik dat de
voo1·zitte1· van de ?'echtbank van ee1·ste
aanleg- Landgm·icht of Amtsge?'ichtin_ het 1·echtsgebied wam·van degene voo1·
w~e het stttk bestemd is, zich bevindt,
het aan deze te overhandigen stuk ontvangt (1).
3° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening in

cassatie van een bw·ge1'lijke pa1·tij tegen
een pa1·tij wier ve1·blijf op het g?·ondgebied van de Bondsrepttbliek Dttitsland
is gevestigd, wannee1· de bu1•ge1·lijke
pm·tij te1' griffie van het Hof sttdcken
heeft nem·gelegd waaruit niet blijkt dat
de Dttitse magist1·aat, die volgens de
ove?·eenkomst van 25 ap1·il 1959 tttssen
de Belgische Regering en de Rege1·ing
van de Bonds1·epubliek Dttitsland bebevoegd is om ze aan de gead1·esseerde
te ovm·handigen, de akte van betelcening
van de voo1·ziening heeft ontvangen en
zij dom· geen overmacht verhinderd werd
het bewijs van een 1·egelmatige betelcening
te leve1·en (2). (Art. 418 Sv.; art. 40,
lid1, G.W.)
424), 26 juni 1964 (ibid., 1964, I, 1155),
3 november 1967 (A1'1', cass., 1968, blz. 335)
en 10 maart 1975, sttp1'a, blz. 768.

Over de betekening van exploten over strafzaken die in Belgie zijn opgemaakt en die niet
nitsluitend betrekking hebben op de rechtsvordering van de burgerlijke partij, wanneer
de geadresseerde in de Bondsrepubliek Duitsland verblijft, raadpl. de overeenkomst betreffende uitlevering en wederzijdse rechtshulp in stmfzaken, op 17 januari 1958 gesloten
tussen de Belgische Regering en de Regering

{NATIONALE MAATSCHAI'I'IJ
VAN BELGISOHE SPOORWEGEN,
T. VENDT.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat het arrest enkel en
a:~leen uitspraak doet over de 'burgerhJke belangen en dat eiseres, burgerlijke
partij, niet in kosten jeg;ens de openbare
partij werd veroordeeld ;
Dat, voor zover zij gericht is tegen het
openbaar ministerie, de voorziening niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat uit de stuldwn waar-,
op het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening va.n eiseres,
burgerlijke partij, betekend werd aan
ver_weerder, beklaagde, tegen V\~e zij is
gencht;
Overwegende immers dat volgens de
vermeldingen van het exploot van de
gerechtsdeurwaarder, dat ter griffie van
het Hof door de eiseres werd neergelegd,
de gerechtsdeurwaarder, daar verweerder
zij~ woonplaats in de Bondsrepubliek
Dmtsla.nd heeft, twee afschriften van het
exploot heeft afgegeven aa.n de Procureur
des Konings te Luik, op diens parket en
er sprekende met een van zijn substituten, die het origineel voor ontvangst
heeft ondertekend ;
Overwegende dat lid 1 van artikel 40
van het Gerechtelijk W etboek beschikt
dat ten aanzien van hen die in Belgie
geen gekende woonplaats, verblijfplaats
of gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte,
stuurt aa.n hun woonplaats of aa.n hun
verblijfplaats in het buitenland en met
de luchtpost, indien de plaats van bestemming niet in een aa.ngrenzend land
ligt, onverminderd enige andere wijze
van toezending overeengekomen tussen
Belgie en hetland waar zij hun woon- of
verblijfplaats hebben;
Overwegende dat, wanneer een exploot
moet worden betekend zoals ten deze
volgens de toezendingswijze die is voorgeschreven in de overeenkomst van
25 april 1959 tussen de Belgische regering
van de Bondsrepubliek Duitsland (inzonderheid de artikelen 27 en 32), alsmede het aanvuliend protocol.
(1) Zie vorenstaande noot.
(2) Raadpl. cass., 21 januari 1975,' sup1·a,
blz. 561.
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en de regering van de Bondsrepubliek
Duitsland tot de vergemakkelijking van
de toepassing van het op I maart 1954 te
's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de civielrechtelijke vordering, goedgekeurd bij de aide van de wetgevende
macht van 28 maart 1958, dat wil zeggen
door tussenkomst van de procureursgeneraal of de procureurs des Konings, er
enkel en aileen betekening is in. de zin
van artikel 40, lid 1, van het Gerechtelijk
Wetboek, vanafhet ogenblik dat de vooi'zitter van het « Landgericht " of « Amtsgericht ,, in wiens ambtsgebied de geadresseerde zich bevinclt, de aan deze
af te geven akte ontvangt;
Overwegende dat uit de stukken die ter
griffie van het Hof door eiseres werden
neergelegd niet blijkt dat de bevoegde
magistraat van de Bondsrepubliek de
aide van betekening van de voorziening
zou hebben ontvangen; dat eiseres geen
enkele omstandigheid van overmacht
aanvoert, waardoor zij verhinderd zou
zijn geweest het bewijs van een regelmatige betekening te leveren ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 maart I975.- 2 8 kamer. - Voorzitter, Baron Richard raadsheer, waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. - Gelijkhtidende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal.

2 8 KAMER.- 25 maart 1975.
I 0 OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT EEN NIEUWE EIS IS ONTVANGEN
DOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP.
- 0NTVANKELIJKHEID VAN DEZE EIS
NIET BETWIST IN HOGER BEROEP. NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° REOHTBANKEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE
OJ\1 AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ SOHADEVERGOEDING TE BETALEN BOVEN HET
GEVRAAGDE. - 0NWETTELIJKHEID.
1° N iettw en dm·halve niet ontvankelij k is

het middel him·uit ajgeleid dat een
nieuwe eis van de bu1·ge1·lijke partij onwettelij k is ontvangen do01' de rechte1•
in hager beroep, hoewel de ontvankelijkheid van deze eis voo1' deze ?'echte?' niet is
betwist ( I ) .
2~

De jeitenrechte1· kan de beklaagde niet
wettelijk vm·oo?·delen om aan de bu?·ge·rlijke partij schadeve?'goeding te betalen
boven hetgeen deze pa1·tij bij conclusie
vmagt (2). (Art. 1138, 2°, G.W.)

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ALGEJ\iENE
VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ VOOR DE
MIDDENSTAND ll, T, TRAPPERS EN VAN
EYNDE.)
.
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 21 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste micldel,
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweecle niiclclel, afgeleicl uit
de schencling van artikel 808 van het
Gerechtelijk W etboek,
do01·dat het arrest aan verweerster ais
vergoecling voor blijvende materiele schacle een bedrag toekent, dat hoger Iigt clan
hetgene dat zij hiervoor, blijkens haar
conclusie voor de eerste rechter, had
gevorderd, zelfs rekening gehouden met
een gebeurlijke berekeningsfout, ·
te1·wijl het verschil stellig geen bijkomende slechts in graacl van. beroep ontstane of bewezen schacle vertegenwoorcligt :
Overwegende clat eiseres voor het Hof
van beroep niet heeft doen gelclen clat
in zoverre verweerster wegens materiele
schacle blijvencle arbeidsongeschiktheid- een vergoeding van 308.833 frank
had aangevraagcl terwijl zij voor de
eerste rechter slechts 231.572 frank had
gevorderd, cleze eis niet ontvankelijk was;
Dat het micldel, vreemd zijnde aan de
schending van bepalingen van openbare
orde, nieuw en derhalve niet-ontvankelijk is;
(1) Cass., 5 maart 1974 (A1'1', cass., 1974,
blz. 740).
(2) Cass., 27 november 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 350); raadpl. cass., 3 maart 1975,
supra, blz. 747.
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Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek, 97 van de Grandwet, en van het rechtsbeginsel dat de
rechter niet ttlt1·a petita mag beslissen,
dooTdat het bestreden arrest eiseres
veroordeelt om aan verweerster te betalen in hoofdsom een bedrag van 889.533
frank,
tenvijl verweerster, volgens haar condusie, en rekening houdende met de haar
reeds betaalde provisies, slechts een
bedrag van 543.533 frank in hoofdsom
vorderde:
Overwegende dat verweerder en eiseres
in hun conclusie hadden aangevoerd dat
Ben provisie, groot 496.000 frank, aan
Biseres werd uitbetaald en dat derhalve
dit bedrag diende afgetrokken te worden
van de schadevergoedingen waarop eiseres recht zou hebben;
,
Dat in de conclusies van beide partijen
ook betoogd werd dat in de berekening
van.de verschuldigde interesten, rekening
diencle gehouclen te worden met de betaliJ'lg van deze provisie ;
Overwegencle dat, door eiseres te veroorclelen tot het betalen van een som
van 889.533. frank zoncler de uitbetaalde
provisie daarvan af te trekken en door
de interesten te berekenen op een wijze
die geen rekening houclt met cleze provisie, het arrest onwettelijk een grotere
schacleloosstelling aan de burgerlijke
partij toekent clan hetgeen zij gevordercl
had;
'
Dat het micldel gegrond is ;

25 maart 1975.- 2e kamer.- Voorzitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Delva. - G:elijkluidende conclusie, de
H. Duman, eerste advocaat-generaal. Pleite1·, de H. De Baeck.

2e KAMER. -

25 rnaart 1975,

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
HoGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE. INOIDENTEEL HOGER BEROEP VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ. 0NTVA'..NKELIJKHEID, - VooRwAARDE.

Wannee1· een beklaagde zijn hoge1· be1·oep
bepe1·kt heeft tot de beslissing op de
stmjv01'de1·ing, is de btwge1'lijke pa1·tij
niet ontvankelijk om incidenteel hoge1·
be1·oep in te stellen tegen deze beklaagde (1). (Art. 203, § 4, Sv.)
(LAUWERS, T. STAD GENT;
STAD GENT, T. LAUWERS,
DERCK EN VANLOO.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 31 mei 1974 door het Hof van
·beroep te Gent gewezen ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het aan verweerster
schadevergoedingen en interesten toekent zoncler rekening te houclen met de
uitbetaalde provisie ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt clat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroorcleelt verweerster in de helft van de kosten ; laat
de andere helft ten laste van eiseres ; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.

Overwegende clat eiseres geen hoedanigheicl heeft om zich tegen zoclanige
beslissing in cassatie te voorzien, nu zij

(1) Raadpl. cass., 25 juni 1974 (A1'1', cass.,
1974, blz. 1190).
Wanneer een beklaagde tegen de burgerlijke partij hager beroep heeft ingesteld, heeft
deze een extratermijn om in hoger beroep
te komen tegen de beklaagden en de burgerrechtelijke aansprakelijke partijen die zulks
niet hebben gedaan en die zij verder in de
zaak wil blijven betrekken (raadpl. cass.,

23 oktober 1961, Bttll. en Pas., 1962, I, 213);
op het boger beroep van het openbaar rninisterie aileen, kan de rechter in hoger beroep de
beslissing niet wijzigen waarbij de ·eerste
rechter de rechtsvordering van de burgerlijke
partij heeft afgewezen (raadpl. cass., 23 januari 1957, Bttll. en Pas., 1957, I, 598, alsmede noot 1:).

I. Op de voorziening van Lauwers,
beklaagcle :
II. Op de voorziening van de stacl Gent,
burgerlijke partij :

A. In zoverre de voorzienh1g gericht is
tegen de beslissing op de tegen beklaagden ingestelcle strafvorclering :

-832niet in de kosten van deze vordering
veroordeeld werd :

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
1° ingesteld tegen Lauwers, eerste verweerder :
Overwegende dat eiseres geen midde1
aanvoert;
2° ingesteld tegen Derek, tweede verweerder :
Over het eerste n1iddel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 203, § 4, van
het Wetboek van strafvordering, 1319
en 1320 van het Burgerlijk \iVetboek,
cloorclat het arrest, na het hager beroep
van verweerder Derek regelrnatig naar
tijd en vorm te hebben verklaard, beslist
heeft dat het inciclenteel beroep van
eiseres tegen gezegde verweercler niet
toelaatbaar was, om de reden dat gezegde
verweercler door de eerste rechter aileen
op strafrechtelijk gebiecl wercl veroordeeld, zoclat zijn hoofdberoep niet verder
strekte,
terwijl, nu het beroepen vonnis van de
vijfde kamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Gent rechtsprekende in
correctionele zaken van 4 april 1974 <<de
verwezenen ,, waaronder verweerder
Derek, solidair heeft veroordeeld tot de
tot die datmn aan de zijde van eiseres
govailen kosten, en nu gezegde verweerder in zijn aide van hoger beroep van
9 april 1973 verklaard heeft tegen al de
beschikkingen van gezegd beroepen von-,
nis in hoger beroop te gaan, hieruit volgt
dat het hager beroep van gezegde verweerder ook tegen eiseres was gericht,
dat dienvolgens eiseres overeenkomstig
de bepalingen van artikel 203, § 4, van
het vVetboek van strafvordering hager
beroep mocht insteilen, zodat het arrest
de bewijskracht heeft geschonden welke
door de artikelen 1319 en 1320 van het
Burgerlijk Wetboek aan voormeld beroepen vonnis van 4 april 1973 en aan voormelcle aide van hoger beroep van 9 april
1973 gehecht wordt :
Overwegende clat uit de context van
het beroepen vonnis blijkt clat de « soliclaire )) veroorcleling van « verwezenen l>
in de kosten niet wercl uitgesproken ten
laste van verweercler Derek, tegen wie
het vonnis met betrekking tot de vorclering van eiseres geen enkele veroorclelinginhouclt;
Overwegencle clat het hof van beroep

heeft lnmnen oorclelen dat voor Derek
geen hager beroep tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering openstond
en cliens hoger beroep clerhalve uiteraarcl
'Was beperkt tot de beslissing op de strafvordering ;
Overwegende bijgevolg dat het arrest
de beslissing, waarbij het incidenteel
beroep van eiseres tegen Derek niet toelaatbaar worclt verklaard op grond dat
« cleze laatste ( ... ) door de eerste rechter
aileen op strafrechtelijk gebied wercl
veroorcleeld, zoclat zijn hoofclberoep niet
vercler strekt >l, vvettelijk rechtvaardigt;
Dat het midclel niet kan '':'orden aangenomen;
3° ingestelcl tegen Van Loo, clerde
verweerder :
Over het dercle miclclel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 3, 4, 21, 22,
25 van de wet van 17 april 1878 houclencle
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvorclering, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 44, 64 en 65
van de wet van 20 maart 1962 houcloncle
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de steclebouw, deze artikelen
beschouwd zoals ze Val'l kracht waren
v66r hun wijziging door de wet van
22 december 1970,
Dat het middel gegrond is ;
Om die reclenen, I. Wat betreft de
voorziening van eiser : verwerpt de
voorzioning ; veroorcleelt eiser in de
kosten; II. vVat betreft de voorziening
van eiseres : vernietigt het bestreden
arrest in zoverre het hof van beroep zich
onbevoegd verklaart om kennis te nomen
van de door eiseres tegen Van Loo ingestelcle vordering en haar in de kosten
betreffende deze vordering veroordeelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt clat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver, oordeelt Van Loo in een derde van de
kosten van de voorziening van eiseres ;
laat de overige twee clerde ervan ten
laste van deze laatste ; verwijst de alclus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
25 maart 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Delva. - Gelijkluiclencle conchtsie, de H. Krings, aclvocaat-generaal. - Pleite1', de H. Bayart.

83338 KAMER.- 26 maart 1975.
WERKLOOSHEID. - BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSUITKERING. - VAKANTIEGELD VAN DE ARBEIDERS. - ALS
LOON TE BESOHOUWEN VOOR DE BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE
WERKLOOSHEIDSIDTKERING.

Voo1• de be1·ekening van het bedrag van de
we1·kloosheids~titkering wm·dt het vakantiegeld van de a1·beiders als loon beschottwd ten belope van een bed1·ag dat
gelijk is aan 6 t.h. van de ande1·e sommen
en voordelen die als loon in aanme1·king
komen. (Art. 160, § .2, lid .2, K.E. van
.20 december 1963; art. 19, § 1, 1°,
K.B. van .28 november 1969.)
(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. OORIJN).
ARREST.
RET HOF;- Gelet op'het bestreden
arrest, op .26 november 1973 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het i'n.iddel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 160, inzonderheid
§§ 1 en .2, van het koninklijk besluit van
.20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid (zoals het
is gewijzigd en aangevuld door artikel 5
van het konil'lklijk besluit van 13 oktober
1971), 83quateT van het ministerieel
besluit van 4 jcmi 1964 inzake werkloosheid (zoals het is gew:ijzigd en aangevuld,
onder meer ·wat voormeld artikel 88q~wte1·
betreft, door artikel .2 van het ministerieel
besluit van 18 oktober 1971 en door artikel .2 van het mi.J.1.isterieel besluit ·van
.28 jcmi 1973), 1 en volgende van de
besluitwet van .25 februari 1947 betreffende het toekennen aan de werknemers van
loon voor een bepaald aantal feestdagen
per jaar, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 8bis van het
besluit van de Regent van .2 april 1947
tot bepaling van de algemene modaliteiten van uitvoering van evengenoemde
besluitwet van .25 februari 1947 (zoals
het, wat voormelde artikelen 7 en 8bis
betreft, is aangevuld en gewijzigd door
het besluit van de Regent van 15 juli
1947 en door het koninldijk besluit van
1 september 1960), .2 van de wet van
1.2 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, 14 van de
wet van .27 jcmi 1969 tot herziening van
de besluitwet van .28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerOASSATIE, 1975. - 27

heid der arbeiders, 19, inzonderheid § 1,
van het koninklijk besluit van .28 :november 1969 tot uitvoering van voormelde
wet van .27 jrmi 1969 en 97 van de Grandwet,
dom·dat het arrest, clat de beslissing
vernietigt die op 7 april 197.2 door eisers
gewesteliH~ bureau te Oucle:naarde was
genomen, beslist dat het ·gemiddeld
dagelijks loon, dat als basis client bij de
berekening van de dagelijkse vverkloosheidsuitkering, nwet worden berekend
tegen 106 t.h., dat op dit bedrag 60 t.h.
aan de werknemer moet worden uitbetaald en dat de werkgever het model 04
correct heeft i.J.'lgevuld volgens de vigerende wetsbepalingen, zodat als brutoloon het bedrag van 3.1.21 frank moet in
aanmerking genomen worden, zulks op
de gronden dat, zo artikel .2 van de wet
van 1.2 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, waar:naar wordt verwezen in artikel 14, § .2,
van de wet van .27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van .28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, om het begrip
« loon '' nader te . bepalen, :niet voorschrijft dat het vakantiegeld als loon
moet worden beschouwd, nochtans artikel19, § 1, van het koni:nldijk besluit van
.28 november 1969 tot uitvoering van
de wet van .27 juni 1969 bepaalt dat, met
afwijki:hg van artikel .2, lid 3, 1°, van de
wet van 1.2 april1965, voor de berekening
van de bijdragen als loon wordt aangemerkt « het vakantiegeld van de handarbeiders ten belope van een bedrag dat
gelijk is aan 6 t.h. van de andere sommen
en voordelen die als loon in aanmerking
komen ,,
te1·wijl het gemidcleld dagloon, dat als
grondslag client bij de berekeni:ng van
de werkloosheidsuitkering, volgens artikel .2 van het ministerieel besluit van
18 oktober 1971, ge~'lOmen ter uitvoering
van artikel160 van het koninldijk besluit
van .20 december 1963 en ingevoegd in
de artikelen 83bis en volgende van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964,
bepaald wordt aan de hand van het normaalloon dat de werknemer zou geJ.'lieten
krachtens de besluiten, gei'lmTlen ter uitvoeril'lg van de besluitwet van .25 februari
194 7 betreffende het toekennen aan de
werknemers van loon voor een bepaald
aantal feestdagen per jaar; naar luid van
artikel 3 van het besluit van de Regent
van .2 april 1947 tot bepaling van de
modaliteiten van uitvoering van evengenoemde besl:uitwet van .25 februari
194 7', het normaal loon, d~>t de geldpre-

-834m1en en de voordelen in natura omvat,
met uitsluiting van de bij het jaareinde
betaalde premien en toegekende voordelen, het werkelijk verdiende en op
100 t.h. berekende loon is, zodat de berekening van het bedrag der werkloosheidsuitkeringen slechts op basis van 100 t.h.
van het loon Tnag geschieden :
Overwegende dat naar luid van artikel 160, § .2, bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 oktober 1971 gevoegd
in het koninklijk besluit van .20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, het becl:rag van de dagelijkse werkloosheidsuitkeringen van de
werknemersgezinshoofden wordt vastgesteld op 60 t.h. van het gmniddeld
dagloon en onder loon moet worden
verstaan alle bedragen of voordelen
waarop de werknemer, ter uitvoering van
zijn arbeidsovereenkomst, aanspraak kan
maken, zoals zij voor de inhouding voor
de sociale zekerheid werden bepaald ;
Overwegende dat krachtens artikel 19,
§ 1, in het hoofdstuk II, Berekening van
de bijdragen, van het koninklijk besluit
van .28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van .27 j1.mi 1969 tot herziening van de besluitwet van .28 december
1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, met afwijking
van artikel .2, derde lid, 1°, van de wet
van 1.2 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, als
loon wordt aangemerkt, onder meer het
vakantiegeld van de handarbeiders ten
belope van een bedrag dat gelijk is aan
6 t.h. van de andere sommen en voordelen
die als loon in aanmerking komen ;
Overwegende dat we1iswaar artikel 83q~tate1·, § 1, eerste lid, van het ministerieel besluit van 4 j1.mi 1964 inzake
werkloosheid, ingevoegd bij artikel .2 van
het ministerieel besluit van 18 oktober
1971 en genomen ter uitvoering van
artikel 160, § 7, 1°, van het bovengemeld
koninklijk besluit van .20 december 1963,
bepaalt dat het gemiddeld dagloon het
normaal loon is dat de werlmemer zou
genieten krachtens de besluiten genomen
ter uitvoering van de besluitwet van
.25 februari 1947 betreffende het toekennen van het loon aan de werknemers voor
een bepaald aantal feestdagen per jaar ;
(1) Raaclpl. Brussei, 13 april 1956 (Pas.,
1957, II, 106) en 9 maart 1959 (ibid., 1960,
II, "131); Gent, 20 november 1961 (R.W.,
1962-1963, 221); burg. Brussei, 10 maart 1967
(Pas., 1968, III, 34); Novelles, Dr. civ., cl. II,
vo Divm·ce, nr. 1465; Rep. prat. dr. belge,

dat inderdaad de artikelen 3 en volgende
van het besluit van de Regent van .2 april
1947 tot bepaling van de algemene
modaliteiten van uitvoering der besluitwet van .25 februari 1947 i•egels stellen
om het normaal loon te bepalen ; dat
deze voorschriften evenwel geen afbreuk
doen aan artikel 160, § .2, lid .2, van het
koninklijk besluit van .20 december 1963,
dat bepaalt wat met het oog op de berekening van de werkloosheidsuitkeringen
onder loon moet worden verstaan, doch
regelen hoe het dagelijkse gemiddelde
van het aldus omschreven loon moet
worden berekend ;
Dat het arrest dm·halve het vakantiegeld terecht overeenkomstig het bepaalde
in artikel 19, § 1, 1°, van het koninklijk
besluit van .28 november 1969 als loon
beschouwt voor de b 1erekening van het
bedrag van de werldoosheidsuitkering ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
.26 maart 1975. - 3 6 kamer. - Voo?"zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Janssens. - Gelij khtidende concl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite?', de H. Simont.

16 KAMER.- 3 aprill975.
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EoHTsoHEIDING.- UITKERING ALS BEDOELD
IN ARTIKEL 301 VAN HET BURGERLIJK
WETBOEK. - NIEUW HUWELIJK VAN
DE EOHTGENOOT AAN WIE DEZE UITKERING IS TOEGEKEND. - GEVOLG.

Een nieuw huwelijk van de ~tit de echt
gescheiden echtgenoot aan wie de ee1•ste
echtgenoqt, kmchtens m·tikel 301 van
het Burge1·lijk Wetboek, ve1·plicht was
levensonderhoud uit te ke1•en, brengt
slechts opheffing van deze uitke1·ing mede
als zij niet mee1· noodzakelijk is (1).
(Impliciete oplossing.)
Bijv. I, vo Divorce et sepa1·ation de cm•ps,
nr. 500 ; verklaring van senator I{. Rolin op
cle vergaclering van cle Senaat van 17 november 1964, Parl. Hand., biz. 33; VIEUJEAN,
R.C.J.B., 1969, biz. 131. Contm : DABIN,
" Le systeme cle Ia pension alimentaire apres

835(COLEN, EOHTGENOTE GYSELBREOHT,
T. LEMMENS.)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 jrmi 1974 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 301 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grande
wet,
doo1·dat het vonnis beslist dat de aan
de eiseres, die hertrouwd is, na de echtscheiding toegekende uitkering tot onderhand client ingetrokken te worden, enerzijds, op grand dat, aangezien de echtgenoot, v66r elk andere persoon, verplicht
is hulp te verlenen, die verplichting voortaan ten laste valt van de nieuwe echtgenoot van eiseres en dat de uitkering
derhalve, voor wat het aspect onderhoud
ervan betreft, geen voorwerp meer heeft
« aangezien de nieuwe echtgenoot van
eiseres niet helemaal onvermogend is»,
en, anderzijds, op grand dat de schade
die door de uitkerixtg vergoed wordt het verlies van het recht op hulp - ophoudt te bestaan claar eiseres, door het
feit dat zij hertrouwt, een recht op hulp
ten laste van iemand anders terugvindt,
terwijl, door enkel te zeggen dat de
nieuwe echtgenoot « niet helemaal onvermogend is », zonder die bewering te
rechtvaardigen door de vaststelling dat
de inkomsten van de nieuwe echtgenoot
aan de uitkering, voor wat het aspect
onderhoud betreft, haar noodzakelijk
karakter ontnemen, en door te beslissen
dat .de schade, die vergoed wordt door
de uitkering in haar aspect vergoeding,
ophoudt te bestaan door het feit alleen
van te hertrou;ven en van het ontstaan
ten gunste van eiseres, van een recht
op hulp ten laste van iemand anders,
eveneens zonder rekening te houden met.
de bestaansmiddelen van deze laatste,
de rechtbank niet alleen artikel 97 van
de Grondwet schendt en haar beslissing
niet passend met redenen omkleedt, maar
bovendien artjkel 301 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, hetwelk bepaalt dat
divorce >>, Rev. trim. d1•. civ., 1939, bl01. 925
tot 928 ; PIERARD, Divo1"Ce et sepa1·ation de
c01•ps, d. II, nr. 765; FR. RIGAUX, Les pm·sonnes, nrs. 2299 en 2300 ; M. LA~IPE, noot
onder Charleroi, 23 december 1970, Jou1·nal
des t1•ib., 1971, blz. 715.

de uitkering na de echtscheiding kan
ingetroldmn worden ingeval zij niet
meer nodig is, hetgeen voor de rechter
impliceert dat hij de feitelijke omstandigheden onderzoekt en de nieuwe toestand van de onschuldige echtgenoot
beoordeelt, rekening houdend met de
:financiele mogelijkheden van de nieuwe
echtgenoot, maar de rechter niet machtigt te oordelen dat het feit van te
hertrouwen alleen noodzakelijkerwijs de
intrekking van het pensioen meebrengt :
I. Overwegende dat het vonnis, in
strijd met wat het middel aanvoert, niet
beslist dat « het feit alleen van te hertrouwen » voor eiseres « noodzakelijkerwijs de intrekking meebrengt van de
uitkering » die haar krachtens artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek ten laste
van verweerder toegekend wercl ;
Dat, na een juiste bepaling van het
karakter van die uitkeri~Lg, die tegelijk
een vergoeding en een onderhoucl is,
het vo~mis, enerzijds, oordeelt dat de
verplichting van de echtgenoten om
elkaar hulp te verlenen thans ten laste
komt van de tweede echtgenoot van
eiseres en, anderzijds, dat deze niet
« helemaal onvermogend is », hetgeen,
in zijn context, betekent dat hij in staat
is om de wettelijke verplichting tot
welke hij zich, door te trouwen, verbonden heeft, na te komen ;
Overwegende clat de rechter uit die
overwegingen wettelijk heeft kwmen
afleiden clat de kwestieuze uitkering,
onder haar beide aspecten van vergoeding
en onderhoud, « clus geen voorwerp meer
heeft », wat impliceert dat zij niet meer
nodig is zoals artikel 301 van het Burgerlijk W etboek dat vereist, wanneer het de
intrekking ervan toelaat ;
Dat nu het op een verkeerde uitlegging
van het vonnis steunt, het middel, in
zoverre het de schending van artikel 301
van het Burgerlijk Wetboek aanvoert,
feitelijke grondslag mist ;

II. Overwegende dat uit het hierboven
gegeven antwoord blijkt dat het vonnis
zijn beslissing met redenen omkleedt ;
Overwegende dat, aangezien artikel 97
van de Gronclwet slechts een vormvoorschrift uitvaardigt en het middel niet
vermeldt door welk, met een afwezigheid
van redenen gelijkstaand .gebrek, de
redenen van het vonnis aangetast zouden
zijn, het middel, in zoverre het de
schending van die bepaling aanvoert,
niet kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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3 april 1975. - 1e kamer. Voo1'zitteT, de H. Perriclwn, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijklttidende conclttsie,
de H. Delange, procureur-generaal. Pleite1·s, de HH. Fal~y en van Heeke.

een betelcenis toekent die met de bewoo1'dingen et·van onve1·enigbaa1' is (2).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.).
(HUBINONT EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
NAAR NEDERLANDS RECHT, VERZEKERINGSlVIAATSOHAPPIJ <<DELTA LLOYD >>,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << FRISIA >>.)
ARREST (vertaling).

1e KAMER.- 3 april'1975.
10 VERZEKERINGEN.- VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. - WET VAN
1 JULI 1956, ARTIKEL 1 . - AANHANGWAGEN. - J3EGRIP.

20 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 2, 14°. - AANHANGWAGEN. - BEGRIP.'

30 BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.BURGl'iRLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOlVIST BETREFFENDE DE VERPLICHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE 1\WTORRIJTUIGEN.- ARREST DAT
AAN EEN BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST EEN BETEKENIS TOEKENT DIE
MET DE BEWOORDINGEN ERVAN ONVERENIGBAAR IS.- MISKENNING VAN
DE' BEWIJSKRAOHT VAN DEZE AKTE.
1o en 2° Zowel in m·tikel 1 van de wet van

1 j~tli 1956 bet1·ejjende de ve1·plichte
aanspmkelij kheidsveTzekeTing
inzake
moto1Tijt~tigen als in a1·tikel 2, 14, van
het wegverkee1'BTeglement wordt ·onder
het woonl « aanhangwagen » VM'staan
het voeTt~tig dat bestemd is om dooT een
ande1· te wonlen vom·tbewogen, dit wil
zeggen het inzondedwid voo1· dat doel
· ontwm·pen en gejabriceerde voe1·tuig,
met ~titslttiting van het al dan niet bij
een ongeval betnJlclcen motm·1·ijtuig, dat
bij gelegenheid door een ander voe1·tuig
gesleept wordt ( 1).
3o De bewijskmcht van de mo'clelove?·een-

komst bett·ejjende de VM'Plichte aansp1'akelij kheidsve1·zeke1'ing inzake mototTijtuigen wordt mislcend door het a1·rest dat
aan een bepaling van deze ovet·eenkomst
(1) Raadpl. cass., 25 april 1974 (An·. cass.,
1974, blz. 922); Les Novelles, Droit commercial, d. V, Asstt1'ance des vehicules automoteU1'S,
door BEYENS, nr. 255.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden .
arrest, op 26 april 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het 1niddel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
, 1320, 1322 van het Burgerlijk vVetboek,
1 van de wet van 1 juli 1956 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 2, 14° en
16°, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen regleme:nt op de politie van het wegverkeer,
cloorclat het arrest beslist dat de rechtsvorderi:ng van de eisers :niet gegrond is
omdat het modelcontract voor verzekeri:ng van motorrijtu.:igen, gesloten tussen
verweerster en haar verzekerde J. Hubinont, de schade niet dekt, veroorzaakt
door de •Schuld van deze laatste, wiens
wagen de wagen sleepte van eiser, verzekercle van eiseres inzake stoffelijke
schacle; dat de twee voertuigen een sleep
waren in de zin van artikel 2, 16°, van
het wegverkeersreglement ; dat, volgens
de wet van 1 juli 1956, de -v'erplichte
aansprakelijk:heidsverzekering inzake motorrijtuigen op een dergelijk geheel van
toepassing is aangezien haar artikel 1
bepaalt dat de aan het voertuig gekoppelde aanhangwagen als een deel daarvan
aangemerkt wordt ; dat, wanneer artikel 3, lid 2, van het modelcontract
bepaalt dat de dekidJ.1g aan de verzekercle
verworven blijft wanneer het omschreven
motorrijtuig bi'j gelegenheid een voertuig, welk dan ook, sleept om het te
clepanneren, door omschreven motorrijtu.:ig niet allen het verzekerde voertuig
moet verstaan worden maar eveneens het
gesleepte voertuig clat, met het voertuig
door hetwelk het gesleept wordt, aan
hetwelk het gekoppeld is en door hetwelk
het voortbewogen wordt, een sleep vormt ;
dat het modelcontract het omschreven
motorrijtuig overigens bepaalt als << elk
(2) Cass., 5 april 1971 (A1·1·. cctss., 1971,,
biz. 747) en 29 november 1974, supra, biz. 380.
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elke aanhangwagen al of niet ermede
verbonden »; dat luachtens artikel 8, 1o,
van het modelcontract de schade door
het gesleepte voertuig, dat tevens het
omschreven voertuig is, t'ijdens het
slepen ge1eden, van de verzekering uitgesloten is en dat, volgens artikol 7, 1°,
van genoemd contract, eiser, die het
gesleepte voertuig bestuurde, niet als
een « derde », kan beschouwd worden,
en van de verzekering uitgesloten is,
tenvijl, enerzijds, de gelijkstelling van
een bij gelegenheid gesleept voertuig met
eon aanhangwagen onjuist is, daar, in
artikel 1 van de wet van I jcui 1956, in
artikel 2, 14°, van het wegverkeersreglement en in de definities gegeven in limine
(sub 5) van de algemene voorwaarden
van het door de partijen gesloten verzekeringscontract, dat het modelcontract
bevat, de uitclrukking aanhangwagen
doelt op elk voertuig dat bestemd is
om door een ancler te >Norden voortbewogen, hetgeen niet het geval is met een
auto, die, claar hij toevallig niet meer
verder kan, door eetl ander voertuig
wordt voortbewogen, en anclerzijds, indien luiclens artikel 3, lid 2, van het
modelcontract, de dekking aan de verzekercle verworven blijft wam1eer het omschreven motorrijtuig bij gelegenheid een
voertuig, welk dan ook, sleept, daaruit
niet mag afgeleid worden dat het omschreven
motorrijtuig
vereenzelvigd
wordt met het motorrijtc1ig, welk clan
ook, dat het bij gelegenheid sleept, zodat
noch artikel 7, 1°, noch artikel 8, 1 o,
van het modelcontract, die de bestuurder
van het omschreven voertuig evenals
de schade aan het omschreven motorrijtuig van de verzekering uitsluiten,
dienen toegepast worden, waaruit volgt
dat het arrest, behalve dat het de artikelen 1 van de wet van l juli 1956 en 2,
14° en 16°, van hot koninklijk besluit
van 14 maart 1968 schenclt, de bewijskracht miskent van bovengenoemde bedingen van de algemene voorwaarden
en van het modelcontract en de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, en in elk geval de
bindende gevolgen van die bedingen
miskent, en cle artikelen 1134 en 1135
van genoemcl wetboek schendt :
Overwegende dat, om de rechtsvordering van cle eisers te verwerpen, het
arrest oordeelt dat het gesleepte motorrijtuig, waarin de eerste eiser gezeten
was, tijdens het depam1eren, deel uitmaakte van het door verweerster ver-

zekerde slepend voertuig en dat de eerste
eiser bijgevolg bij toepassing van de
artikelen 7 en 8 van het modelcontract
voor de_ verplichte aansprakelijkheidsverzek:rmg mzake motorrijtuigen, die
deel mtmaken van de door cle eigenaar
van het motorrijtuig bij verweerster ondertekende verzekeringspolis, uitgesloten
was van het recht op uitkering zowel voor
zijn lichamelijke schade als voor de
schacle aan zijn voertuig ;
Overwegende enerzijcls dat in de ar,tikelen 1 van de wet van 1 juli 1956 en 2,
14°, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 onder het woord '' aanha:ngwage:n » verstaan wordt het voertuig
dat bestemd is om door een ander te
worden voortbewogen, dat wil zeggen
het inzonc~erheid voor clat doel o:ntworpe~
e:r; ge~a.bnceerde voertuig, namelijk met
mtslmtmg van het· al dan niet in een
ongeval ~etrokken motorrijtuig dat, bij
gelegenhmd, door een ander motorrijtuig
gesleept wordt ;
Overwegende anclerzijds clat niets er
op wijst dat in de bepaling van het
« omscl~!·ev:en >> voertuig, namelijk "het
motornJtmg of voertuig, welk clan ook,
omschreven in de bijzondere voorwaarden, claaronder begrepen ieclere. aanhangwagen al of niet ermede verbonden » de~
verzekeringspolis van de gewone bet~ke
nis van het woord « aanhangwagen » dat
in de hierboven aangehaalde wets- en
reglementsbepaling overgenomen wercl
zou afgeweken zijn ; dat artikel 3, lid 2,
van het modelcontract integendeel duidelijk het onderscheid maakt tussen het
omschreven voertuig en het voertuig dat
bij gelegenheid gesleept wordt om gedepanneerd te worden ;
· Dat daaruit volgt dat het arrest, met
schendi:o.g van de in het micldel becloelde
wetsbe:p.alingen en met miskenning van
de beWIJSkracht van cle verzekeringspolis
cle ):lij cle artikelen 7 en 8 van genoemcl~
pol,is bepaalde oorzaken van uitsluiting
op cle door eiser geleden schade toepasselijk maakt;
Dat het midclel gegroncl is ; Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het hager
beroep ontvankelijk worclt verklaarcl;
beveelt clat van dit arrest melding zal
gemaakt worden op cle kant van cle
gecleeltelijk vernietigde beslissing ; houclt
cle kosten aan opclat erover door cle feitenrechter worclt beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof vail beroep te
Luik.
3 april 1975. -

1e kamer. -
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838zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Trousse. - · Gelijkhticlencle conclttsie,
de H. Delange, procureur-generaal.
Pleite1·s, de HH. J.<'ally en DeBruyn.
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KAlVIER. -

VENNOOTSCHAPPEN.
YENNOOTSOH;\.P ONDER EEN GEIVIEENSOHAPPELIJKE NAAll'l. BALANSEN GOEDGEKEURD
li'IET
MEERDERHEID
VAN
STEIVIli'IEN DER VENNOTEN.- 0VEREENKOl\'i:ST VOLGENS WELKE DE VENNOTEN
DIENAANGAANDE !VIET li'IEERDERHEID
VAN STEMIVIEN BESLISSEN.- VENNOOT
DIE NIET HEEFT DEELGENOl\'IEN AAN DE
VERGADERING WAAROP
DE
BALANS
WERD GOEDGEKEURD OlVIDAT HIJ UIT
DE VENNOOTSOHAP WAS UITGESLOTEN.
REOHTER DIE BESLIST DAT, HOEWEL
DEZE VENNOOT WEDERREOHTELIJK WAS
UITGESLOTEN, DE BESLISSING TOT GOED·
KEURING REGELJ\'I:ATIG WAS. ONWETTELIJKHEID.

4 april 1975,

VENNOOTSCHAPPEN.- VENNOOTSOHAP ONDER EEN GElVIEENSOHAPPELIJKE NAAll'l.- VEREFFENING.- TOE
TE PAS SEN REGELS.

2° VENNOOTSCHAPPEN.- VENNOOTSOHAP ONDER EEN GEIVIEENSOHAPPE·
LIJKE NAAIVI.
VEREFFENING.
BESLISSINGEN VAN DE HELFT VAN DE
VENNOTEN DIE DE DRIE VIERDE DELEN
VAN HET IVIAATSOHAPPELIJK BEZIT IN
HANDEN HEBBEN. VENNOOT DIE
DOOR DE ANDERE VENNOTEN WEDER·
REOHTELIJK BELET WERD DEEL TE NE•
IVIEN AAN DE VERGADERING DIE DEZE
BESLISSINGEN HEEFT
GENOIVIEN.
NrETIGHEID VAN DEZE BESLISSINGEN.

3°

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN EN ZAKEN VAN
KOOPHANDEL. -ARREST VOLGENS HETWELK EEN VENNOOT VAN EEN VENNOOTSOHAP ONDER EEN GElVIEENSOHAPPELIJKE NAAl\1 vVEDERREOHTELIJK UIT
DEZE VENNOOTSOHAP IS UITGESLOTEN.
LATER ARREST VOLGENS HETWELK
EEN VERGADERING VAN DE VENNOTEN
DE BALANS WETTELIJK HEEFT GOED·
GEKEURD, ZELFS BUITEN AANWEZIG·
HEID VAN DEZE WEDERREOHTELIJK
UITGESLOTEN VENNOOT. GEEN MISKENNING VAN HET GEWIJSDE VAN HET
EERSTE ARREST.

(1) Tussen rechtspraak en rechtsleer bestaat
onenigheicl over de regelmatigheicl van de
algemene vergaclering van een kapitaalvennootschap waarvan een aancleelhoucler of een
vennoot onregehnatig is uitgesloten. Raadpl.
o.a. cass. fr., 7 maart 1956 (J.C.P., 1956,
nr. 9356), 31 oktober 1956 (ibid., 1957,
nr. 9889) en 7 mei 1973 (Reo. Dalloz-SiTey,
1973, blz. 148); FREDERIOQ, Tntite de d1•oit
comrnm·cial, d. I, m·. 718, en een studie verschenen in Revue trirnestJ·ielle de d1'0it civil,
1950, blz. 614.
Zekere auteurs (LAPORTE, J.T., 13 december 1948, PASSELECQ, Revtte p1•atiqtte des
societes, 1949, blz. 178, en EscARRA en HourN,
Revtte tJ·imestrielle de d1'0it cornrnm·cial, 1950,
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In de vennootschappen oncle1· een gerneenschappeliJ"ke naam, zoals in cle
vennootschappen bij enkele gelclschieting, knnnen cle beslissingen ove1· cle
wijze van ven4Jening en cle benoeming
van cle vereffenaa?'s slechts genomen
wonlen rnits toestemming van cle helft
cler vennoten clie cle cl1·ie vienle clelen van
het rnaatschappelij k bezit in hanclen
hebben; bij ontstentenis van cleze mem·clerheicl, wo1·clt cloo?' cle 1'echtbanken
beslist. (Art. 17!:! gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen.)

2° De beslissingen oveT de wijze van
ve1·ej]ening van een vennootschap onder
een gerneenschappelijke naam en ove1'
cle benoerning van cle ve?'effenaa?'B, hoewel zij genomen zijn met toestemming
van de helft de1· vennoten die cle dTie
vie1·cle clelen van het maatschappelij k
bezit in handen hebben, zijn niettemin
nietig als een van cle ancle1·e vennoten
wecle1'1'echtelij k belet wenl cleel te nemen
aan de ve1·gade1·ing die cleze beslissingen
heejt genomen, omclat hij o.a. niet opge1'oepen wm·d, en als bewezen is clat zijn
belangen daanlom· geschaad we1·clen ( l).
blz, 522) zeggen, ten onrechte, dat het Hof
zich clienaangaancle zou uitgesproken hebben
in het arrest van 26 april 1948 (Bttll. en Pas.,
1948, I, 277).
In het onderhavige arrest worclt beslist over
een personenvennootschap : een vennootschap
onder een gemeenschappelijke naam. Hierover
bestaat geen rechtsleer en rechtspraak.
J. HAMEL en G. LAGARDE (T1•aite de droit
conwW1'Cial, 1954, blz, 566) wijzen erop clat de
rechtspraak en rechtsleer over de kapitaalvennootschappen niet pm• se van toepassing
is op de personenvennootschappen : « les
pouvoirs de la majorite sont plus larges clans
les societes de capitaux que clans les societes
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volgens hetwelk een vennoot van een
vennootschap onde1· een gemeenschappelijke naam wede1'1'echtelijk ~tit deze vennootschap ~titgesloten is, wo1·dt niet miskend doo1• het late1· a1'1'est volgens hetwelk
de balansen wettelijk zijn goedgekeu1'd
doo1· een beslissing met mee1·de1·heid van
stemmen van de vennoten, zoals is vastgesteld in de · ove1'eenkomst tussen de
vennoten, zelfs indien een vennoot die
wede1·1·echtelijk ~tit de vennootschap is
~titgesloten niet kon deelnemen aan de
ve1'gade1'ingen die de balansen hebben
goed geke~tnl.
4° Hoewel in de ove1·eenkomst t~tssen de
vennoten van een vennootschap onde1· een
gemeenschappelijke naam woTdt vastgesteld dat de balansen met meenledwid
van stemmen woTden goedgeke~wd, heejt
iede1· van de vennoten het 1·echt om aan
de ve1·gade1'ingen deel te nemen waa1'ojJ
o.a. de balansen wo1'den goedgeke~wd;
de 1'echte1· beslist d~ts wede1'1'echtelij k
dat de balansen do01· een de1·gelijke
mee1'de1·heid weTden goedgekmwd zelfs
indien een wede1·1·echtelijk ~tit de vennootschap ~titgesloten vennoot niet kon deelnemen aan de ve1·gade1·ingen die de
balansen hebben goedgeke~u·d. (Artikelen 1832 en · 1833 B.W. en art. 1
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen.)

(GLIBERT, T. VENNOOTSCHAP ONDER EEN
GEJ\'I:EENSCHAPPELIJ'KE NAAM « J', FLO·
REN EN C 0 », DORENS, FLOREN JAN EN
ANNA, DE MAEYER, DE PAUW EN PER·
SONENVENNOOTSCHAP 1\'I:ET BEPERKTE
AANSPRAKELIJ'KHEID «J'. FLOREN EN C 0 >>.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 april 1972 door het Hof
van beroep te Brnssel gewezen ;
Overwegende dat eiser het arrest uitsluitend kritiseert in zoverre het beslist
over : 1° de vernietiging van de beslissing van 16 april 1964 hondende vaststelling van de ontbinding van de vennootschap · onder gemeenschappelijke
naam J. Floren en 0°, de invereffening-

de personnes "· Raadpl. tevens

FREDERICQ•

Handboek van Belgisch Ha.ndels1·echt, d. I,
nr. 655, blz. 537, en LAcoUR, 1;"1•ecis de d1·oii
commm·cia.l, m·. 289.

stelling en de benoeming van vereffenaars,
2° de aandniding van een deskundige
ter bepaling van het jniste bedrag van de
winst welke voormelde vennootschap gednrende de jaren van de onrechtmatige
nitsluiting van eiser had gemaakt, 3° de
kosten, behalve die betreffende de hervatting van bet geding.ten opzichte van
Van Gansen Willy en Maria ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1, lid 2, 179
van de gecoordineerde wetten op de
handelsvennootschappen, 1134, 1832,
1833 van. het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
dooTdat de eis die ertoe strekte de nietigheid van de algemene vergadering van
16 april 1964 nit te spreken, in de mate
dat zij de vereffenaars van de vennootschap onder gem.eenschappelijke naam
J. Floren en C0 , eerste verweerster, op
15 april 1964 door het bereiken van het
statntair vastgestelde eindtijdstip ontbonden, had benoemd, hoewel de vergadering van evengenoemde vennootschap
slechts werd gehouden onder de drie
medevennoten van eiser, te weten F. De
Panw, zesde verweerder, H. Van Gansen,
overleden, wiens weduwe, De Maeyer
Theophila Leonora, vijfde verweerster,
het geding heeft hervat, Jacobus Johannes Floren, overleden, wiens rechtverkrijgenden, tweede, derde en vierde
verweerders, het geding hebben hervat,
en zonder dat eiser voor die vergadering
was opgeroepen, door het arrest wordt
afgewezen op de grond dat « de beslissing
rakende de benoeming van de vereffenaars krachtens de voorschriften van
artikel 179 van de gecoordineerde wetten
op de handelsvennootschappen moet
genomen worden door de helft van de
vennoten die de drie vierde delen van het
maatschappelijk bezit in handen hebben;
dat de wet geen bepaalde regels voorschrijft voor de algemene vergadering
val'l de vennoten van een vennootschap
in gemeenschappelijke naam, zodat het
volstond dat de vennoten die over de
vereiste meerderheid beschikten tot de
benoeming overgingen zonder een algemene vergadering bijeen te roepen », en
« dat geen rekening kan gehonden worden
met de loutere veronderstelling dat, ware
appellant, thans eiser, bij de akte aanwezig geweest, hij een of meer vennoten
zon overtnigd hebben de vennootschap
in gemeenschappelijke naam te verlengen », hetgeen nooclzakelijkerwijze impliceert dat, in de geest van de feitenrechters, de aanwezigheid van eiser evenmin
een invloed had kunnen hebben op het
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van de vereffenaars,
tenvijl, eeTste ondeTdeel, hot reehtsstatuut van de vennoten onder 'gemeenschappelijke namn, zoals hot uit hot
begrip zel ve van vennootschap in de zin
van de artikelen 1832 en 1833 van hot
Burgerlijk Wetboek voortvloeit, de gelijkheid behelst welke in htm ·wederzijdse
betrekkingen in de schoot van de vennootschap moot heersen -vvegens hot
j~tsjmte1·nitatis clat eon we:.~enlijk bestandcleel van clit tussen hen gesloten contract
is en voor de ve1.moten gelijke prerogatieven meebrengt, waarvan een van de
voornaarnste is het recht aan de gezamenlijke beraadslagingen deel to nernen ;
terwijl eiser in zijn conclusie zich beriep
op artikel 4 van de tussen de vennoten
op 30 december 1930 gesloten overeenkomst, artikel dat tussen de partijen
toepasselijk was krachtens de akte van
31 juli 1958 en dat, hot algen1een beginsel
van gelijkheid huldigende, bepaalt clat
" de zaken van de vennootschap in gemeenschappelijko naam door de vier
vennoten worden geleid " ; hot arrest,
door de eis tot vernietiging van de onrogelmatig gehouden algemone vergadering af te wijzen, de artike~en 1, lid .2,
van de gecoiirdineerde wetten op de
handelsvemwotschappen, 1134, 1832 en
1833 van hot Bmgerlijk vVetboek schendt,
en door althans op bedoeld lTtiddel niet
te antwoorden artikel 97 van de Grandwet schendt ;
tweede oncle1·deel, de reden waarom de
wetgever voor de vereffening van de
vennootschappen onder gemeenschappelijke naam een nieuw orgaan, opgericht
door eon algemene vergadering, heeft
geschapen (artikel 179 van de gecoiirdineerde wetten op de hanclelsvennootschappen), is dat hij eon debat heeft
willen instellen waarop de beginselon die
de collectieve vergaderingen beheersen
toepassing moeten vinden, ook al is or tor
zake goon enkele speciale regel ingevoerd ;
onder de vereisten, gesteld voor de vorming van de meerderheicl in clio vergacleringen, or een essentieel is, namelijk de
vrije toegang van alle vennoten tot de
vergadering met hot recht aan de besp:i·eking deel to nomen en daarop bemerkingen naar voren te brengen, znlks inzonderheid nu 1noet aangenmnen worden
dat eon vergadering niet enkel eon rekenkundige optelling van stemmen is, doch
vooral een debat waarvan de uitslag,
gegeven door de eindstemming, tot stand
komt door de werking van de onderscheiden invloeden van de vennoten, invloeden

welke niet enkel op de grondslag van de
geldelijke waarde van de cleelbewijzen of
aandelen worden geraamcl ;
terwijl clerhalve, wanneer eon vennoot
onrechtmatig uit eon vergadering is
gesloten, men zich, tor beoordeling van
de geldigheid van de beraadslaging, niet
mag beperken tot eon gt;Jwone optelling
van de stemmen zoals het arrest heeft
gedaan, vermits mon niet a ]JTio1·i de
mogelijkheid mag verwerpen dat de uitgesloten vennoot eon beslissende invloed
op de stemming had kmmen uitoefenen
(schending van artikel 179 van de gecoiirclineerde wetten op de handelsvennootsclmppen) ; hot mTest althans niet
passend antwoordt op het middel waar-.
bij eiser doze eventualiteit deed golden
(sch:ending van artikel 97 van de Grandwet):
Nopens de grond van niet-ontvankelijkheid door de verweerders opgeworpen
en hieruit afgeleid dat hot middel nienw
is :
Overwegende dat eiser in conclusie de
nietigverldaring nastreefde van de alde
van 16 april1964, waarbij de ontbillding
van de vellnootschap onder gemeenschappelijke naam J. Floren en C 0 vastgesteld
en de vereffenaars benoemd werden, op
grond van hot fictief karakter van de
genomen beslissingen, gezien de bedrieglijke intentie van de comparanten (thans'
de verweerders) on:t het patrintOnimn van
voormelde vemwotschap to spolii.iren en
het zich toe te eigenen, alsook subsidiair,
mn de reclen dat eisor op de vergaclering
van 16 april 1964 niet word opgeroepen ;
Overwegende dat hij hot arrest verwijt
zijn eis te hebben afgewezen clio ertoe
strekte de nietigheid van de algemene
vergadering van 16 april i964 uit to
spreken in de mate dat zij " de vereffenaars van voonnelde vennootschap had
benoemcl, omdat hij op voorn1elcle algemene vergacloring niet word opgeroe'
pen '' ; dat de grond van niet-ontvankelijldleicl niet kan worden aangenomen ;
N opens hot micldel :
Overwegende clat artikel 179 van de
gecoiirdineercle wetten op de handelsvennootschappen weliswaar bepaalt dat
de ·wijze van vereffening van eon vennootschap onder gemoonschappelijke
naam wordt beslist en de vereffenaars
worden benoemd door de helft van de
veluloten die de drie vierde delen van
hot maatschappelijk bezit in handen
hebben; dat zulks nochtans niet impli- .
ceert dat clergelijke beslissingen wettelijk
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lnumen genomen worden zonder dat al
de vennoten de gelegenheid gehad hebben
aan de vergadering die ze daartoe moesten houden deel te nemen, ten einde er
hun persoonlijke belangen te lnmnen
behartigen, inzonderheid door mededelingen aan hun medeve:n:note~1. waardoor
de beslissingen van de hierboven vermelde meerderheid eventueel konden
worden be!nvloed ;
Overwegende dat, wanneer een vennoot
wederrechtelijk belet werd aan de vergadering deel te nemen die voormelde beslissingen heeft genomen, deze laatste
nietig zijn in zoverre aangetoond wordt
dat de belangen van die vennoot door
de getroffen beslissingen werden benadeeld;
Overwegende derhalve dat bet arrest,
hetwelk vaststelt dat eiser aan de vergadering van de vennoten niet had deelgenomen omdat bij niet werd opgeroepen,
rriet wettelijk heaft kunnen beslissen dat
de benoeming van de vereffenaars rechtsgeldig was, door uitsluitend te steunen
op de overwegingen dat de beslissing genmnen werd door de helft van de vennoten die de drie vierde delen van het
maatschappelijk bezit in handen hadden
en dat " geen rekening kan gehouden
worden met de eenvoudige veronderstelling clat, ware eiser bij de akte aanwezig
geweest, hij een of meer vennoten ervan
zou hebben overtuigd de vennootschap
te verlengen " zonder vast te stellen dat
eisers belangen niet werden benadeeld ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 24 van het
Gerechtelijk Wetboek (en, voor zoveel
als nodig, 1351 van het Burgerlijk Wethoek), 1, lid 2, van de gecoi:irdineerde
wetten op de handelsvennootschappen,
1176, 1179, 1183, 1184, 1832, 1833 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doordat een expertise met het doel het
juiste bedrag te bepalen van de ·winsten
door de vennootschap onder gemeenschappelijke naam J. Floren en C0 , eerste
verweerster, gedurende de boekjaren
1960 tot 1964 gemaakt, welke expertise
eiser bij conclusie rechtv'aardigde door
de omstai1.cligheid (tat zijn onregelmatige
uitsluiting de normale werking van de
vennootschap belet had en retroactief
de beslissingen tot goedkeuring van de
balansen ongeldig maakte, door het arrest
aan eiser wordt ontzegd op de enkele
grand dat, krachtens artikel 5 van de
overeenkomst van 30 december 1930,

« de beslissingen zullen genomen worden
bij meerderheid van stemmen ll,
te1·wijl, eerste onde1·deel, de rechter in
hager beroep, na in zijn algemene beschouwingen te hebben herinnerd aan het
arrest van 13 april1964 van het Hofvan
beroep te Brussel, waardoor de onregelmatige uitsluiting van eiser werd vernietigd, in zijn beslissing over het verzoek
om een expertise geen acht slaat op het
gewijsde (schending van de artikelen 24
van het Gerechtelijk vVetboek en, voor
zoveel als nodig, 1351 van het Burgerlijk
Wetboek), de gevolgen van die vernietiging, te weten voornamelijk het herstel
van de vroegere· toestand, niet onder
ogen neemt (schending bovendien van
de artikelen 1, lid 2, van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen,
en 1176, 1179, 1183 en 1184 van het
Burgerlijk Wetboek), en de gevolgen van
dat arrest, hoofdzakelijk het retroactieve
herstel van eiser in zijn prerogatieven
als vennoot van de vennootschap onder
gemeenschappelijk naam J. Floren en C 0 ,
waarvan er een is de deelneming aan de
beraadslagingen in het vennootschappelijk bestaan, niet in beschouwing neemt
(schencli~1.g van de artikelen 1832 en 1833
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, het arrest, tot verwerping van het middel dat eiser in conclusie afleidde uit de onregelmatige ·werlcing van de vem1.ootschap onder gen::wenschappelijke naam wegens zijn onrechtmatige uitsluiting, enkel artikel 5 van
de overeenkomst van 30 december 1930
in aanmerking neemt, dat het beginsel
van de meerderheid in de schoot van een
regelmatige vennootschap uitspreekt ;
terwijl deze reden eisers middel niet
passend beantwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :

Overwegende dat het arrest de eis
strekkende tot aanstelling van deskundigen om het juiste bedrag van de winsten
van de vennootschap onder gemeenschappelijke naam J. Floren en Co gedurende
de boekjaren 1960 tot 1964 te bepalen,
afwijst;
Dat het arrest nochtans een deskundige
aanstelt om het bruto en het netto aandeel van eiser in de door voormelde vennootschap voor de boekjaren 1961, 1962
en 1963 uitgekeerde winsten te bepalen ;
Overwegende dat de eis steunde op de
omstandigheid dat de balansen betreffende de bovenvermelde boekjaren werden
goedgekeurd door de algemene vergaderingen van de vennootschap waarvan
eiser onwettelijk werd uitgesloten ;

-842Overwegende dat het arrest zijn beslissing grondt op de redenen dat artikel 5
van de op 30 december 1930 tusse:n de
ve:n:note:n geslote:n overeenkomst bepaalt
dat de beslissi:ngen bij meerderheid van
stemmen zullen genomen worden en dat
eiser niet bewijst dat de balansen aan de
hand waarvan de winston worden vastgesteld, in strijd met voormeld artikel
werden goedgelwnrd ;
'
Overwegende dat het Hof van beroep
te Brussel weliswaar door een arrest van
13 april 1964 beslist had dat de algemene
vergadering van de vennootschap op
9 mei 1961 onwettelijk beslist had dat
eiser uit de vennootschap was gesloten ;
Dat het arrest het gewijsde van het
arrest :niet miske:nt door louter te beslissen dat de balanse:n door ee:n bij m.eerderheid der stemmen van de vennoten
ge:nomen beslissing wettelijk worden
goedgekem·d, zelfs indien een vennoot
wederrechtelijk werd uitgesloten ;
Overwegende dat het evenwei zodoende
de bepali:ngen van de artikelen 1832, 1833
van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de
gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen schendt, welke wetsbepali:ngen aan de vennoten van een
vennootschap onder gem.eenschappelijke
naam het recht toekennen deel te nemen
aan de beraadslagingen van de vennoten
die, onder meer, de balansen clienen goed
te keuren;
Overwegende dat het arrest weliswaar
ook overweegt dat eiser « geen aanwijzingen vernoen~t waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de balansen verkeerdelijk
of beclrieglijk worden opgesteld » ;
Overwegende echter da't een dergelijke
motivering het bestreden dispositief niet
wettelijk kan rechtvaardigen, vermits de
verzochte aanstelling van een deslmndige
precies ertoe strekt de :nauwkeurigheid
en de eerlijld~eid te doen vaststellen van
de balansen die wederrechtelijk in de
afwezigheid van eiser worden goedgekeurd;
Dat het middel gegro:nd is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het uitspraak doet over de wettelijkheid van
de aanstelling van de vereffenaars door
de beraadslaging van 16 april 1964, over
de aanstelling van een deslnmdige meb
opdracht de balansen van de boekjaren 1961, 1962 en 1963 te onderzoeken
en over de kosten, behalve die gevallen
op de hervatting van het geding ten
opzichte van Van Gansen Willy en Van
Gansen Maria ; verklaart het arrest verbindend voor deze laatsten; 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 hot Hof van beroep
te Antwerpen.
4 april 1975. 1e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer · waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Gerniers. Gelijkhtidende conclusie (1), de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1•s, de HH. Dassesse
en Fally.
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KAMER.-

4 apri11975.

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGCOMJIUSSIE.- ADVIES OVER
DE AANSLAG.- WETBOEK VAN DE IN·
KOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 252,
EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 l\'IAART
1965, ARTIKEL 157.- KENNISGEVING
AAN DE BELASTINGPLIORTIGE. BEGRIP.

2°

REDENEN .VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. DIRECTE BELAS·
TINGEN. -VASTSTELLING IN RET
ARREST ZONDER ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE.- ANDERE VASTSTELLING
WAARDOOR RET BESCRIKKENDE GE·
DEELTE WETTELIJK WORDT GERECRT·
VAARDIGD. MIDDEL AFGELEID UIT
RET GEBREK AAN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE. NIET·ONTVANKELIJK.REID.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGOOMJIITSSIE. ADVIES l\'IOET
MET REDENEN OMKLEED ZIJN.

1° TYannee~· de belastingcommissie advies
moet ~titbrengen over het bedrag van de
aanslag, moet de belasting]Jlichtige ten
minste vijjtien dagen op vom·hand b~j
aangetekende b1·iej op de hoogte gebracht
worden van de dag waa1'0p de commissie
dat advies zal geven en van de mogelijkheid waa1·ove1' hij beschikt om hetzij aan
de commissie alle mtttige stukken en
vertoogsch1·ijten te doen toekornen, hetzij
op de gestelde dag te verschijnen; aan
dit vereiste wonlt volclaan wannee1; de
aangetekende brief binnen de wettelij ke
(1) Men raadplege de conclusie van het
openbaar rninisterie en R.W., 1974-1975,
kol. 2464 en vlg.

-843te~·mijn aan het ad1·es van de belastingplichtige is aangeboden en wettelijk is
het niet nodig dat cleze belastingplichtige
of zijn lasthebbe1· de brief zelf ontvangen
heeft of dat hij venuittigd wenl bij een
be1'icht op zijn acl1'es dat hem een aangetekende b1·ief is aangeboden (1).
2° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1'eken
van belang, is het middel waa1'in aan
het a1'1·est wo1·dt Ve1'weten een vaststelling
te hebben gedaan zonde1· de cor~;clusie
van de eise1• dienaangaande te beantwoorden, als een ande1·e vaststelling van
het m·1·est het beschikkende gedeelte
wettelijk 1'echtvaa1·digt (2). (Art. 97
Grondwet.)
3° Het aclvies van de belastingcommissie
waarvan sp1'ake in de a1·tikelen 252 van
het W etboek van de inkomstenbelastingen
en 161 van het koninklijlc beslttit van
4 maa1•t 1965 moet met 1·edenen omlcleed
zijn (3).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 251, 252 en 253 van het

Wetboek van de inkomstenbelastu1.gen,
157 van het koninklijk besluit van
4 maart 1965 tot uitvoerillg van voormeld
wetboek en 1317 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, in antwoord op de opwerping
van eiseres ill haar eonclusie en haar nota
(«A Verwittiging ») omtrent de geldigheid van het advies van de fiscale commissie, opwerpi~1.g luidens welke dit
advies nietig was omdat eiseres nooit
kennis had gekregen van de aangetekende
brief waarvan ill voormeld artikel 157
sprake is, welke brief, naar achteraf
bleek, aangetekend was opgestuurd gedurende bet jaarlijks verlof, maar niet
werd besteld, en na 14 dagen terug werd
gestuurd naar de verzender ervan, het
arrest oordeelt : 1° dat de administratie
aan de bij voormeld artikel157 bepaalde
verpliehting voldoet wanneer ze de brief
aangetekend verzendt aan de belastingplicl1tige wiens zaak door de fiscale commissie wordt behandeld, ook wanneer
de aangetekende zending door de belastillgplichtige (of zijn vertegenwoordiger
of plaatsvervanger) niet in ontvangst
wordt genomen, te meer daar de sluiting
wegens het jaarlijks verlof geen gebeurtenis uitmaakt die onafhankelijk is van
de wil van eiseres " of welke haar wil niet
kon voorzien noch afwenden >>, zodat
eiseres er diende voor te zorgen dat gedurende het jaarlijks verlof iemand op de
maatschappelijke zetel aanwezig was,
die tevens bevoegd was om de onderhavige aangetekende brief te ontvangen,
2° en dat " het niet bewezen is dat de

(1) Dat de kennisgeving bij aangetekende
brief wettelijk is als de brief wordt aangeboden aan de woonplaats of aan enige andere
plaats waar de kennisgevingen kunnen of
moeten gedaan worden en dat van geen belang
is dat degene aan wie zulks gedaan werd van
de brief geen kennis heeft genomen of deze
zelfs niet in handen heeft gekregen, omdat
hij nl. afwezig was of nog omdat hij clie brief
niet heeft afgehaald daar waar hij werd gelaten, ongeacht of een bericht van aanbieding
achtergelaten werd om hierop te wijzen, raadplege men in de arresten van het Franse Hof
van cassatie waarvan sprake in de noot van
P. HEBRAUD en P. RAYNAUD, Rev. t?·im. de d1·.
.civ., 1955, nr. 3, blz. 369-370.
Naar Iuid van artikel 32 G.W. wordt onder
kennis geven verstaan de toezending van een
&Jete van rechtspleging en deze kennisgeving
geschiedt, in de regel, langs de post.
·
(2) Cass., 20 juni 1958 (Bull. en Pas.,l958,
I, 1176). Raadpl. cass., 21 januari 1969
(A1·r. cass., 1969, blz. 490), 10 maart 1971

(ibid., 1971, blz. 666) en 28 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 1227).
Over andere gevallen waarin een middel
dat uit een gebrek aan antwoord op de conclusie is afgeleid geen belang heeft, raadplege
men cass., 26 mei 1952 (Bttll. en Pets., 1952,
I, 617), 19 maart 1953 (ibid., 1953, I, 549),
8 oktober 19_53 (ibid., 1954, I, 91), 27 januari
1955 (ibid., 1955, 'I, 553) en de noot, alsmede
de· noot onder cass., 20 juni 1958, waarvan
zoeven sprake.
Het Hof verwerpt evenwel een dergelijk
middel niet door te beslissen clat, hoewel er
geen antwoord is gegeven, het beschikkende
gedeelte niettemin wettelijk gerechtvaardigd
is door een rechtsmotief dat het zelf aanvult,
omdat de rechters zodoencle zouden vrijgestelcl zijn van hun grondwettelijke verplichting
hun beslissingen met redenen te omkleden.
(3) Vgl. cass., 22 maart 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 857), 12 oktober 1965 (ibid., 1966,
I, 200) en 11 oktober 1966 (A1'1'. cass., 1967,
blz. 195).

(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « GRAMA », T; BEL·
GISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; ----,- Gelet op het bestreden
mrest, op 12 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

-844postbeambte geen verwittigingskaart achtergei~ten heeft », en « dat echter verrnoed wordt dat dergelijke lmart achtergeiaten werd, nu 1.1it de overgeiegde stukken biijkt dat op het Ideefstrookje dat
op de omsiag van· de niet besteide aangetekende zending aangebracht wordt,
de in het Frans gedrukte vermeiding van
achterlaten van bericht door de postbeambte ingevuld werd en dat eiseres in
de aanhef van haar op 10 oktober 1968
aan de hoofdcontroieur geadresseerde
brief meidt dat een verwittigingskaart
achtergeiaten werd, bericht dat zij echter
verder in de brief Iogenstraft ,,
tenvijl, eeTste ondeTdeel, door de bepaIing Iuidens weike ten minste vijftien
dagen vooraf aan de betrokken beiastingpiichtige bij aangetekencle brief kennis
wordt gegeven van de datum waarop de
cmnmissie advies zai uitbrengen nopens
de aa:n.siag, advies dat bovendien krachtens voormeid artikei 253 een wetteiijk
vermoeden critmaakt clat siecbts door een
bewijs kan worden te niet geclaan, met
nam.e het bewijs van het juiste bedrag
van de beiastbare inkomsten, en door de
bepaiing Iuidens weike hmn moet vl'Orden
bericht dat het hem vrijstaat door tussenkomst van de inspecteur, uiterlijk de
vooriaatste clag v66r de bijeenkornst, aan
de gezegde commissie aile stukken of
memories voor de verdediging van zijn
zaak te doen geworclen, of op de gesteicle
datum. persoonlijk of bij ee:n behooriijk
gemachtigcle Iasthebber, eventueei bijgestaan door een raadsn1an of deskundige
naar keuze, voor de com1nissie te verschijnen, voormeid artikei 157 onclubbeizinnig ervan Iaat biijken dat het gaat
om de rechten van de verclediging, en
dat clegene die zich moet verclecligen, de
kennisgeving die hem dit mogelijk maakt
op een of andere wijze moet hebben ontvangen, of normaierwijze had moeten
kunnen ontvangen indien hij zeif niet in
gebreke was gebieven, wat betekent dat
ais bewijs voor de verzender ais maximumvereiste de werkeiijke ontvangst
kan worden vooropgesteid, en ais minimmnvereist.e de regeimatige verzencling,
wat impiiceert dat, bij afwezigheid van
de bestemn1eiing, de postbeambte de
voorschriften voigt en bij de bestemmeIing een bericht van aangetekencl schrijven achterlaat, wat ten deze niet is gebem·d (schending van de artikeien 252
van het Wetboek van de inkomstenbeiastingen en 157 van voormeid koninkIijk besiuit van 4 maart 1965);
tweede ondenleel, indien het arrest, in
tegenstelling tot wat voorafgaat, aan-

neemt clat de verzender althans de
regeimatige vorze:ncling moet bevvijzen,
dit clan impiiceert dat het arrest ais door
de administratis « bewezen " beschouwt
dat de postbeambte de '' erwittigingskaart
heeft achtergeiaten en het niet voistaat,
clat « niet wercl bewezen » dat hij ze niet
heeft achtergeiaten, of dat « vennoed
worclt " clat hij ze wei heeft achtergolt1ten, ·
temeer claar eisores opwierp clat er een
administratief stuk was, met name het
borderei 224, waaruit het al clan niet
achterlaten van een bericht ondubbeizhmig zou blijken (~chending van de
artikelen 252 van het voormeicl wetboek,
157 ·van voormeicl koninldijk beshrit on
97 van de Gronclwet),
·
terwiji, zoals in conciusie gezegd, op
het kleefstrookje op de briefomsiag, in
de Franse tekst wei de datum werd ingevuicl van de afwezigheicl maar niet de
datum waar6p bericht werd afgegeven,
zodat de bewijskracht van clit stuk wercl
miskend (schencling van de artikeien 1317
tot 1322 van het Burgerlijk v'iTetboek en
97 van de Gronclwet),
en terwiji de nota van eiseres tritdrukkeiijk steide clat het gaat om een .materiiiie missiag : « een " in piaats van
« geen ,, en clit blijkt nit de context die
anders niet begrijpelijk voorkomt (miskenning van de bewijskracht van stuk 2/5
en schending van de artikeien 1317 :bot
1322 van het Burgerlijk vVetboek en 97
van de Grondwet), en, nu de aan de
inspecteur Nolle gerichte brief van 18 oktober 1968 worclt voorgolegd met het
« afschrift van een schrijven hecle;1
gericht aan de heer hoofdcontroleur to
Aaist-vennootschappen », uit clit afschrifb
duideiijk " geen >> biijkt, wat de misslag
in de brief gericht aan · de controleur
Aaist-vennootschappen duidelijk bewijst
(schending van artikol 97 van de Grandwet):
vVat het eerste ondercleel betreft :
Overwege:nde clat het arrest wettelijk
besiist, enerzijds, dat de in artikei 157
van het koninldijk besiuit van 4 maart
1965 bepaalde kmmisgeving niet impiiceert clat, om rechtsgeidig te zijn, de aangetekende zencling door de beiastingsplichtige in ontvangst moet genomen
zijn en, anderzijds, da-t het feit dat eiseres
de aangetekende brief bij de aanbiecling
ervan niet in ontvangst heeft genomen
omdat haar beclrijf wegons jaarlijkse
vakantie gesioten was, geen gebeurtenis
is die onafhankelijk was van haar wii of
welke zij niet kon voor?ien noch afwenden;

845taxatievoorstel integraal volgt » zoals
geformuleerd in het arrest, als « motiOverwegende dat het .bestreden disp<_J- vering » welke door de bovengenoemde
sitief luidens hetwelk e1seres regelmat1g artikelen is vereist, niet vdlstaat, omdat,
in kennis werd gesteld van de dag waarop zoals in de nota van eiseres werd gezegd,
de fiscale. cmnmissie haar advies zou de motivering steeds een vorm-aspect
uitbrengen, wettelijk gerechtvaardigd is impliceert, zodat niet kan gelez:<;JH; worden
door de niet geluitiseerde vaststellmg water niet staat, en alle verwiJzmg naar
dat eiseres door de administratie bij een bet taxatievoorstel, langs de7e formula
aan haar adres gerichte aangetekende. om, uitgesloten is als motivering van de
brief uitgenodigd werd om voor de fiscale fiscale commissie en omdat deze laatste
commissie te verschijnen ;
haar eigen motieven moet aanvoeren,
Overwegende dat het onderdeel dat ook al herneemt ze in feite die van de
het arrest verwijt, in verband met het controleur, vermits ze slechts op die vl'ijze
achterlaten door een postbeambte van een aantoont dat zij na onderzoek en op
verwittigingskaart, een vaststelling te grond van eigen motieven tot het gehebben gedaan met miskenning van de gronde aanslagcijfer is gekomen, dat ze
bewijskracht van een akte of zonder de vooropstelt, en omdat trouwens een derconclm;ie van eiseres te hebben beant- gelijke formula zo onduidelijk en nietswoord, onontvankelijk is bij gemis aan zeggend is, dat ze in elke zaak zonder
belang, daar het ten overvloede gegeven onderscheid kan worden aangevoe1·d
redenen betreft ·:
zonder dat de zaak wordt onderzocht ;
Dat het 1niddel niet ka.n a:,mgenomen
en terwijl het advies niet zegt dat
vooraf de boekhouding werd verworpen,
worden;
toepassing werd gemaakt van artikel 248
Over het tweede middel, afgeleid uit van het Wetboek van de inkomstende schending van de artikelen 97 van belastingen en van het vergelijkingspunt
de Grondwet, 251, 252, vooral laatste Dendermonde nr. 34.950 en dat met dit
lid, en 253 van het vVetboek van de vergelijkingspunt en met de geke~de
inkomstenbelastingen, 161, 162 van het feitelijke omstandigheden en de partwukoninklijk besluit van 4 maart 1965 tot lariteiten eigen aan het geval zou zijn
uitvoerino· van voor1neld wetboek en rekening gehouden :
1317 tot b1322 van het Burgerlijk Wet~
Overwegende dat luidens de artikeboek,
len 252, lid 2, van het Wetboek van de
doordat het arrest oordeelt « dat, wat inkomstenbelastingen en 161 en 162 van
de aanslagbasis in de 'vennootschaps- het koninklijk besluit van 4 maart 1965
belasting betreft, uit het overgelegde het advies van de fiscale CbiTlmissie
advies -\roortspruit dat, waar de commis- behoorlijk moet zijn gemotiveerd ;
sie beslist dat zij het taxatievoorstel
Overwegende dat, na het verloop van
integraal volgt, zij bij het onderz?ek het geschil te hebben geschetst en de
van het gesclul vooraf de boekhoudmg argumenten van de hoofdcontrolecu· o~n
van rekwestrante verworpen heeft we- standig te hebben uiteengezet, het adVIeS
o·ens onbetrouwbaarheid ervan, toepasde fiscale commissie aanstipt dat
~ing gemaakt heeft vai1. artikel 248 van van
de commissie, nadat de hoofdcontroleur
het Wetboek van de inkomstenbelastin- de vergadering heeft verlaten, " tot de
gen en het gtmstigste vergelijkingspunt beraadslaging overgaat », vervolgens ver(met name Dendermonde nr. 34.950) in meldt « dat de aangegeven nettowinst
aanmerking genomen heeft, met dit '\er- van 378.431 frank wordt getoetst aan
gelijkingsptmt en Inet de ge~mnde. f~Ite het bedrag van de verkochte aankopen,
lijke toestanden e11 de partwulal'ltmten zijnde 23.718.075 frank, dat de leden
eigen ·aan het bedrijf van rekwirante, aandacht besteden aan het voorgehouden
thans eiseres, rekening houdend, het aan- systeem van opname van de ontvangsten
gegeven netto winstbedrag toetst aan het en akkoord gaan over het feit dat de
bedrag van de verkochte aankopen », en boekhouding niet als .betrouwbaar kan
" dat de fiscale commissie zodoende wat worden beschouwd '' en ten slotte eindigt
het bedrag van de in de vennootschaps- met de woorden « en volgen verder intebelasting toelaatbare inkomsten betreft, graal het taxatievoorstel >> ;
haar advies heeft gemotiveerd »,
Overwegende dat daaruit blijkt dat de
te1•wijl de formule " en volgen verder fiscale commissie zich geenszins beperkt
integraal het taxatievoorstel » waarvan tot het !outer volgen van of verwijzen
sprake in het advies .va:n de fiscal~. com- naar het taxatievoorstel, d9ch haar
missie of " de beshssmg dat ZIJ het advies met eigen redenen omkleedt ;
Wat het t')'eede onderdeel betreft :

-
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Dat het rniddel, in zoverre het stelt
dat bet advies slechts gernotiveerd is door
een onduidelijke en nietszeggende formule, feitelijke grondslag mist;
Overwegen.de dat het arrest, door te
beschouwen dat nit het advies van de
:fiscale commissie · voortspruit dat deze
laatste, bij het volgen van het taxatievoorstel, " vooraf de boekhouding van
eiseres wegens onbetrouwbaarheid heeft
verworpen en het aangegeven winstbeclrag toetst aan het beclrag van de
verkochte aankopen », de terrnen zelf
van het advies weergeeft;
Overwegende dat het arrest, zonder
van het advies een uitlegging te geven
die met de termen ervan onverenigbaar
is, heeft kunnen oordelen dat de commissie, bij het onderzoek .en de beoordeling van het geschil, toepassing heeft
gemaakt van artikel 248 van voormeld
wetboek en, bij het toetsen van het
beclrag van de aangegeven winst aan dat
van de verkochte aankopen, rekening
heeft gehouden met de particulariteiten
eio·en aan het beclrijf vari eiseres ;
Dat de aangevoerde miskenning van
de bewijskracht van het advies even.eens
feitelijke g:rondslag mist ;
Om. die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 april 1975. - 1 kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. de Vreese.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duirwn, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Delafontaine (van
de balie te Kortrijk) en Claeys Bouuaert.
8
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RAJ\'IER.-

4 april1975.

INKOMSTENBELASTINGEN. -

Ex-

TRA-BELASTING. BEGIFTIGDEN. AANSLAG TEN NAJI'[E VAN DE SCHENKER
GEVESTIGD.
BEGIFTIGDEN
VERPLIOHT TOT BETALING VAN DE BELASTING OF VAN EEN DEEL ERVAN, EN
ALS REOHTSTREERSE BELASTINGSOHULPIGEN BESOHOUWD.

De rechte1· die vaststelt dat, hoewel kinde1·en
met hun vader, tijdens het belastbaar
MjclJJeTk als bedoeld in a1·tikel 1, § 1,
van de wet van 16 oktobeT 1945 tot invoM·ing van een extra-belasting, een
gemeenschappelij k bed1·ijj exploitee1·den,
in de zin van artikel 27, § 3, van de
gecoordineeTde wetten betreffende de in-

komstenbelastingen, de vermogens wam·van hij het bedmg opgeejt, die zij in
oktobe1· 1944 aangegeven hebben, niet
vom·tkomen uit winsten die zij verkregen
hadden door in dat bedrijf samen te
we1·ken, doch in lntn bezit gekomen zijn
dank zij giften vanwege httn vade?·,
leidt daa?'tlit wettelijk aj dat, aangezien
de vade?' de extm-belasting venchuldigd
was, de kinderen ten belope van de
aldtts ontvangen bed1·agen gehmtden
zijn tot betaling vmi het deel van de
belasting op het bedmg van de gek1·egen
giften, en dat zij als rechtstreekse belastingschttldigen kttnnen ve1·volgd W01'den (1). (Art. 27, § 3, gecoi:irdineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen en art. 2, § 4, wet van
16 oktober 1945.)
(DEWANORELE D., Jl'[, EN A., T. ONTVANGER
DER DIREOTE BELASTINGEN VAN ROERELARE EN TORHOUT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 mei 1969 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 711, 894, 931, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
2, § 4, 19 van de wet van 16 oktober 1945
op de extrabelasting op de in oorlogstijd
behaalde exceptionele winsten, 2 7, § 3,
van het Regentsbesluit van 15 januari
1948 houdende samenschakeling van de
wetten en besluiten betreffende de inkomstenbelastingen en 97 van de Grandwet,
dom·dat het arrest beslist dat de drie
eisers respectievelijk voor 66.940 frank,
61.012 frank en 54.823 frank als rechtstreekse schuldenaar kunnen vervolgd
worden om de reden dat" nude schenker,
op wiens naam de inkohiering gebeurde,
gekend is en de appellanten (thans de
eisers) aileen aangesproken worden als
begiftigden-recht.streekse schuldenaars in
verband met de invordering van de
belasting, zij steeds voor de rechtbank
kunnen bewijzen dat artikel 2, § 4, van
de wet van 16 oktober 1945 ten onrechte
werd toegepast en dat zij geen begiftigden
zijn, in de zin van die wetsbepaling,
zonder gehouden te zijn door de bijzon(1) Raadpl. cass., 26 april 1966 (Bttll. en

Pas., 1966, J, 1083) en 16 januari 1970 (A1'1',
cass., 1970, biz. 433).

-847dere procedure die inzake inkomstenbelasth1.gen is voorzien ; dat de eisers
einde 1944 een persoonlijke fortuintoestand aangaven van respectievelijk
176.953 frank (Desire) 165.883 frank
(Andre) en 175.067 frank (Maurits), waarvan, na aftrek van het bezit op 1 januari
1940 en van de waarde van de effecten,
respectievelijk 16.2.125 frank (Desire),
13.2.779 frank (Andre) en 147.767 (Maurits) als niet verantwoorde vermogensaccressen werden behouden en bij het
vermogen van de vader werden e;evoegd
tot vaststelling van de in de buitengewone belasting belastbare :inkomsten; dat
de eisers ten onrechte voorhouden dat
deze bijvoegingen niet geschiedden krachtens artikel .2, § 4, van de wet van 16 oktober 1945 als accressen voortkomende
van schenking, maar enkel bij toepassing
van artikel .27, § 3, tweede lid, van de
wetgeving op de inkomstenbelastingen,
als winsten voortk01nende van een gemeenschappelijke exploitatie ; dat dezfi
bewering erop neerkomt clat de bij het
vermogen van hem vader gevoegde
bedragen afkomstig zouden zijn van eigen
verdiensten; dat de eisers tijdens de in
aanmerking komende jaren ongehuwd
waren, bij hem ouclers inwoonden en
meclehielpen in het door heU1. vader geexploiteerde landbouwbeclrijf, zoals onder
meer blijkt nit de aangifte van de vader
in 1939, de loonopgaven · voor 1944
(15.000 frank) en 194.2 (15.600 frank);
dat de fiscus daarmede echter rekening
heeft gehouden en aan de eisers, buiten
een '\OOroorlogsbezit, de effecten heeft
gelaten als zijnde verworven door eigen
verdiensten; dat, ofschoon het aldus
afgetrokken gedeelte (de effecten) de aangegeven inkomsten in waarde overtrof,
de fiscus in bet passief v·an de vermogenshalans van de vader een uitgave van
75.000 frank voor lonen heeft aangenoInen, waardoor het vermogensaccres verlninderd wercl, en bovendien de appellanten als ten laste van hem vader· zijnde
heeft aangezien, waarcloor de aangewezen
aftrekken werden gedaan ; dat, zelfs
indien de eisers nog elders hebben gewerkt
clan op de hoeve van hun vader, wat
alleen aanvaard wordt voor Maurits en
anderszins niet bewezen is, zij door hem
eigen arbeid niet meer hebben lnmnen
verwerven dan het persoonlijk.vermogen,
met de andere rechtstreekse en onrechtstreekse voordelen, welke de fiscus hen
ook heeft toegekend ; dat het dienvolgens
bewezen is dat de in-aanmerking genomen
vermogensaccressen van de eisers voort-·
kwamen u:it schenkingen van hun vader
en het bedrag ervan overeenkomstig

artikel .2, § 4, van de wet van 16 oktober
1945 rechtmatig in aanmerking werd
genomen om het belastbaar inkomen van
de vader vast te stellen, ten andere met
dezes instemming »,
te1·wijl, 1° de eisers zich in conclu:sie
uitdrukkelijk beriepen op het feit dat
de h1kohiering van de :inkomsten en de
samenvoeghlg van de accressen niet
gedaan was wegens zogezegde schenking,
maar mtegendeel wegens samenvoeging
van de vermogens en zij bet advies van
de inspecteur aanhaalden luidens hetwelk:
ten deze « samenvoeging van de verInogens en van de Vader en van de drie
zonen gedaan werd, wat wegens hun
gemeenschappelijke uitbating van de
hoeve, en hun samenwonen, gegrond
bleek », en het arrest op deze conclusie
niet antwoordt en de bewijskracht van
de conclusie en van het mspectieverslag
miskent door te oordelen dat de eisers
er :in hem bewijsvoering niet door gebonden waren zodat het hen dus, in de geest
vah de rechters, nadelig was (sche11.ding
van de artikelen 1319, 13.20 en 13.2.2
van het Burger1ijk Wetboek en 97 van
de Grondwet) ;
.2° de eisers geenszins staande hielden
dat hun vermogensaccressen zouden
voortkomen uit eigen verdiensten buiten
de arbeid op vaders hoeve verwezenlijkt;
deze accressen mtegendeel konden voortkomen u:it hen door hem vader gegeven
lonen hoger dan die door de fiscus aangenomen ; znlks normaal is h1. een familieexploitatie waar de vader alle profijt
heeft; zu:lks geen h1tentie van begiftiging
aantoont en het arrest een verwarring
begaat tussen de samenvoeging van de
inkomsten van een familieonderneming
en de schenking inzake extra-belasting
(schendmg van de artikelen 1319, 13.20,
13.22 van het Burgerlijk Wetboek, .27,
§ 3, van de gecoordineerde wetten op de
inkomstenbelastingen, 2, § 4, 19 van de
wet van 16 oktober 1945 en 97 van de
· Grondwet);
3° de eisers in hm1. aanvullende conclusie staande hielden dat het feit dat
wat hen betreft « bij de Gutt-operatie
activa-elementen werden geteld », niet
impliceert dat ze deze als gift zouden
gekregen hebben en dat integel.1.deol de
kinderen geld voor hun vader hadden
ingedragen hetgeen door de administratie
aangenomen werd ; het arrest hierop
niet antwoordt en evenmin regelmatig
aantoont dat de eisers enige gift van hun
vader hebben ontvangen (schm•ding van
de artikelen 97 van de Grondwet, 711,
894 en 931 van het Burgerlijk Wetboek) :

848W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, in zoverre het middel het arrest verwijt de bewijskracht
van het inspectieverslag te miskennen,
het niet ontvankelijk is daar de tekst
van dit verslag noch uit het arrest noch
uit de overgelegde stukken blijkt ;
Overwegende dat het arrest de conclusie van de eisers beantwoordt door te
overwegen enerzijds « dat de appellanten
ten onrechte voorhouden dat deze bijvoeging (van de door de eisers in oktober
1944 aangegeven sommen) niet geschiedde krachtens artikel 2, § 4, van de wet
van 16 oktober 1945 als accressen voortkomende van schenking, maar enkel bij
toepassing van artikel 27, § 2, tweede lid,
van de wetgeving op de ink;omstenbelastingen, als winsten voortkomende
van gemeenschappelijke exploitatie », en
anderzijds « dat deze bewering erop neerkomt dat de bij het vermogen van hun
vader gevoegde bedragen afkomstig zouden zijn van eigen verdiensten » en door
te beschouwen dat de door de eisers in
oktober 1944 aangegeven sommen die bij
de accressen van hun vader werden
gevoegd, geenszins inkomsten of winsten
waren welke zij ingevolge hun medewerking in de gemeenschappelijke nitbating hadden verkregen, maar bedragen
die wei in hun bezit gekomen waren ingevolge schenkingen door hun vader
gedaan ; dat Iwt arrest aldus de bewijskracht van voormelde conclusie niet miskent;
Overwegende dat het arrest wettelijk
heeft kunnen beslissen dat de administratie terecht toepassing heeft gemaakt
van de bepalingen van artikel 2, § 4, van
de wet van 16 oktober 1945;
Overwegende clat in strijd met wat het
onclerdeel betoogt, het arrest niet beslist
clat « cle eisers niet gebonclen waren »
door het door hen ingeroepen verslag van
een inspecteur, maar wei dat zij « niet
gehouden zijn door de procedure die
inzake inkomstenbelastingen is voorzien"
clit wil zeggen dat zij niet gehouden zijn,
(1) Over het feit dat, enerzijds, hij die door
de administratie op grond van artikel 2, §' 1,
van de wet van 16 oktober 1945 wordt
beschouwd als de verkrijger o.a. van een gift
vanwege een belastingschulclige van de extrabelasting en dus als de rechtstreekse suhuldenaar van die belasting of een gedeelte ervan
niet het recht heeft' een bezwaarschrift in te
dienen, als bedoeld in artikel 61, § 3, van de
gecoiirdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, en dat, anderzijds, de recht-

om onder andere hun hoedanigheid van
begiftigden te betwisten, de door de
artikelen 61, § 3, en 66 van de gecoi:irdineerde wetten op de inkomstenbelastingen bepaalde procedure te volgen (1);
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel,. in
zoverre het gegrond is op de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, niet ontvankelijk is daar het
de alden niet vermeldt waarvan de
bewijskracht zou miskend zijn ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de administratie aangenomen heeft
dat de eisers niet aileen een loon, in de
exploitatie, van 75.000 frank maar ook
op groncl van h1.u1 « eigen verdiensten »
in deze exploitatie een gedeelte van hun
in oktober 1941 aangegeven fortuintoestand hadden verworven ;
Dat het vervolgens beslist dat het
overige van deze aangiften schenkingen
uitmaakt welke door lnm vader aan de
eisers 1verden gedaan en clat derhalve
dienaangaande terecht toepassing gemaakt werd van de bepalingen van
artikel 2, § 4, van de wet van 16 oktober
1945;
Overwegende dat hct arrest aldus de
aangeldaagde verwerping J1iet inhoudt
en noch artikel 27, § 3, van de gecoi:irdineerde wetten op de inkomstenbelastingen noch de artikelen 2, § 4, en 19 vaJ1
de wet van 16 oktober 1945 schendt;
W at het dercle onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat de eisers geen andere inkomsten
hadden clan wat zij door hun eigen arbeicl
in de gemeenschappelijke exploitatie
haclclen verworven, dat deze arbeid hun
slechts een loon van 75.000 frank en een
gecleelte van de sommen welke zij in
oktober 1944 hadden aaJ1gegeven, , had
verschaft en dat clerhalve het overige
van de in hun eigen naam gedane aangifte betrekking had op activa die het
gevolg waren van schenkingen welke
hun door h1.m vader werclen gedaan ;
banken van de rcchterlijke orde aileen bevoegd zijn om te beslissen over een geschil
tussen de administratie en degene die als de
verkrijger is beschouwd, als deze o.m. betwist
dat hij rechtstreekse schuldenaar is, in de zin
van genoemd ru•tikel 2, § 3, of dat de aanslag
ten name van de belastingschuldige van de
extra-belasting wettelijk is, raadplege men
cass., 26 april 1966 (B1<ll. en Pas., 1966, I,
1083).

-
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Overwegende dat, vermits het arrest
niet louter op de aangifte steunde om de
schenlringen als vaststaande te beschouwen,' het de conclusie dienaangaande
niet nader behoefde te beantwoo~den ;
Dat het arrest " regelmatig " aa;n_toont
dat de eisers " enige gift van hun vader
hadden ontvangen ";
Overwegende dat het onderdeel niet
preciseert waardoor het arrest de artikelen 711, 894 en 931 van het Burgerlijk
W etboek zou schenden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
4 april 1975. - 1 8 kamer. - Voo1'zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnml:fend voorzitter. - - Ve1·slaggeve1', de
H. Van Leckwijck. Gelijklttidende
conchtsie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - PleitM·s, de HH. Houtekier
en Fally.
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VOORZIENING

4 apri11975.

IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN vVAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
BURGERLIJKE ZAKEN. ARREST
WAARBIJ EEN ONDERZOEKSMAATREGEL
WORDT BEVOLEN EN W AARIN EEN ANDERE BESCHIKKING VOORKOMT WAARDOOR DE RECHTSJVIACHT OVER EEN
GESCHILPUNT IS UITGEPUT. VOORZIENING TEGEN IJE BESLISSING ALVORENS RECHT TE D-OEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID VOO;& DE EINDBESLISSING.

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening die in
btt1'gM·lijke zaken v661• het eindmTest
wo1·dt ingesteld tegen een a1·1·est dat
alvorens 1·echt te doen een onde?·zoeksmaat?·egel beveelt, zelfs indien deze beslissing een ande1·e beschikking bevat waartegen onmiddellijk cassatiebe1•oep kan
w01·den ingesteld en waa1·tegen de eisM'
zich niet in cassatie heeft voorzien (1).
(Artt. 19 en 1077 G.W.)

(1) Raadpl. cass., 28 maart 1968 (A?'?'. cass.,
1968, blz. 983) en 8 december 1971 (ibid.,
1972, biz. 348).

(DE VALCK P. EN L.,
!I'. VAN DEN BRANDE.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 december' 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door het openbaar ministerie ambtshalve opgeworpen en waarvan overeenkomstig artikel1097 van het Gerechtelijk
W etboek kennis gegeven werd :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt in zoverre lwt de
tussen de partijen gesloten aannemingsovereenkomst verbreekt. het vonnis te
niet doet wat betreft de raming van de
schade en, alvorens over dit twistpunt
recht te doen, een deskundigenonderzoek
beveelt;
Overwegende dat de eisEJrs uitsluitend
die tweede beschikking bestrijden ; dat
nu die beschikking een beslissing is
alvorens recht te doen de voorziening in
cassatie hiertegen slechts openstaat na
de eindbeslissing ;
Dat de voorziening .niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
4 april 1975. - 1 8 h:amer. - VooTzitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Van Leckwijck. Gelijklttidende
conchtsie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite?'S, de HH. Bayart en
Biit,zler.
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7 april 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. BURGERRECHTERLIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
NIET BETEKENDE VOORZIENING. ::_
-NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. PE;RS-ONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VooRZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN RET OPENBAAR lVIINIS-

-
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TERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE.NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° WEGVERKEER. - I¥EGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 15, 16, 17 EN 18.
- VooRRANG. - VooRRANGSOHULDIGE BESTUURDER. - BESTUURDER DIE
NIETTEMIN MAG DOORRIJDEN.- VooRWAARDEN,

4° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTREDEN BESLISSING DE
BEWIJSKRAOHT VAN EEN BIJ RET
PROOES-YERBAAL GEVOEGD PLAN MIS,KENT. - BESLISSING DIE NIET OP DIT
PLAN STEUNT. - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
1° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening
van een burgm·1·echtelijk aansprakelijke
partij die niet is betekend aan de pa1·tij
tegen wie zij is gericht (1). (Art. 418 Sv.)

2° Een beklaagcle is niet bevoegcl om zich
in cassatie te voorzien tegen de beslissing
op de 1·echtsvonlering van het openbaar
ministe1•ie tegen een meclebeklaagcle (2).
(Art. 216 Sv.)
3° Wettelijk verantwom·d is de beslissing,
die een voo?Tangsch~tldige bestum·der
m·ijsp1·eekt op grand clat hij in zijn normale venvachtingen becl1'0gen we1·cl clam·
de fmttieve gedmging van de voo1'1'anghebbencle best~tm·cle1· (3). (Artt. 15, 16,
17 en 18 wegverkeersreglement.)

4° Feitelijke g1·onclslag mist het micldel
ten betoge clat de best1·eclen beslissing de
bewijskracht miskent van een plan clat
bij een p1·oces-vm•baal van de 1·ijkswacht,
gevoegd is, hoewel de beslissing niet
op clit plan steunt (4).
(VANDERMONDE EN VAN OVERBROEK
T. SE:NEOHAL.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 oktober 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi;
(1) Cass., 10 december 1974, snpm, blz. 430.
(2) Cass., 21 januari 1975, snp1·a, blz. 565.
(3) Raaclpl. cass., 23 november 1970 (A1'1',
cass., 1971, blz. 275).

I. Op de voorziening van de eiser Van
Overbroek, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :

.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 derhalve niet ontvankelijk is ;

II. Op de voorziening van de eiseres
Vandennonde, beklaagde
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen verweerder, beklaagde :
Overwegende dat eiseres niet bevoegcl
is om cassatieberoep in te stellen tegen
verweerder, medebeklaagde :
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :

Over het middel afgeleid uit cle schending van artikel 25-2, b, van het wegverkeersreglement,
dooTdat het vonnis eiseres veroordeelt
om, na rechts te h9bben afgeslaan, de
aanduiding dienaangaande niet te hebben
laten ophouden door haar richtingslichten
uit te schakelen, zodra die bevveging uitgevoercl was,
terwijl uit geen enkel stuk waarop het
Hof vermag ach:t te slaan, blijkt dat
eiseres naar rechts is afgeslaan en evenmin
dat haar richtmgslichten aan waren :
Overwegende dat cle rechter, op groncl
van de getuigenissen die hij vermelclt,
vaststelt dat eiseres op het kruispunt
kwam, terwijl haar rechter richtingslicht
in werking was, hetgeen aan verweerder
liet veronderstellen clat zij naar rechts
ging afslaan;
Overwegencle dat het middel, dat zich
ertoe beperkt cle feitelijke beoordeling
van de rechter te bekritiseren, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat cle substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen 11~erden nageleefd en dat
cle beslissing overeenkomstig de wet is ;

0. In zoverre cle voorziening gericht is
tegen verweerder, burgerlijke partij :
Overwegende dat het eerste rnidclel
(4) Raaclpl. cass., 26 maart 1974 (An•. cass.,
1974, blz. 819) en 4 november 1974, snpra,
blz. 290; vgl. cass., 3 februari 1969 ('i.bid.,
1969, blz. 529) en cle in cle noot vermelcle
arresten.

-851hetzelfde is als hetgene dat tegen het
openbaar mir1isterie werd aangevoerd;
dat dit mid del niet ontvankelijk is wegens
voornoemcle reclenen ;
Over het tweecle miclclel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 16-2, a,
18 van bet wegverkeersreglem:ent, 1319,
1320, 1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Gronclwet,
dooTdat het vonnis beslist clat verweerder geen fout heeft begaan en clat eiseres
volleclig aansprakelijk is voor het kwestieus ongeval,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, verweercler een
openbare weg verliet voorzien van een
teken nr. 26, en, nate hebben gestopt om
verscheiclene voertuigen te laten voorgaan, opnieuw in beweging kwarr1, zoncler
eiseres te laten voorgaa11 ; zelfs in de
onclerstelling clat hij, zoals het vonnis
het releveert, in clwaling wercl gebracht
door de geclraging van eiseres, die, rechts
rijclencle met aangestoken rechterrichtingslichten, zocloencle liet veronclerstellen clat zij naar rechts ging afslaan, die
clwaling clan toch, al was zij nog bewezen,
niet onoverkomelijk ·was zoclat verweerder nog kon worden aansprakelijk gestelcl,
minstens voor een cleel ;
tweede ondenleel, bij ontstentenis van
een antwoorcl op de conclusie waarin
eiseres beweerd.e dat zij niet uiterst
rechts reed en clat verweercler clerhalve
niet in dwaling wercl gebracht, het vonnis
niet regelmatig met reclenen is onikleecl ;
cle1·de onde1·deel, het vonnis de bewijskracht van de situatieschets van de rijkswacht te J umet miskent, waarin worclt
vermelcl dat het voertuig van· eiseres
weliswaar rechts reed, maar in de nabijheicl van de middenas van de rijbaan ;
vie1·de onde1·deel, bet opnieuw in beweging komen van verweerder voor eiseres
noodzakelijk als een volledig onvoorzienbare gebeurtenis voorkwam :
Betreffencle bet eerste onclercleel :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
enerzijcls dat verweerder, die voorrang
moest verlenen, n1et reclen, wegens de
gedraging van eiseres, kon menen dat
laatstvernoemcle rechts ging afslaan om
de straat in te slaan, waaruit hij kwam,
en, anclerzijds, clat onder zodanige omstancligheclen aan eerst vernoemcle niet
kon worden verweten de hoofcl·weg te
zijn opgereclen ; cl~,tt, uit deze beschouwingen blijkt dat de fout van eiseres, die
voorrang genoot, van dien aarcl was clat
verweerder, die voorrang verlenen moest,

in zijn normale verwachtingen bedrogen
werd;
Dat het vonnis aldus wettelijk zijn
beslissingen rechtvaardigt, volgens welke
enerzijcls verweerclero de in het miclclel
vermelde bepalingen van het wegverkeersreglement niet heeft geschonden, en
anderzijcls alleen de. gedraging van eiseres, al genoot cleze nog voorrang, ten
gronclslag van het ongeval ligt ;
Dat de rechter er niet toe gehouclen was
uitclruldmlijk vast te stellen dat genoemde
geclraging voor verweercler een onvoorzienbare gebeurtenis had opgelevercl;
Betreffencle het tweecle onclercleel :
Overwegencle dat eiseres zich in conclusie ertoe beperkte te beweren clat « de
plaats van haar wagen het voor Senechal
cluiclelijk moest maken dat ze niet naar
rechts ging afslaan " ;
, Overwegende clat, door erop te wijzen
clat, op het ogenblik datverweercler opnieuw in beweging kwam, eiseres rechts
reed en verweercler in clwaling bracht
door haar geclraging, het vonnis passend
voormelde conclusie beantwoordt ;
Betreffencle het derde onderdeel
Overwegencle dat het vonnis de situatieschets van de rijkswacht te J umet
niet aanvoert tot staving van de bekritiseercle beslissing ;
Overwegencle dat geen enkele van die
drie onclerdelen van· het miclclel kan
worden aangenomen ;
Betreffencle het viercle onclerdeel :
Overwegencle clat uit de vorige beschouwingen blijkt clat dit onclercleel
evenmin kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen·; veroordeelt ieclere eiser in ·de
kosten vari zijn voorziening.
2e kamer. - 7 april 1975. - Voorzittm·, Baron Richard, raaclsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggever, de
H. Legros. ,----- Gelijklttidende conclusie,
de H.
Colarcl, advocaat-generaal. Pleite1·, de .H. P. Cambier (van de balie
te Charleroi).
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- EED «DE GEHELE WAARHEID, NIETS
DAN DE WAARHEID TE ZEGGEN ll. EED DIE NIET BEANTWOORDT AAN DE
VOORSOHRIFTEN VAN DE WET. - NIE·
TIGHEID VAN DE BESLISSING VAN DE
REOHTER IN HOGER BEROEP.

vVanneeJ' volgens de vaststellingen ,van het
p1·oces-ve1'baal van de tm·echtzit#ng de
1·echtm· in hoge1' beJ'Oe]J. gettdgen hee:ft
gehoonl die de enkele eed hebben afgelegd de waadwid, niets dan de waarlwid te zeggen, is zijn beslissing nietig (l). (Artt. 155, 189 en 2ll Sv.)
(QUERSON.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 oktober 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155,
189 en 211 van het Wetboek van strafvordering :
Overwege:nde dat luidens het procesverbaal :van de terechtzitting van 21 juni
197 4 van het hof van beroep de getuige
Moreau zonder de inroeping van de goclheicl (2) de eecl heeft afgelegd " de waarheid, niets clan de waarheicl te zeggen " ;
Overwegencle dat deze bewoorclingen
niet overeenstemmen met de eed die bij
artikel 155 van het vVetboek van strafvordering op straffe van nietigheicl is
opgelegcl;
Overwegencle dat uit de stukken van de
rechtspleging niet blijkt clat het hof van
beroep do aldus onwettelijk afgenm11en
eecl gevveercl heeft uit de gegevens waarop
het stmm.t ; .
Dat zijn beslissing clerhalve door nietigheid is aangotast ;
Om. die reclenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de strafvorclering ingestelcl tegen eiser ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gecleeltelijk vernietigcle beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat; verwijst
de alclus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Luik.
'
(1) Raadpl. cass., 23 januari 1967 (.A?'?'.
cass., 1967, blz. 621) en de in de noot vermelde
arresten; 3 november 1969 (A>'1'. cass., 1970,

blz. 223); 1maart 1971 (ibid., 1971, blz. 618).
(2) Artikel14 van de wet van 27 mei 1974,
in werldng getreclen op 22 juli 1974, heeft het

7 april 1975. - 2e kamer. Voo1'zittm·, Baron Richard, raaclsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Screvens. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Colarcl, aclvocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

7 april 1975.

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
MISDRIJF GEPLEEGD DOOR EEN PLAATS·
VERVANGENDE VREDEREOHTER.- UITSLUITENDE BEVOE1GDHEID VAN HET
HOF VAN BEROEP.- ALLEEN DE PROOUREUR-GENERAAL BIJ DIT HOF KAN
VERVOLGEN.
2° CASSATIE.- VooRZIENING oP BEVEL
VAN DE MINISTE1R VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. POLITIEREOHTBANK
DIE EEN PLAATSVERVANGENDE VREDEREOHTER VEROORDEELT WEGENS
OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
VERNIETIGING. ,
VERWIJZING NAAR DE PROOUREUR·
GENERAAL BIJ HET HOl!' VAN BEROEP.
1° Alleen het hof van bm·oep is bevoegd om
kennis te nemen van een misd1·ijj dat
een plaatsve1·vangende VJ'ede?·echte?· heejt
gepleegcl en alleen cle p1'0C1t1'ett1'-gene1'aal
bij het ho.f van be1·oep kan vm·volgen (3).
(Artt. 479 en 483 Sv.; art. ll3 G.W.)
2° Op . de vooTziening van de p1'0C1Wetwgenm·aal, ingestelcl op bevel vr;m cle
ministe1· van justitie, ve1'nietigt het Hoj.
het vonnis van cle politie?·echtbanlc, waaJ',bij een plaatsvm·vangencle m·ecle1·echte1'
wegens ove1·trecling van het wegve1·kee1'S·
1·eglement wonlt ve?'bordeelcl en verwijst
cle zaak naa1· de ]J?'Octtretw-generaal bij
het hof van beroep (4). (Artt. 441, 479
en 483 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN OASSATIIG,
IN ZAKE STEVAUX.)
ARREST (vertaling).
HET HOF; -

Gelet op de hierna

besluit van de Soevereine Prins tot vaststelling van de eedformule in de rechtspleging
van 4 november 1814 opgehcven.
(3) en (4) Raadpl. cass., 11 september
1967 (.An·. cass., 1968, blz. 52) en de arresten
waarvan sprake in de noten onder dit arrest.
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volgende vordering van de procurem'generaal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
" De ondergetekende procnrenr-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
schrijven van 24 januari 1975, Bestuur
der Wetgeving, n" 130.836/298/Div./
AVjJD, bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het \Vetboek van strafvordering aangifte te cloen
van. het in kracht van gewijsde gegane
vonnis van 18 maart 1974 van de Politierechtbank te Bergen, voor zover dat
vonnis de genaamde Stevaux Jean, Leon,
Fortune, Denis (en niet Jean, Louis,
Fortune, Denis, zoals in het vo~mis bij
verschrijving is vermeld), notaris, geboren te Momignies op 23 juli 1913, woonac.htig te Chimay, rue de l'Athenee nr. 21,
tot 50 frank geldboete veroordeelt wegens
overtreding van artikel 25-3 van het
wegverkeersreglement, welk feit op 17 augustus 1973 werd gepleegd.
>> Uit de bijgevoegde stukken blijkt dat
de heer Stevaux op die datun1., zoals
trouwens thans nog, het ambt vervulde
van plaatsvervangende vrederechter in
het vredegerecht van het kanton Chimay.
"Kracbtens artikel 479 van het Wethoek van strafvordering, zoals vervangen
bij artikel 3-156 van de wet van 10 oktober 1967, wanneer een plaatsvervangende vrederechter of een rechter-titularis
ervan beschclidigd wordt buiten zijn
ambt een misdrijf gepleegd te hebben dat
een correctionele straf meebrengt is de
politierechtbank niet bevoegd om kennis
te nemen van de vervolging ; de kennisneming hiervan behoort enkel en aileen
tot de procureur-generaal bij het hof
van beroep, welke laatste eventueel de
zaak aanhangig maakt bij het bevoegd
rechtscollege.

" Om die redenen, vordert de ondergetekencle procureur-generaal dat het aan
het Hof moge behagen het aangegeven
vonnis, voor zover het de voornomncle
heer Stevaux veroorcleelt wegens overtreding van artikel 25-3 van het wegverkeersreglement, te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en de aldus beperkte zaak te verwijzen naar cle procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Bergen.
"Brussel, 29 januari 1975.

"Voor de procm'eur-generaal,
" De advocaat-generaal,
" (get.) Colard ";
Gelet op artikel 441 van het vVetboek
van strafvordering, n1.et aa~meming van
de gronden van deze vordering, vernietigt het voormelde vonnis van 18 maart
1974 van de Politierechtbank te Bergen,
voor zover het Jean Stevaux veroordeelt
wegens overtreding van artikel 25-3 van
het wegverkeersreglement ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigcle beslissing; verwijst de alclus
beperkte zaak naar de procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Bergen.
7 april 1975. - 2e kamer: VoorBaron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeveT, de
H. Screvens. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, aclvocaat-generaal.
zitte~·,

2e KAl\rnR. -

7 april 1975.

1° BELASTING OP SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- BIJKOMENDE BELASTING VERSOHULDIGD
vVEGENS DE DOOR RET BESTUUR AANGEVOERDE SOHATTING. - BETEKENING
VAN DE SOHATTING.- YORM.- VOORWERP.
2° VENNOOTSCHAPPEN. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
.A,ANSPRAKELIJKHEID. -ARREST WAARIN EROP GEWEZEN WORDT DAT DE
BETEKENING ,VAN EEN SOHATTING IN
BELASTINGZ.A,KEN GEDAAN WERD AAN
EEN ZAAKVOERDER HANDELENDE VOOR
REKENING VAN DE VENNOOTSOHAP. V ASTSTELLING DAT DE BETEKENING
GEDAAN WERD AAN DEZE ZAAKVOERDER
IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN ORGAAN
VAN DE VENNOOTSOHAP.
3° BELASTING OP SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- BIJKOMENDE BELASTING DOOR EEN PERSONENVENNOOTSOHAP l'IIET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
VERSOHULDIGD
WE GENS DE DOOR RET BESTUUR AANGEVOERDE SOHATTING. - BETEKENING
VAN DE SOHATTING. - BETEKENING
AAN EEN VAN DE ZAAKVOERDERS VAN
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VENNOOTSOHAP IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN ORGAAN VAN DEZE VENNOOTSOHAP. BETEKENING REGELMATIG
GEDAAN AAN DE VENNOOTSOHAP ZELF.

l

0

N och artikel 41 van de wettelijke bepalingen bet1·ejj"ende de slijte1·ijen van
gegiste dninken, gecoordineenl bij het
koninklijk beslttit van 3 ap1·il1953, noch
enige ande1·e wetsbepaling stellen de vo1·m
vast van de betekening van de doo1· het
besttttw aangevoerde schatting ter ver·antwoonling van een bijkomende openingsbelasting; de betekening voldoet
aan de ve1·eisten van de wet van het
ogenblik aj dat de slijte1· in de gelegenheid wonlt gesteld om de gegevens van
de schatting te onde1·zoeken en te
betwisten (I).

2° Door erop te wijzen dat de betekening
van een schatting in belastingzaken
gedaan werd aan een zaakvoenle1· van
een JJe1·sonenvennootschap met bepe1·kte
aanspmkelijkheid, handelende. voo1' 1'ekening van de vennootschap, stelt de
1'echte1' vast dat zij gedaan wenl aan deze
zaakvoerde1· in zijn hoedanigheid van
oTgaan van de vennootschap (2).
(Artt. I29 en I30 gecoord. wetten op
de handelsvennootschappen.)
3° W anneer het besttttM' ter p1•ivate woonplaats van een van de zaakvoerde1•s van
een pe1'sonenvennootschap met bepe1'kte
aanspmkelijkheid de schatting heeft
doen betekenen die het aanvoe1·t tm· ve1'antwoonling van 'een bijkomende openingsbelasting op de slijte1·ijen van
gegiste d1•anken welke de geno(fmde vennootschap ve1·schttldigd is, wo1·dt wettelijk beslist dat deze betekening 1·egelmatig
gedaan we1•d aan de vennootschap en
dtts oak ten opzichte van de ande1'e zaakvoe?·der doo1' het an·est dat, doo1' e1·op
te wijzen dat de betekening gedaan we1·d
aan de ee1·ste zaakvoe1·der, handelende
voo1· 1·ekening van de vennootschap, vaststelt dat zij aan hem gedaan we1·d in zijn
hoedanigheid van o1·gaan van de vennootschap en zegt dat deze. zaakvoenle1·
gemachtigd was om alleen alle kwijtingen te geven aan de openba1·e bestuTen (3).
(Artt. II~ en 3I wetsbepalingen betref-

(1) en (3) Raadpl. cass., 20 mei 1969 (A1'1'.

cass., 1909, blz. 926).
(2) Artikel 130 van de gecoiirclineerde wetten op de handelsvennootschappen is gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 6 maart
1973.

fende de slijterijen van gegiste dranken,
gecoord. bij K.B. van 3 april I953.)
(LIBERTAUX EN OLOAREO,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arres·t, op I9 juni I97 4 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Over de middelen door eiser Libertiaux
afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, I7 en 3I van
de wetsbepalingen in!Zake de slijterijen
van gegiste dranken, gecoordineerd bij
het koninklijk besluit van 3 april I953 en
gewijzigd bij de wet van 6 juli I967, alsmede door eiser Cloarec uit de schencling
van de artikelen 97 van de Grondwet,
22, § I, I 0 en 3°, en 3I van voornoemde
gecoordineerde wetsbepalingen,
doo1'dat het arrest beslist dat de betokening van de schatting van de vermoede
huurwaarde van de tot slijterij van gegiste dranken dienende lokalen, geiixploiteerd door de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Liclo, op
geldige wijze werd verricht ter private
woonplaats van tweede eiser, een van
de beheerders van die vennootschap,
tenvijl, enerzijds, volgens eerste eiser,
krachtens voornoemd artikel I7 als slijter
wordt aangemerkt, al wie, al ware het
slechts eenmaal, gegiste dranken verkoopt om ter plaatse te worden gebruikt
en artikel 3I de betekening van die schatting aan de slijter voorschrijft, anderzijds, volgens t-vveede eiser, aileen de
lastgever ten deze bij voornoemd artikel 22, § I, I 0 , voor de toepassing van
de belasting als slijter wordt beschouwd,
aldus de betekening van de schatting
volgens cle wet moest worden gedaan aan
de vennootschap zelf, beschouwd als
slijter, waarvan de twee eisers tezamen
de zaakvoerders waren, en niet enkel en
aileen aan een van hen, hoewel deze
krachtens artikel I2 van de statuten van
de vennootschap de bevoegdheid had·
om de betekening voor ontvangst af te
tekenen:
Overwegende dat het arrest vaststelt
enerzijds dat de eisers, die vervolgd
werden om een slijterij van gegiste clrankeu te hebben geiixploiteerd, zonder de
pijkomende openingsbelasting te hebben
betaald, die door de hoofdcontroleur cler
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accijnzen met toepassing van artikel 11
van de gecoordineerde wetsbepalingen
vermeld in het middel werd vastgesteld,
de zaakvoerders van de vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Liclo
zijn en dat niet betwist is dat deze de
« hoofdhuurster >> was van het lokaal
waar de drankslijterij werd geexploiteerd
en dat anderzijds de door het middel
bedoelde betokening aileen werd gedaan
aan eiser Cloarec « handelende voor rekening van de vennootschap " ;
Dat het beslist dat, nu de eisers de
hoedanigheid van orgaan van de vennootschap hadden, zij « als daders samen
met de vennootschap " de ten laste
gelegde feiten hebben gepleegd, dat, nu
eiser Cloarec bij artikel 12 van de statuten
gemachtigd was om aileen ,,-aile aan de
openbare besturen te geven kwijtingen"
te ondertekenen, de betokening van de
schatting voorgeschreven bij artikel 31
van voornoemde gecoordineerde wetsbepalingen, op 20 aprq 1970 op geldige
wijze aan die eiser aileen werd gedaan,
dat deze betokening aldus aan de vennootschap wercl gedaan en dat zij « derhalve eveneens geldig is ten opzichte van
Libertiaux " ;
Overwegende dat artikel 31 noch enige
andere wetsbepaling de vor1T1 vaststeilen
van de bij dat artikel voorgeschreven
betokening en evenmin de wijze ~waarop
zij moet geschieclen ; dat de betokening
voldoet aan de vereisten van de wet,
vanaf het ogenblik dat cle slijter in de
gelegenheid wordt gesteld om de gegevens
van de door het openbaar bestuur tot
rechtvaardiging van de bijkomende openingsbelasting aangevoerde schatting te
onderzoeken en te betwisten ;
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat de betokening van 20 april 1970
werd godaan aan eiser Cloarec « handelende voor rekening van de vennootschap ,,
het arrest vaststolt dat de betokening
hem werd gedaan in zijn hoedanigheid
van orgaan van de vem~ootschap ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiser Cloarec gemachtigd was om
aileen «aile aan de openbare besturen
te geven kwijtingen " te ondertekenen ;
Dat het derhalve, zonder de in het
middel vermelde wetsbepalingen te schenden, heeft kum~en beslissen dat de schatting betekend ter private woonplaats van
eiser Cloarec, aldus geldig werd betekend
aan de personenvennootschap 1net beperkte aansprakelijkheid Liclo en eveneons geldig werd betekend ten opzichte
van,de eiser Libertiaux, medezaakvoerder
van deze;
Dat de middelen naar recht falen;

Over het tweede middel, hientit afgeleid door eiser Libertiaux dat het
arrest enerzijds niet vermeldt op welke
wijze « de betokening door bericht " aan
een zaakvoercler die het recht heeft tegenover de openbare overheid voor geldige
ontvangst af te tekenen, een betokening
oplevert aan de vennootschap waarvan
hij zaakvoerder is en evenmin de reclen
opgeeft waarom eiser ten onrechte voorhoudt dat om te zijnen opzichte geldig
te zijn, cle betokening aan de twee
zaakvoerders had moeten gedaan zijn,
en a11derzijds zich tegenspreekt door
vast te steilen dat het aan eiser Cloarec
betekend bericht aan deze werd betekend
als handelende voor rekening van de
vennootschap en dat die betokening te
zijner private woonplaats heeft plaatsgehad :
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat de betokening werd gedaan aan
eiser Cloarec, beheerder van de vennootschap, die gemachtigcl is aileen aan de
openbare overheid aile kw:ijtingen te
geven, het arrest vaststelt dat die betokening werd gedaan aan een orgaan ervan
dat handelde binnen de grenzen van
zijn bevoegdheden ; dat het arrest aldus
cle reden opgeeft waarom deze betokening
aan de vennootschap zelf werd gedaan
en derhalve geldig is ten opz:ichte van de
eiser Libertiaux;
Overwegende dat voor het overige uit
het antwoord op het eerste middel van
eiser blijkt dat het arrest de overwegingen
die door clit middel zijn bekritiseerd, laat
gelden zonder zich tegen te spreken ;
Dat het middel feitelijke grm~dslag
mist;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen worden nageleefd en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
7 april 1975. - 2e kamer. Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. - Gelijkl1ticlende conclusie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·s,
de HH. P. Heger et C. Legrelle (van de
balie te Namen).
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8 april 1975,

VOORZIENING IN CAS SATIE.- TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VooRziENING
VAN DE BEKLAAGDE TEGEN EEN VERSTEKARREST. MNVANG VAN DE
TERMIJN.

De te1·mijn waarove1· de beklaagde beschikt
om zich in cassatie te voo1·zien tegen een
te zijnen opzichte gewezen verstekmTest
dat vom· ve1·zet vatbaar is, begint te lopen
vanaf het verstTijken van de gewone
ve1·zettm·mijn, zeljs indien de betekening
van deze beslissing niet aan de beklaagde
in persoon gedaan wenl (1). (Artt. 187,
373 en 413, lid 3, Sv.)
(ORUL.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 26 j1.mi 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Overwegende dat nit de regelmatig
overgelegde stukken blijkt dat het tegen
eiser bij verstek gewezen arrest hem op
12 juli 1974 betekend werd;
Overwegencle dat de voorziening op
7 februari 1975, dienvolgens dus te laat,
werd ingesteld en niet ontvankelijk is ;
dat de termijn van tien vrije dagen, waarover de beklaagde beschikt om zich te
voorzien tegen een beslissing die te zijnen
opzichte bij verstek gewezen werd en
voor verzet vatbaar is, immers begint te
lopen vanaf het verstrijken van de
gewone verzettermijn, zelfs indien de
betokening niet aan de beklaagde in
persoon gedaan werd ;

2 8 KAMER. -

8 april 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. - REOHTER IN HOGER BEROEP DIE J'!:ET BERGEPEN VONNIS WIJZIGT. CONOLUSIE
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN
ALGEMENE BEWOORDINGEN VERWIJST
NAAR RET STRAFDOSSIER EN NAAR RET
BEROEPEN VONNIS. REOHTER IN
HOGER BEROEP NIET VERPLIOHT DE
REDENEN VAN DIT VONNIS TE WEERLEGGEN OF DE REDENEN OP TE GEVEN
WAAROM HIJ MET EEN STUK VAN RET
STRAFDOSSIER GEEN REKENING HOUDT.

De 1·echte1' in hoge1· beToep die de beslissing
van de ee1·ste rechter wijzigt en de
beklaagde m·ijsp1·eekt is niet ve1']1licht
de 1·edenen van het be1·oepen vonnis te
wee1·leggen of de 1·edenen op te geven
waaTom hij met een stttk van het stmfdossie1' geen 1·ekening houdt, wannee1· de
bu1· ge1·lij ke pm·tij zich bij conclitsie e1·toe
bepe1·kt heeft in algemene bewoor·dingen
naa1• het st1•ajdossieT en naaT het beToepen
vonnis te verwijzen (2). (Art. 97 Grandwet.)
(FAES, T. VANHOOREN.)
Met de notitie overeenstemmend·
arrest.
8 april 1975. - 2 8 kamer. Vom·zitteT, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Sury. - Gelijklttidende conchtsie, de
H. Krings, advocaat-generaal.- PleiteT,.
de H. Van Lerberghe (van de balie te
Veurne).

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 april 1975. - 2 8 kamer. - VooTzitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve?', de
H. Versee. Gelijklniclende concl~tsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

2 8 KAMER.- 8 april 1975,
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- WEGVERKEER. - , VLUOHTMISDRIJF.
BESLISSING DAT RET Il"f DE BEWOORDINGEN VAN DE vYET OMSOHREVEN

(1) Cass., 27 april 1970 (A1'1', cass., 1970,
biz. 793).

(2) Cass., 2 april 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 771).

8571\HSDRIJF B:ElWEZEN VERKLAARD IS. GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Bij geb1·ek aan een conclttsie wo1·dt de ve1·oonleling van de beklaagde wegens
vluchtmisd1·ijj doo1· de jeiten1·echte1· 1'egelmatig met 1·edenen omkleed dooT het in
de bewooTdingen van de wet omsclweven
misd1·ijj bewezen te ve1·klaTen, zonde1· de
gegevens van de zaak te pTecise1·en waa1·~tit hij afleidt dat de beklaagde gehandeld
heejt met het opzet zich aan de dienstige
vaststellingen te 01ittrekken (1). (Art. 97
Grondwet ; art. 33 wet betreffende de
politic over het wegverkeer.)
(VANDER STAPPEN J.
EN VANDER STAPPEN P.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
8 april 1975. 2 8 karner. Voo1'·
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. Delva. - Gelijkluidende concl~tsie, de
H. Krings. advooaat-generaal. - Pleitm·,
de H. E. Carre (van de balie te Brussel).

BUITEN RET KRUISPUNT. REGELS
INZAKE VOORRANG VAN RECRTS NIET
VAN TOEPASSING.

3° VOORZIENING IN C.M3SATIE.
VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIE·
NING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. MEMORIE TER GRIFJ<'IE VAN RET HoF
VAN OASSATIE NEERGELEGD.- AMBTE·
LIJKE TUSSENKOJ\'IST VAN EEN ADVO·
OAAT BIJ RET HOF VAN CASSATIE NOOD·
ZAKELIJK.

1° Wettelijk is de beslissing die een

best~tU1'

de1' v1·ijs1J1'eekt van ove1·trecling van
,a1·tikel 16-1 van het wegveTkee1'S1'eglement, wam·in wonlt vastgesteld da.t het
ongeval b~titen een kntispunt heejt plaatsgehacl, op een ogenblik dat e1· van vooT?'ang van 1'echts op dit k:J·~tisp~tnt nag
geen spTake was, 1·ekening hmtdende
met de ?'espectieve standen van de
best~t~tTdeTs

(2) .. (Art. 16-1 wegverkeers-

reglement.)

2° Bij een botsing tttssen een voertttig dat
op een lm·uispunt links ajgeslagen is
en een voeTt~tig dat, . in tegeng.estelde
1·ichting, de 'l.veg volgt die het ee1·ste
voe1·tttig is opgered~n na het kr~tisp~tnt
te hebben ove1·gestoken, zijn de 1·egels
inzake VOOTTang van ?'echts niet van
toepassing als de botsing bttiten' het
k1·uispunt heeft plaatsgehad (3). (Art. 16
wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossing.)

2e
1°

2°

KAl\iER.-

8 april1975.

WEGVERKEER.- VOORRANG VAN
RECRTS. WEGVERKEERSREGLEMENT,
ARTIKEL 16-l. VONNIS WAARIN
WORDT VASTGESTELD DAT EEN VER·
KEERSONGEVAL REEFT PLAATSGERAD
BUITEN EEN KRUISPUNT.- BESLISSING
DAT ER VAN VOORRANG VAN RECRTS
NOG GEEN SPRAKE WAS REKENING
ROUDENDE 'MET DE RESPECTIEVE STANDEN VAN DE WAGENS. VVETTELIJKE
BESLISS!NG.
WEGVERKEER. BoTSING TUSSEN
EEN·VOERTUIG DAT OP EEN KRUISPUNT
LINKS AFGESLAGEN IS EN EEN VOERTUIG
DAT, IN TEGENGESTELDE RICRTING, DE
WEG VOLGDE DAT RET EERSTE VOERTUIG IS OPGEREDEN NA RET OVERSTE·
KEN V4-N RET KRUISPUNT. BOTSING

(1) Raadpl. cass., 19 maart 1973 (A1'?', cass.,
1973, blz, 711).

3° Niet ontvankelijk is de 1JW11W1'ie van de
b~wge1·lij ke pa1·tij, eise1·es tot cassatie,
die te1· g1·ijfie van het Hof van cassatie
is nee1·gelegd zonde1· de ambtelijke tttssenlwmst van een advocaat bij het Hof (4).

(Art. 425 Sv.)
(TRERY, T. BOETEN EN DEWILDE.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bcstreden
voJmis, op 8 oktober 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Veurne;

I. In zoverre de voorziening gericht is
(2) Cass., 9 januari 1967 (A?'?', cass., 1967,
blz. 552).
(3) Raadpl. cass., 28 mei. 1973 (A1'1'. cass.,
1973, ·blz. 939).
(4) Cass., 25 november 1974, sup?·a, blz. 355.
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tegen de beslissing op de rechtsvordering
die door bet openbaar 1ninisterie tegen
de verweerders is ingesteld :
Overwegende dat eiseres als beklaagde,
noch als burgerlijke partij die als dusdanig tot geen kosten van de strafvordering veroordeeld werd, boedanigheid beeft
om zich in cassatie te voorzien tegen deze
beslissing ;
·
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de tegen eiseres
ingestelde strafvordering en op de civielrecbtelijke vordering van ver~'eerder :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, .16-1 en 18 van het wegverkeersreglement,
doordat het vonnis eiseres geheel aansprakelijk stelt voor de gevolgen van
de aanrijding, haar tot geldboete veroordeelt wegens overtreding van artikel 20-2
van het wegverkeersreglement en een
zelfde overtreding ten laste van verweerster niet in aaninerking neemt,
tenvijl, eerste onde1·deel, de rechter aldus
nalaat de artikelen 16-1 en 18 van het
wegverkeersreglement toe te passen, en
eiseres in conclusies bad voorgehouden
dat de aanrijding op het kruispunt gebeurde, nu de richtingen gevolgd door de
beide voertuigen elkaar sneden, zodat de
regels betreffende de voorrang en niet die
betreffende het kruisen toepasselijk waren;
tweede onde1·deel, de rechter bovenclien,
steunend op de gegevens van het dossier,
ten onrechte oordeelt dat verweerster nog
een vrije ruimte liet van drie meter, en
deswege geen overtreding beging op
artikel 20-2 van het wegverkeersreglement, nu uit de eigen verklaring van deze
verweerster aan de verbalisanten blijkt
dat haar voertuig door de aanrijding
werd achteruit geworpen :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bet vonnis beschouwt
dat verweerster geen inbreuk kon plegen
op de voorrangsverplichting van artikel 16-1 van het wegverkeersreglement,
vermits ze naar het kruisp1.mt toereed en
bet ongeval gebeurde op ongeveer elf
meter in de door haar gevolgde straat ;
dat bet aldus duidelijk te kennen geeft
dat het ongeval buiten het kruispunt
gebeurde, op een ogenblik dat de voorrangsregels voor verweerster nog niet
toepasselijk waren ; dat het tevens de
conclusie van eiseres passend . beantwoordt;

Dat bet onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het vonnis er op
wijst cc dat verder de breedte van de
wagen Boeten geplaatst neven de camion,
duidelijk aantoont, rekening houdend
met het midden der afgevallen aarde,
dat Boeten bij het kruisen ruimschoots
voldoende plaats overliet, ongeveer drie
meter>>; dat de rechter, om tot laatstbedoeld besluit te komen, derhalve niet
steunt op de plaats van de wagen van
verweerster na de aanrijding, maar op
de plaats van de afgevallen aarde ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de scbending van de artikelen 1382, 1383
van bet Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat bet vonnis ten onrecbte de
gevolgen van de tekortkoming van de
verzekeringsmaatschappij van verweerders ten laste van eiseres heeft gelegd,
door de gevraagde wachttijd van 21 dagen, hetzij een bedrag van 5.250 frank,
toe te kennen ·:
Overwegende dat het vonnis het door
verweerder gevraagde bedrag toekent
op de gronden dat cc de partij Thery hiertegen opwerpt dat ingevolge het akkoord
tussen verzekeringsmaatschappijen het
de verzekering van Dewilde was welke
21 dagen wachtte om de expertise te
doen, waarop de burgerlijke partij terecht
antwoordt dat ook zij het slachtoffer niet
kan zijn van overeenkomsten tussen
verzekeringsmaatschappijen buiten haar
aangegaan en dat het de schadeverwekkende partij is die de schade client te
herstellen >> ;
Overwegende dat de rechter aldus als
zijn oordeel te kennen geeft dat de
schadepost van de wachttijd van 21 dagen niet aan een tekortkoming van verweerders verzekeringsmaatschappij te
wijten is, maar wel aan een tussen de
verzekeringsmaatschappijen van beide
partijen getroffen akkoord; dat hij aldus
aanneemt dat de bijkomende schade
mede aan de schuld van eiseres te wijten
is, en zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel n]et kan worden aangenomen;
En overwegende, wat de beslissing op
de strafvordering betreft, dat de substantiiile of op straffe van nietigheid voor-
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geschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig
de wet is;

(ALGElVIENE FARl\fAOEUTISOHE BOND, NAT!ONALE FEDERATIE VAN BELGISOHE
APOTHEKERSBEROEPSVERENIGINGEN, T.
TACK.)

III. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door eiseres tegen
de verweerders :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij, haar middelen tot staving van
haar voorziening slechts heeft aangevoerd
in een memorie die ter griffie van het Hof
werd neergelegd ; dat het Hof geen acht
vermag te slaan op deze memorie die
zonder de ambtelijke tussenkomst van
een advocaat bij het Hof van cassatie
werd neergelegd; dat er dus geen enkel
middel regelmatig wordt aangevoerd ;

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

J. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissin.g op de strafvordering :
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij die tot geen kosten van de strafvordering werd vero'ordeeld, geen hoedanigheid heeft om zich tegen deze beslissing te voorzien ;

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

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering :

8 april 1975. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, de H. vVauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. J. Bogaert (van de balie
te leper).

Over het middel afgeleid uit de scherrding van 'de artikelen, 4, § 3, 1°, 38bis
van het koninldijk beshiit nr. 78 van
10 november 1967 betreffende de geneeskunet, de uitoefening van de daaraan
verbonden beroepen en de geneeskundigecommissies, zoals deze artikelen werden
gewijzigd bij de artikelen 1 en 2 van de
wet van 17 december 1973 tot wijziging
namelijk van voorgemeld koninhlijk
besluit nr. 78, 5 van dezelfde wet van
17 december 1973, .7, 9, 97 en 129 van
de Grondwet en 4 van de wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen
in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken · en in werking treden van
wetten en verordeningen,
do01·dat het arrest, het beroepen vonnis
bevestigende zowel bij zijn eigen motieven als bij die van de eerste rechter,
verweerster vrijspreekt van de telastlegging, namelijk, tussen 15 januari 1974
en 15 februari 1974, met inbreuk op
artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit
nr. 78, gewijzigd bij artikel 1 der wet van
17 december 1973, een voor het publiek
·opengestelde apotheek geopend te hebben, zonder voorafgaande vergunning,
vereist voor de opening, de overbrenging
of de fusie, en toegestaan aan de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag
doet, en vervolgens weigert over eiaers
burgerlijke eis recht te doen, om de
redenen dat inderdaad vaststaat dat
beldaagde op 16 januari 1974 een voor
het publiek toegankelijke officina opende,
dat de wet van 17 december 1973
gepubliceerd werd in het Staatsblad van
23 januari 1974, dat, v66r de publikatie

2e KAlVIER.- 8 april 1975.
GENEESKUNDE. APOTHEKER.
KONINKLIJ"K BESLUIT NR. 78 VAN
10 NOVElVIBER 1967, ARTIKEL 4, § 3,
1o, LID l, VERVANGEN BIJ DE WET,VAN
17 DEOElVIBER 1973. - OPENING VAN
EEN OFFICINA. - BE GRIP.

Doo1· te beslissen dat het woo1·d " opening n
van een officina waarvan spmlce in het
ee1·ste lid van § 3, 1°, van a1·tikel 4 van
het koninklijk beslttit n1·. 78 van
10 november 1967, zoals deze pamgmaf
is ve1·vangen bij artikel 1 van de wet
van 17 decembe1· 1973, bedttidt " het voo1·
het ee1·st openstellen van een apotheek n,
geejt de 1·echte1' aan dit woo1·d een interp1·etatie die ove1•eenstemt met de geb?·ttikelijke betekenis e1·van en de bedoeling
van de wqtgeve1· (1).

(1) Gedr. St. Kamer, zitting 1972-1973,
nr. 608, 1 tot 5; Gedr. St. Senaat, zitting
1972-1973, nr. 385.

-860van voormelde wet en dus op het ogenblik van bewuste opening, er geen geldige
wettekst bestond, die dergelijke opening
aan een voorafgaande vergunning onder,wierp, dat zowel het openbaar ministerie
als de burgerlijke partij ten onrechte
gewag 1naken van een tweede opening
van de officina van beklaagde op 13 februari 197 4, dit is na de bekendmaking
van de wet van 17 december 1973; dat
beklaagde terecht opmerkt dat de in artikel 1 van deze wet bedoelde " opening ll,
naar taalkundige omschrijving, beduidt
« het voor het eerst openstellen van een
gebouw, een instelling, enzovoort ll, het
begrip << openhouden "• vooropgesteld door
de burgerlijke partij, heel wat ruimer is
in de tijd en een « voortclurend " misdrijf
zou zijn terwijl de opening zonder vergunning een aflopend Jnisdrijf is, en deze
zienswijze zich des te meer opdringt
daar de strafwet van strikte interpretatie
is,
te1·wijl, indien de door de wet van
17 decmnber 1973 aangehaalcle «opening>>
van een voor het publiek opengestelde
apotheek, zonder de door de wet vereiste
vergtmning, een aflopend xnisdrijf is, dit
aflopend misclrijf zich herhaalde malen
kan voordoen bij elke "opening>> van
de officina na sluiting van deze officina
en terwijl de rechters niet wettelijk
hebben kunnen beslissen, zoncler de tekst
van de wet aan te vullen en zodoende
te schenden, dat de artikelen 4, § 3, 1°,
en 38bis van bet koninldijk besluit nr. 78
van 10 november 1967, gevvijzigd bij de
artikelen 1 en 2 van de wet van 17 december 1973, slechts "het voor het eerst
openstellen >> van een voor het publiek
opengestelde apotheek zonder de vereiste
voorafgaande vergtmning zouden beteugelen en niet een of meer opeenvolgende
eri herhaalde « openingen >> van zulk een
apotheek, die geschied zijn na het in
werking treclen van de wet van 17 decexnber 197 3 :
Overwegende dat, door te beslissen
dat de tenn " opening '' van een apotheek,
voorkomende in het eerste lid van § 3,
1o, van artikel 4 van het koninklijk
besluit nr. 78 van 10 november 1967,
zoa,ls deze paragraaf werd vervangen bij
artikel 1 van de wet van 17 december
1973, beduidt « het voor het eerst openstollen >> van een apotheek, het arrest
van clit woord een interpretatie geeft
die overeenstemt met een van de gebruikelijke betekenissen ervan en beantwoordt aan het inzicht ten deze van
de wetgever ;
Overwegende immers dat uit de par-

lementaire voorbereiding van de wet
van 17 december 1973 blijkt dat een
wettelijke bevestiging werd nagestreefd
van een toestancl geschapen door de bij
vroegere koninklijke besluiten tot stand
gekomen reglementering tot beperking
van het aantal « nieuwe >> apotheken ;
Overwegende dat cle door de rechter
gegeven interpretatie bevestigd wordt
door het clerde lid van dezelfde reeds aangeduide wetsbepaling, inhouclende clat
een bekomen vergunning slechts overclraagbaar is ten vroegste vijf jaren na cle
" opening>> van de apotheek ; dat dit
voorschrift niet meer zou beantwoorden
aan de viil van cle wetgever inclien de
term « opening >> de betekenis had die het
middel er wil aan geven, met name dat
er ook zou door bedoeld zijn « een of meer
opeenvolgende en herhaalde openingen >>
van een apotheek ;
Dat het micldel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 april 1975. - 2e kamer, Voo1'·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Versee. Gelijkl1tidende cmwhtsie,
de H. Krings, aclvocaat-generaal.
PleiteTs, de HH. De Bruyn en P. Vertessen (deze laatste van de balie te
Leuven).

2e
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8 april 1975.

1o

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - . BESLIS·
SING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHER·
MING VAN DE MAA1SOHAPPIJ RECHT·
DOENDE OVER DE INVRIJHEIDSTELLING
VAN EEN GEINTERNEERDE. GEEN
VASTSTELLING VAN HET VERHOOR VAN
DE DIREOTEUR OF VAN D:El GENEESHEER
VAN DE INRIOHTING. NIETIGHEID
VAN DE BESLISSING.

2o

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING VAN DE OOMMISSIE TOT
BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.
VERWIJZING NAAR DEZELFDE OOMMISSIE, ANDERS SAMENGESTELD.

1o Nietig is de beslissing van de commissie
tot besche1·ming van de maatschappij
ave~· de inm·ijheidstelling van een gei:n-

-861te1·nee1·de wanneer noch itit deze beslissing
noch itit enig ande1· stuk waa1·op het
Hoj ve1·mag acht te slaan blijkt dat de
di1·ecteu1· of de gene~sheer van de im·ichting zijn gehooTd (1). (Artt. 16 en 18
wet tot bescherming van de maatschappij.)

40

ARBEIDSONGEVAL. BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. TIJDE·
LIJKE VERERGERING ONTSTAAN VOOR
RET VERSTRIJKEN VAN DE HERZIENINGSTERMIJN. VERGOEDING VOOR
TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID,
VERSCHULDIGD
DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLING.

5o

ARBEIDSONGEVAL. BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID. TIJDELIJKE VERERGERING. GEEN EIS TOT
HERZIENING INGESTELD.- BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID NIET OPNIEUW VAST TE STELLEN.

6°

VOORZIENING IN CASSATIE.
PE1RSONEN TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN WORDEN INGESTELD.- BUR.GERLIJKE ZAKEN.- VoORZIENING GERICHT
TEGE1N ALLE PARTIJEN DIE IN DE ZAAK
VOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP
BETROKKEN WAREN. MIDDEL DAT
NIET STREKT TOT VERNIE'[·IGING VAN
D:El BESLISSING BETREFFENDE DE TEGEN
EEN VAN DE PARTIJEN INGESTELDE
RECHTSVORDERING. . VOORZIENING
NIET ONTVANKELIJK TEN AANZIEN VAN
DEZE PARTIJ.- VOORWAARDEN.

7°

TUSSEN:KOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CASSATIEGEDING.- VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
RET ARREST DOOR DE ElSER TOT CASBATIE INGESTELD. 0NTVANKELIJKHEID. VooRWAARDE.

8°

GERECHTSKOSTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.GEDING TUSSEN DE GETROFFENE OF
ZIJN RECHTHEBBENDEN EN RET FuNDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN. TOEPASSING VAN ARTIKEL 68 VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENVVET,

9°

ARBEIDSONGEVAL.- KosTEN. GEDING TUSSEN DE 'GETROFFENE OF
ZIJN RECHTHEBBENDEN EN RET FONDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN. TOEPASSING VAN ARTIKEL 68 VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET.

2o Wannee1' het Hof een beslissing van

de commissie tot besche1·ming van de
maatschappij vm·nietigt met ve1·wijzing,
wordt de zaak verwezen naar dezeljde
commissie die ande1·s is samengesteld (2).
(Art. 427 Sv. ; artt. 12 en 31 wet tot
bescherming van de maatschappij.)
(ONGENA.)

JY[et de notities overeenstemmend
arrest.
8 april 1975. - 2e kamer. - Voorzitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?'slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijkluidende conclitsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen over een voorziening van
Heus tegen een beslissing van 30 januari
1975 van de commissie tot bescherming
van de maatschappij bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te Antwerpen.

3°

lO

KAMER. -

9 april 1975.

ARBEIDSONGEVAL. BEPALINGEN BETREFFENDE DE VASTSTELLING
VAN DE VERGOEDINGEN. BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

20

OPENBARE ORDE. ARBEIDSONGEVAL.- BEPALINGEN BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN DE VERGOEDINGEN. BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

30

BERUSTING. BURGERLIJKE ZAKE1N. BESLISSING OVER EEN WETSBEPALING V.AN OPENBARE ORDE.
NIETIGHEID VAN DE BERUSTING.

(1) en (2) Raadpl. cass., 29 mei 1973 (Ar1·.

cass., 1973, biz. 953) en 27 januari 1975,
sup1·a, biz. 592.

10°

GERECHTSKOSTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. CASSATIEGEDING. MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID
DOOR DE VERWEERDER TEGEN DE
VOORZIENING OPGEvYORPEN, NIET AANGENOMEN. MEMORIE VAN WEDERANTWOORD. KOSTEN IN BEGINSEL
TEN LASTE VAN DE VERWEERDER ZELFS
AL WORDT DE VOORZIENING VERWORPEN. BESLISSING VAN RET HOF.

-
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1° en 2° De bepalingen van de arbeids-

ongevallemvet van 10 april 1971 die
de vaststelling van de aan de getJ·offene
of zijn 1·echthebbenden verschuldigde
ve1·goeclingen regelen, zijn van openba1·e
01·de (1).
3° Nietig is de beJ'ttsting in een beslissing

ove1· een wetsbepaling van openba1·e
oTde (2). (Artt. 1044 en 1045 G.W.)
4°

W annem• cle blijvencle aJ'beidsongeschiktheicl veJ'ooJ•zaakt do01· een m·beidsongeval, v66T het veJ•slJ·ijken van de
he1·zieningstennijn zoclanig ve1'e1·gm·t dat
de getTojJene het be1·oep wam·in hij gereclassem·cl wenl, tijdelijk niet meet· kanuitoefenen, is niet het Fonds vooT aJ·beidsongevallen maar de veJ•zekeJ·ingsinstelling
de veTgoecling voo1· tijdelijke m·beidson·
geschiktheid ve1·schttldigd en de verzekeJ'ingsinstelling blijft deze oak na het
ve1·st1·ijken van de .he1·zieningstm·rnijn
veTschttlcligd, zolang de getroffene zijn
be1·oep tijdelijk niet meeT kan ttitoefenen,
zelfs inclien geen eis tot hm·ziening is
ingesteld (3). (Wet van 10 april 1971,
art. 25).

5° De tijclelijke ornzetting van de ve1·goeding
vooT blijvencle m·beidsongeschiktheid in
een ve1•goeding voo1' tijdelijke aTbeidsongeschiktheicl met toepassing van aJ·tikel 25 van de arbeidsongevallenwet van
10 ap?'il 1971, heeft niet tot gevolg dat
de blijvende arbeidsongeschiktheid na
cle tijdelijke ve1'e1·gering opnieuw moet
woTden vastgesteld, wannee?' geen eis
tot herziening is ingestelcl (4).
6° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang

is de vooTziening gm·icht tegen een pa1·tij,
wanneeJ' geen rnicldel worclt aangevoerd
tegen cle beslissing die ham· bet?'eft, en
deze niet wordt befnvloed door de ve1··

nietiging van cle beslissing ovm· de J'echtsbet·rekking tussen de andere pa1·t~jen (5).
7° De vo1·deTing tot binclendve?·kla?·ing van
het aTTest doo?' de eism· tot cassatie ingesteld, is niet ontvankelijk, wannee1·
de ve1·nietiging van cle beslissing ten
aanzien van de in tussenkornst opgeToepen partij vooT deze J'eeds bindencl is,
do01·dat zij partij is bij een voorziening'
ingesteld doo?' een andeTe pa1·tij die de
veTnietiging va1~ die beslissing bekomt (6).
8° en 9° A1·tikel 68 van de aJ•beidsongevallenwet van 10 ap1·il 19 71, luidens }wtwelk cle kosten van alle vonleringen
gestettncl op deze wet ten laste van de
ve1·zeke1·aar vallen, behalve wannee?' de
eis ?'oekeloos en tergend is, is toepasselijk
op een geding tussen een getTojJene of
zijn J'echthebbe1J:den en het Fonds voo1·
a1·beidsongevallen (7). (Impliciete oplossing.)
10° W annee1· het middel van niet-ont-

vankelij kheid doo1· de Ve7'Wee?·dm· opgeworpen tegen een voo1·ziening in
bttrge?'lijke zalcen niet wordt aangenornen, moeten de lcosten van cle mernorie
van wede1·antwoo1'd in beginsel en zelfs
in geval van vm·we?'J!ing van de voo1··
ziening, door de verwee?·deT worden
gecb·agen en wo1·den zij doo1· het H of
te zijnen laste gelegd (8). (Art. 1111,
lid 4, G.W.) (Impliciete oplossing.)
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, T.
STRUYF EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« SECURITAS ll; STRUYF, T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP « SEOURITAS ll EN FONDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN.)

Het openbaaT rniniste1·ie heeft geconclttdeet·d als volgt :
Het door de' sa1nen te voegen voor-

(1) Cass., 7 november i963 (Bttll. en Pas.,
1964, I, 260) en 21 oktober 1966 (A7'1', cass.,
1967, blz. 246); raadpl. cass., 26 februari 1975,
sup1·a, biz. 729 en de conciusie van het open·
baar ministerie ; raadpl. eveneens het voigende
arrest.
(2) Cass., 14 mei 1964 (Bttll. en Pas., 1964,
I, 980) en 2 februari 1967 (A1'7', cass., 1967,
biz. 678).
(3) en (4) Raadpl. de conciusie van het
openbaar ministerie.
(5) Raadpl. cass., 19 oktober 1961 (Bull.
en Pas., 1962, I, 195) 1en 21 februari 1969
(A1'1'. cass., 1969, biz. 585).
(6) Raadpl. cass., 27 juni 1974 (Arr. cass.,
1974, biz. 1219).

(7) Raadpl. cass., 8 maart 1968 (A1•r. cass.,
1968, biz. 906) en 29 januari 1975, sttpm,
biz. 614.
(8) Cass., 5 september 1974, sttp1·a, biz. 28.
Tegen het door de naamioze vennootschap
Securitas opgeworpen doch niet aangenomen
middei van niet·ontvankelijkheid van de
voorziening van Struyf heeft eiser een memorie
van wederantwoord ingediend. De veroor·
deling van de vennootschap in de kosten
van deze memorie steunt niet op artikei 68
van de arbeidsongevaJlenwet, maar op artikeillll, lid 4, van het Gerechteiijk Wetboek.
Daarom maakt het arrest ook melding van
Iaatstgenoemde bepaling.

--'- 863 zieningen bestreden arrest beslist dat
eiser Struyf zijn aanspraak op vergoeding
wegens tijdelijke verergering na de herzieningstermijn kan laten gelden tegenover het Fonds voor arbeidsongevallen
maar niet tegenover de verzekeringsinstelling.
Tegen de voorziening van Struyf werpt
de N.V. Securitas de niet-ontvankelijkheid op, omdat eiser in het arrest heeft
berust in zoverre het zijn vordering tegen
haar heeft afgewezen.
Aangezien de bepalingen van de arbeidsongevallenwetgeving die de vaststelling van de vergoedingen betreffen,
volgens uw rechtspraak van openbare
orde zijn (1), is de berusting evenwel
nietig, zodat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen.

***
Beide voorzieningen stellen de toepassing van het nieuwe artikel 25 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
aan de orde, waarbij de vergoeding voor
blijvende arbeidsongeschiktheid door een
vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid wordt vervangen, wanneer de
getroffene zijn beroep tijdelijk niet meer
kan uitoefenen.
Ond,er de gelding van de gecoiirdineerde wetten en ook volgens het door de
reg<;Jring ingediende wetsontwerp kon de
arbeidsongevallenvergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, die door
een gehomologeerde overeenkomst of een
vonnis was vastgesteld, nog maar alleen
worden gewijzigd, indien binnen drie jaar
een eis tot herziening werd ingesteld. Na
het verstrijken van die termijn of indien
daarv66r geen herziening was gevraagd,
kon de getroffene geen vergoeding meer
bekomen voor een verergering van zijn
arbeidsongeschiktheid, die na de vaststelling van de blijvende ongeschiktheid
was ontstaan.
Om dit te verhelpen diende Senator
C. Declercq bij , de Senaatscommissie
twee amenden'lenten in.
Het eerste strekte ertoe een bijkomende
vergoeding ten laste van het Fonds voor
arbeidsongevallen te leggen, wanneer de
arbeidsongeschiktheid van meer dan
10 % verergert na het verstrijken van
de herzieningstermijn (2). Dit amende(1) Cass., 7 november 1963 (Bull. en Pas.,
1964, I, 260) en 21 oktober 1966 (An·. cass.,
1967, biz. 246 ).
(2) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. nr. 215,
biz. 97-100.

ment werd overbodig geacht, omdat zulke
bijkomende vergoeding door het Fonds
kan worden toegekend met toepassing
van artikel58, § 1, 7°, van de wet. Luidens
deze bepaling heeft het .Fonds tot taak
« bijslagen, waarvan het bedrag en de
toekenningsvoorwaarden worden bepaald
door de Koning, te verlenen aan sommige
categorieen van getroffenen of hun rechthebbenden >>. Ter uitvoering hiervan verleent artikel 7 van,het koninldijk besluit
van 21 december 1971 ten laste van het
Fonds een bijslag voor blijvende verergering na de herzieningstermijn, waardoor het door het eerste amendement
beoogde doel is bereikt.
In dit zelfde amendement werd ook
voorgesteld het Fonds voor arbeidsongevallen de mogelijld'leid te geven de
herzieningstermijn te verlenen. Dit voorstel werd van de hand gewezen, omdat,
aldus de Nationale Arbeidsraad, «de toepassing ervan een inmenging van de
bestuurlijke macht in de rechterlijke
macht tot gevolg zou hebben en afbreuk
zou doen aan het beginsel van de kracht
van gewijsde >> (3).
De verwerping van dit laatste voorstel
bevestigt de regel dat de verplichtingen
van de verzekeringsinstelling tegenover
de getroffene definitief en onherroepelijk
zijn vastgesteld, indien binnen drie jaar
na de consolidatie geen herziening is
gevraagd. De getroffene die v66r het
verstrijken van die termijn geen eis tot
herziening heeft ingesteld, kan tegen de
verzekeraar geen enkele nieuwe aanspraak meer doen gelden.
Op deze regel heeft de wetgever maar
een uitzondering gemaakt door het aannemen van het tweede amendement van
senator De Clercq, dat het thans aan de
orde zijnde artikel 25 is geworden (4).
Deze bepaling regelt de aanspraken van
de getroffene die gedeeltelijk, blijvend
arbeidsongeschikt is, maar wiens toestand
tijdelijk zodanig verergert dat hij zijn
beroep niet meer kan uitoefenen en dus
tijdelijk algeheel arbeidsongeschikt is.
In tegenstelling tot het eerste, verworpen amendement, wordt alsdan geen
bijkomende vergoeding toegekend, maar
wordt de vergoeding voor blijvende,
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid- omgezet in een vergoeding voor tijdelijke,
algehele ongeschiktheid. De vergoeding
voor tijdelijke ongeschiktheid is weliswaar minder voordelig dan die voor blijvende, in zoverre zij maar 90 % in plaats
(3) Ibid., biz. 98.
( 4) ibid., blz. 100-103.

-864van 100 %van het loon bedraagt. Maar
daartegenover staat het voordeel voor
de getroffene dat hij op grand van zijn
algehele ongeschiktheid wordt vergoed.
Wa~meer de tijdelijke verergering zich
voordoet na de herzieningstermijn, wordt
de vergoeding luidens lid 3 van artikel 25
vastgestelcl en uitbetaalcl door het Fonds
voor arbeidsongevallen.
Past men cleze bepaling letterlijk toe,
clan zou de ganse vergoecling voor tijdelijke, algehele arbeidsongeschiktheid ten
laste van het Fonds vallen, aangezien
het geen bijslag bij de door de verzekeraar
betaalcle, blijvencle vergoecling is, en zou
cleze laatste tijclelijk van alle verplichtingen ontheven zijn. Dit is zeker niet
de bedoeling van de wetgever geweest.
Want in de Kamercommissie heeft de
minister verklaard : « De verergering na
de gewone herzieningstermijn wijzigt
niets aan de verplichtingen van de verzekeraar. De bijkmi:tencle financiiile last
wordt imn'lers geclra.gen door hot Fonds
voor arbeiclsongevallen » (5). In de tekst
van de wet worclt clezo becloeling echter
niet cluiclelijk tot uitclrukking gebracht,
-vvat evenwel geen weerslag op de onclerhavige zaak heeft.
Deze voorzieningen cloen claarentegen
wel de vraag rijzen of artikel 25 een volcloende nauwkeurige omschrijving geeft
van alle respectieve verplichtingen van
de verzekeringsinstelling en het Fonds
voor arbeiclsongevallen.
Lid 1 bepaalt onder welke voorwaarden de blijven~le vergoecling in een tijclelijke worclt omgezet : enige voorwaarde
is clat de door een blijvencle, uiteraard
gedeeltelijke arbeiclsongeschiktheicl getroffeno zijn beroep ingevolge verergering
van zijn ongeschiktheicl tijclelijk niet meer
lean uitoefenen.
Er worclt niet bepaalcl of er al clan niet
een eis tot herziening is ingesteld. Weliswaar stelt de incliener van het amendement in zijn verantwoorcling dat de omzetting van de vergoecling mogelijle moet
zijn, inclien de verergering blijkt « bij
een vraag tot herziening » ( 6). Hij is er
clus kennelijk van uitgegaan clat een
vraag om herziening ook effectief worclt
ingecliend, wanneer de arbeidsongeschiktheid v66r het verstrijken van de termijn
gewijzigd worclt. Maar hieruit mag niet
worden afgeleicl dat hij de becloeling heeft

(5) Kamer, 1970-1971, Gedr. St. nr. 887-6,
blz. 12.
(6) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. nr. 215,
blz. 101.

gehacl de toepa13sing van zijn amenclement uit te sluiten, wanneer, zoals in
cleze zaak, zulke aanvraag niet is ingecliend. De tekst van het artikel stelt deze
beperking in elk geval niet. De getroffene
heeft clus recht op de tijdelijke vergoeding
ongeacht of al dan niet een eis tot herziening is ingecliend.
Lid 1 bepaalt ten tweede dat de getroffene dat recht heeft << gedurende deze
periode », d.w.z. gedurende de periode
clat hij zijn beroep niet kan uitoefenen.
Ook in clit verbancl bevat deze bepaling
geen enkele beperkin.g. De betaling lean
dus niet worden stopgezet, wanneer de
herzieningstermijn verstrijkt, oole al is
geen eis tot herziening ingesteld.
Blijft clan nog de vraag wie cleze vergoecling moet betalen. Hieromtrent zegt
lid 1 niets.
Aangezien het echter niet gaat orn het
toeleennen van een bijleomencle vergoeding, maar om de omzetting van een
blijvende in een, tijclelijke vergoecling,
valt deze normaal ten laste van clegei1e
die de blijvencle vergoecling versclnucligcl
is, cl.i. in de regel de verzekeringsinstelling
en in bepaalcle gevallen het Fonds voor
arbeidsongevallen, nl. voor zeelieden,
voor bijzonclere risico's en wanneer de
werkgever niet verzekercl is (art. 58,
§ l, 1o, 2° en 3°); alsclan is het Fonds de
verzeleeraar.
In onclerhavig geval betwist de verzokeringsinstelling overigens niet clat zij
de vergoeclir1g ingevolge een verergering
die v66r het verstrijken van de herzieningstermijn is ontstaan, verschulcligcl is,
ook al werd geen herziening gevraagcl ;
want zij heeft ze vrijwillig betaald en
achteraf niet teruggevord,ercl. Aileen
betoogt zij - en het bestreden arrest
neemt haar stelling aan - clat haar verplichtingen uit artikel 25 opgehouclen
hebben te bestaan op het ogenblik clat
de herzie~1ingstermijn verstreken is. Uit
het voorgaancle blijkt clat deze stelling
strijclt met lid l, waarnit volgt clat het
eerste miclelel van eiser Struyf gegroncl is.
Hieruit volgt eveneens clat de verplichtingen van de verzekeraar na het verstrijken van de herzieningstermijn niet
overgeclragen worden op het Fonds voor
arbeiclsongevallen, zoals het arrest beslist, zoclat ook het door cleze partij ingeroepon miclclel gegroncl is.
Alvorens tot de vernietiging te lmnnen
besluiten, client evenwel nog te worden
onclerzocht of aan cleze uit lid l afgeleicle
stelling geen afbrecu~ worclt geclaan door
lid 3 clan wel of die stelling niet strij clt
met enige andere bepaling van de arbeicls-

-865ongevallenwetgeving, inzonderheid die wanneer geen eis tot herziening is ingebetreffende de herziening en de definitieve steld, blijven ze dit ook onherroepelijk.
vaststelling van de verplichtingen van Nu is de wetgever kennelijk niet zover
durven gaan ook van deze laatste regel
de verzekeraar.
Volgens lid 3 van artikel 25 worden de ·af te wijken : wanneer geen herziening
vergoedingen vastgesteld en uitgekeerd werd gevraagd, heeft hij niet willen
door het Fonds voor arbeidsongevallen, raken aan de verplichtingen van de verindien de verergering « zich voordoet » zekeraar na het verstrijken van de
na de herzieningstermijn en de blijvende herzieningstermijn. Om aan de getroffene
arbeidsongeschiktheid minstens 10 % niettemin het voordeel van lid 1 toe
te kennen heeft hij de last daarvan dan
bedraagt.
Hierbij rijst vooreerst de vraag wat op het Fonds gelegd.
moet worden verstaan onder « zich voorDe verantwoording van lid 3 ligt dus
doen » ·: betekent dit dat de verergering in de eerbiediging van de onherroepelijk
een aanvang moet hebben genomen, dus vastgestelde verplichtingen van de verontstaan zijn na de herzieningstermijn ? zekeraar. Hieruit volgt dan ook dat de
Of vindt deze bepaling ook toepassing, toepassing van lid 3, dat een uitzondering
waJmeer de v66r het verstrijken van die op lid 1 vormt, niet verantwoord is, wantermijn ontstane verergeringstoestand neer die verplichtingen niet werkelijk
daarna nog voortdum·t .? In deze laatste onherroepelijk vastgesteld zijn.
Dit is nu onbetwistbaar zo, waJmeer
hypothese zou het standpmlt van de
verzekeringsmaatschappij zegevieren.
een eis tot herziening is ingesteld en dit
De verantwoording van het amende- zolang geen uitspraak over de herziening
ment luidt als volgt : « Ingeval deze toe- is gedaan. In dat geval worden de verstanden opt1·eden meer dan drie j aar na plichtingen maar onherroepelijk definitief
de consolidatie neemt het Fonds voor door die uitspraak. W aarom zou de verarbeidsongevallen de vergoeding op zekeraar daarv66r dan niet ertoe kmmen
zich " (7). « Optreden » wijst er naar mijn worden verplicht de oorspronkelijk vastgevoelen toch wel op dat de toestand na gestelde blijvende vergoeding tijdelijk te
de herzieningstermijn ontstaat.
verhogen, wanneer hij door de uitspraak
Ook de tekst van lid 3 bevestigt deze over de herziening nog kan worden verinterpretatie. De vergoeding wordt door oordeeld tot een blijvende verhoging van
het Fonds niet alleen « uitgekeerd » maar de vergoeding? Indien herziening is
ook vastgesteld, wat inhoudt dat zij voor- gevraagd, zou naar mijn gevoelen dien nog niet vastgesteld was, dat het doch dit komt in onderhavige zaak niet
dus om een nieuwe toestand gaat en niet aan de orde - de verzekeraar de last van
om de voortzetting van een vroegere de in artikel 25, lid l, bepaalde vergoetoestand, die reeds aanleiding tot vast- dingen moeten blijven dragen tot op
stelling van de vergoeding had gegeven het ogenblik van de uitspraak over de
en nu door het Fonds eenvoudig wordt herziening. In clit geval zou het Fonds
voor arbeidsongevallen de vergoeding met
overgenomen.
Overigens stelt lid 3 een nieuwe voor- toepassing van lid 3 maar dienen te betawaarde, nl. dat de blijvende arbeids- len voor de verergeringen die na de uitongeschiktheid ten minste I 0 % be- spraak zijn ontstaan.
draagt. Het gaat dus om een ten dele
W anneer worden nu de verplichtingen
andere toestand dan in lid I. Want het van de verzekeraar onherroepelijk defuiiis zeker niet de bedoeling geweest dat de tief, wanneer geen herziening is geverzekeringsmaatschappij de vergoeding vraagd?
verschuldigd is, wanneer de ongeschiktIn beginsel natuurlijk na het verstrijheid minder dan 10 % bedraagt, maar ken van de herzieningstermijn. En hierop
wel dat de getroffene alsdan geen recht bestond onder de gelding van de vroeop omzetting van de vergoeding heeft.
gere wetgeving geen enkele uitzondering.
Maar meer nog dan uit de tekst van
Maar artikel 25 heeft, zoals reeds werd
lid 3 kan de draagwijdte ervan worden gezegd, daarop wel een uitzondering geafgeleid nit zijn opzet en bedoeling.
maakt ingeval van tijdelijke, algehele
Zoals werd gezegd, maakt artikel 25 arbeidsongeschiktheid. Alsdan wordt voor
uitzondering op het beginsel dat de verde duur van de algehele ongeschiktheid
plichtingen van de verzekeraar definitief de blijvende vergoeding omgezet in een
zijn vastgesteld bij de consolidatie. En tijdelijke vergoeding. De verplichtin.gen
van de verzekeraar worden dus wel
degelijk gewijzigd.
Hiermee is nu b,elemaal niet gezegd
(7) Senaat, 1970-1971, Gedr. St. nr. 215,
dat artikel 25 afwijkt van de herzieningsblz. 101.
CASSATIE, 1975. -
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-866b)i)paling. Tussen beide regelu1.gen blijft
een zeer duidelijk verschil bestaan. Artiiml 25 brengt alleen een uiteraard tijdelijke omzettmg van de vergoeding mee.
B:erzienmg kan leiden tot een definitieve,
~1.ieuwe vaststelling van de vergoeclll1.g.
Is dus alleen een tijdelijke verergering
a<;n de verzekeraar Inedegedeeld en geen
i,terzienmg aan de rechter gevraagd, clan
wordt na het verloop van clio beperkte
periocle opnieuw de oorspronkelijk vastgestelde vergoeclmg vom· blijvencle arbeidsongeschiktheicl uitbetaalcl en hierop
kan niet meer worden teruggekomen. Ten
onrechte beweert Struyf in zijn tweecle
~clclel dus dat die vergoeding dan opnieuw moet worden vastgestelcl; dat kan
alleen ingevolge een herziening. Dit Iniclclel faalt dus naar recht en in zoverre
het arrest zijn vorclering tot herziening
van de blijvende arbeidsongeschiktheicl
yerwerpt, is er geen grond tot vernietiging .
. . .Dit 11.eemt echter 11iet weg clat cle verplichtingen van de verzek~raar do?.r. de
mnzetting van cle vergoeclmg gewlJ z1gcl
worden, zoclra vaststaat clat de getroffene
2;ijn beroep tijclelijk niet n1eer kan uitoefenen en clit zolang de verergermg
dmut. Hot al clan niet mstellen van een
eis tot herziening heeft claarop geen
invloecl.
Orn de omzetting van de vergoecling
wegens tijclelijke verergermg te beperken
kan de verzokeraar zioh ook niet versohuilen aohter de nooclzaak om na het
verst1·ijken van de herzieningstermijn
clefinitief een eincle te maken aan de
onzekerhoicl nopens de omvang van zijn
verpliohtingen. Wanneer herziening is
gevraagcl, blijft die onzekerheicl na clie
termijn voortduren tot op de clag van de
reohterlijke uitspraak. vV ordt bum en de
herzieningstermijn claarentegen de omzetting van de vergoeding gevraagcl,
clan weet de verzekeraar onmidclellijk
welke zijn voorlopig. ~1.ieuwe verpliohti~:
gen zijn en weet hiJ eveneens clat hiJ
na de verergering opnieuw de oorspron'lmlijk vastgestelcle vergoecling moet betalen. Onzekerheicl bestaat alleen over
de cluur van de omzetting. Dooh dit geeft
hem niet het reoht om de omzettmg na
het verstrijken van de herzieningstermijn
stop te zetten, wanneer geen herziening
is gevTaagcl.
· En men kan van de getroffe11.e ook niet
eisen dat hij de herziening vraagt om het
voorcleel van de omzetting na het verstrijken van de herzieningstermijn te
kunnen blijven genieten. Wanneer de
''erergering werkelijk tijclelijk is en geen

enkele weerslag op de latere arbeiclsongesohiktheicl heeft of wanneer het maar
gaat om de herziening of de herneming
van de revalidatiemaatregelen, zoals
bepaalcl in lid 2 van artikel 25, is er
helemaal geen reden om de herzieningsprocedure m te stellen.
W eliswaar kon de getroffene zo;ncler de
regeling van artikel 25, ee;n vergoedmg
voor tijdelijke, algehele arbeidsongesohiktheicl bekomen door de herziening
te vragen - en clit kan hij ;naar mijn
mening nu nog - ; want artikel 72 laat
herziening toe voor elke " vvijziging van
het verlies van arbeiclsongeschiktheicl "
zoncler daarbij de tijclelijke ongeschiktheicl uit to sluiten. Artikel 25, althans de
bepaling van lid I, is clus niet zozeer erop
gericht een aanpassing van de vergoecling
mogelijk te maken die door de herzienmg
niet kan worden bekomen. Zoals de indiener van het amendement heeft gesteld,
gaat het hoofdzakelijk om eon regeling
die beter aangepast is aan de toestancl
van tijdelijke ongeschiktheid : de getroffene geniet onmiclclellijk een vorgooding
voor zijn algehele ongesohiktheid, zoncler
een clefinitieve rechterlijke uitspraak
over het verloop van zijn ganse situatie
te moeten afwachten.
Artikel 25 heeft een dubbel doel :
1o een vergoecling voor tijclelijke arbeidsongesohiktheid toekennen, die door
de herzieningsprooedure niot kan worden
bekomen, omclat clio ongeschiktheid ontstaat naclat de verplichtingen van de
verzekeraar onherroepelijk cle:fi;nitief zijn ;
en clat is de opzet van lid 3, dat om deze
idee tot uitclrukking te brengen de niet
volleclig oorreote aanwijzing geeft dat
het gaat on1 eon verergering die zich na
de herzieni;ngstermijn voorcloet ;
2o de tijdelijke arbeidsongeschiktheicl
anders en cloelmatiger vergoeden clan
door de herzienu1.gsprooeclm·e ; en dat is
de enige opzet van lid 1, dat deze nieuwe
011. andere mogelijkheid tot vergoeclll1.g
bieclt, zolang de verplichtingen van de
verzekeraar niet onherroepelijk definitief
zijn vastgestelcl en waai·van ook los van
de herzieningsprocedure gebruik kan
worden gemaakt. En deze verplichtmgen
zijn nieb onherroepelijk definitief, wanneer de tijdelijke verergering v66r het
verstrijken van de herzieningstermijn is
ontstaan en dit zolang de verergermg
duurt.

***
Samengevat 1neen ik dat uit de toepassing van artikel 25 de volgende
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1° Is de verergering ontstaan v66r
het verstrijken van de herzieningstermijn, clan draagt de verzekeraar de last
van de omzetting van de vergoeding voor
de ganse duur van de algehele arbeidsongeschiktheid, dus ook nog na het verstrijken van de herzieningstermijn, en
zulks ongeacht of herziening al clan niet
werd gevraagd ;
2° Is de verergering ontstaan na het
verstrijken van de herzieningstermijn,
dan draagt het Fonds voor arbeidsongevallen de last van de omzetting,
indien geen herziening werd gevraagd.
Indien wel een eis tot herziening werd
ingesteld, zou de omzetting logischerwijze door de verzekeraar moeten worden
gedragen tot de uitspraak over de herziening, doch dit volgt niet zo duidelijk
uit de tekst van artikel 25 ; na de uitspraak valt zij in elk geval ten laste van
het Fonds.
In onderhavige zaak is geen herziening
gevraagd en is de verergering v66r het
verstrijken van de herzieningstermijn
ontstaan. Derhalve heeft het Fonds voor
arbeidsongevallen geen enkele verplichting en mag de verzekeraar de betaling
van de vergoecling voor tijclelijke, algehele arbeidsongeschiktheid niet stopzetten bij het verstrijken van de herzieningstermijn.
Zowel het middel van het Fonds als
het eerste middel van Struyf komen mij
dan ook gegrond voor.

Niettemin is de voorziening van het
Fonds niet ontvankelijk, in zoverre zij
tegen de verzekeru1.gsrnaatschappij Securitas gericht is, omdat eiser geen midclel
doet gelden tegen het verwerpen van de
enige vordering van Struyf tegen deze
maatschappij en de desbetreffende beslissing niet wordt bei:n:vloed door de
vernietigi~1.g van de beslissing die het
Fonds aanbelangt.
Tot bindendverklaring van het cassatiearrest is er anderzijcls geen reden,
omclat de verzekeru1.gsmaatschappij door
de vernietiging reeds gebonclen is als
partij bij de voorzienu1.g van Struyf. En
in zoverre deze voorziening verworpen
wordt, is de bindendverklaring zonder
belang.

* * *
Wat ten slotte de kosten betreft, lui-

dens artikel 68 vallen cleze ten laste van
de verzekeraar, behalve wanneer de eis
roekeloos en tergencl is. Opzet van cleze
bepaling is de kosten niet ten laste van
de getroffene te leggen. Daarom meeri
ik clat artikel 68 ook toepassing moet
vi~1.clen op het Fonds voor arbeidso~l.ge
vallen, hoewel clit geen verzekeraar is1
althans niet in onclerhavig geding. Onder
de gelding van de vroegere wetgeving
heeft U de overeenkomstige bepaling
van de wet van 20 maart 1948, die nochtans aan de gecoordineerde wetten werd
toegevoegd, ook toepasselijk verklaarcl
op de arbeiclsongevallenwet voor zeelieclen van 30 december 1929 (8).
In de zaak 1451 is zowel het Fonds
voor arbeiclsongevallen als de verzeke:
ringsmaatschappij partij, maar aangezien de voorziening niet ontvankelijk is
in zoverre zij tegen deze laatste is gericht,
meen ik clat er aanleiding is om de kosten
ten laste van het Fonds te leggen.
,
De voorziening van Struyf is zowe~
tegen de verzekeringsn:matschappij als
tegen het Fonds gericht. De gegTondheid
van het eerste middel heeft tot gevolg
dat de maatschappij en niet het Fonds
de gevorderde vergoeding verschuldigd
is, zoclat er reden is om de kosten van
de voorziening van Struyf ten laste van
de verzekeringsmaatschappij te leggen,
ook al is deze maar gedeeltelijk gegrond.
In elk geval moet de verzekeringsmaatschappij de kosten van de memorie van
wederantwoorcl dragen, aangezien het
door deze aangevoerd micldel van nietontvankelijkheicl niet gegrond is ; en in
die mate steunt de veroordeling in de
kosten niet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet maar op artikelllll, licl4,
van het Gerechtolijk Wetboek (9).
Beslttit : gedeeltelijke vernietiging.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 januari 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Overwegende da:t het Fonds voor arbeidsongevallen en Struyf zioh tegen
hetzelfde arrest in cassatie hebben voorzien; dat deze voorzieningen samengevoegd dienen te worden ;

I. Op de voorziening van het Fonds
(8) Cass., 8 maart 1968 (A1'1', cass., 1968,
blz. 906).
(9) Cass., 5 september 1974, snp1·a, blz. 19.
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voor arbeidsongevallen tegen Struyf en
op de voorziening van Struyf :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid aan de voorziening van Struyf
tegengeworpen door de naamloze vennootschap Securitas en hieruit afgeleid
dat Struyf tegenover deze vennootschap
berust heeft in het arrest en zijn recht
op voorziening heeft verzaakt :
Overwegende dat de bepalingen van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 die de aan de getroffene toekomencle
schacleloosstelling regelen, de openbare
orcle raken; clat het verzaken van het
recht op voorzioning in cassatie tegen,
of het berusten in een beslissing over
zulke bepaling nietig is ;
Dat het miclclel van niet-ontvankelijkheicl niet kan aangenomen worden ;
Over het miclclel door het Fonds voor
arbeiclsongevallen afgeleicl uit de schencling van artikel 25, inzonclerheicl clercle
lid, van de arbeiclsongevallenwet van
10 april 1971,
doonlat, na te hebben erkencl clat de
verergering van de blijvencle arbeiclsongoschiktheid zich voorcleecl bij het
begin van het jaar 1970 en clerhalve
bhmen de periocle van herziening, het
arrest niettemin de vorclering tot betaling
van de vergoeclingen voor cleze verergering ontvankelijk verklaart tegen eiser,
die tot cleze betalil'lg zou gehouden zijn
vanaf het verstrijken van do termijn
van horziening, zcllks om de reclenen dat
na hot verstrijken van de herzieningstermijn de verzekeraar-arbeiclsongevallen
nog enkol een definitiof vastgestelcle
lijfrente moet uitkeren, clat de tijclelijke
verergeril'lgstoestanclen die zich voordoen
na de herzieningstermijn luiclens artikel 25 van de wet van 10 april 1971 ten
laste van oiser vallen en clat het desaangaancle zoncler belang is clat de tijdelijke
verergering zelf v66r het verstrijken van
de herzieningstermijn ontstaan is,
te1·wijl de vergoedingen voor de tijdolijke verergeringen enkol clan ten laste
van eiser kunnen vallen, wa;nneer cleze
verergeringstoestanclen zich voordoen na
het verstrijken van de herzieningstermijn ; eiser niet hoeft tussen te komen
voor de verergeringen welke zich tijdens
de herzieningsperiocle hebben voorgeclaan, en nog na het verstrijken van de
herzieningsperiode blijven voortcluren,
vermits in dergelijk geval de getroffene
over een vorclering tot herziening tegen
de verzekeraar-arbeiclsongevallen heeft
beschikt;

en over het eerste middel door Struyf
afgeleicl nit de schending van artikel 25
van de arbeiclsongevallenwet van 10 april
1971,
doo1·dat het arrest beslist clat, voor
zover de vordering van eiser steunde op
de tijdelijke verergeringen bedoeld m
voormelcl artikel 25, de verplichting tot
uitkering van de claaraan beantwoorclende vergoeclingen door de verzekeraararbeidsongevallen, ten deze verweerster,
ophield op het ogenblik clat de herzieningstermijn verstreek, namelijk ten deze
op 5 september 1972,
te1·wijl, nu het arrest constateert dat
de hager becloelcle tijclelijke verergering
zich reeds v66r het verstrijken van de
herzieningstermijn had voorgeclaan, verweerster, overee~'lkomstig de bepalingen
van voormeld artikel 25, gehouclen was
tot betaling van de vergoedingen beantwoorclencle aan de gause cluur van die
verergering, ook indien cleze bleef voortduren na het verstrijken van de herzieningstermijn :
Overwegende clat de vergoecling voor
blijvende arbeiclsongeschiktheicl kan worden gewijzigcl, hetzij ingevolge een herziening ingestelcl overeonkomstig artikel 72 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971, hetzij ingevolge een tijclelijke verergering van de arbeidsongeschiktheicl in de voorwaarden bepaalcl
door artikel 25 van clezelfcle wet ;
Overwogencle dat de omzetting van de
vergoecling voor blijvencle arbeidsongeschiktheid in een vergoeding voor
tijclelijke arbeidsongeschiktheicl met toepassil'lg van artikel 25 ten laste valt van
de verzekeraar die de vergoedil'lg voor
blijvencle arbeiclsongeschiktheicl verschuldigd is, behoudens in het geval bepaalcl
in lid 3 van elit artikel ;
Dat luidens dit lid 3 de vergoecling
wordt vastgesteld en uitgekeercl door het
Fonds voor arbeidsongovallen ingeval de
tijdelijke verergeringstoestanden zich
voorcloen na de herzieningstermijn bij
een blijvende arbeiclsongeschiktheicl van
ten mil'lste 10 t.h. ;
Dat deze bepaling geen toepassing
vindt, wanneer de verergering v66r het
verstrijken van de herzieningstermijn is
ontstaan;
Overwegende dat, wanneer v66r het
verstrijken van de herzieningstermijn
noch een eis tot herziening is ingesteld
noch een tijdelijke verergering is ontstaan, de aanspraken van de getroffene
tegenover de verzekeraar definitief zijn
vastgesteld en diens overeenkomstige
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be'invloed door een wijzig'ing in de toestand van de getroffene ;
Dat, wanneer daarentegen de tijdelijke
verergering v66r het verstrijken van de
herzieningstermijn is ontstaan, de verzekeraar de vergoeding voor tijdelijke
verergering met toepassing van artikel25,
lid 1, verschuldigd is, zolang de getroffene
het beroep waarin hij gereclasseerd werd,
tijdelijk niet meer kan uitoefenen ; dat
deze verplichting niet ophoudt te bestaan,
wanneer die toestand na het verstrijken
van de herzieningstermijn voortduurt,
zelfs indien geen eis tot herziening werd
ingesteld;
Dat het Fonds voor arbeidsongevallen
met toepassing van artikel 25, lid 3, geen
vergoeding verschuldigd is voor de tijdelijke verergering die v66r de herzieningstermijn is ontstaan, ook al duurt die
verergering na het verstrijken van die
termijn .nog voort ;
Dat de middelen gegrond zijn ;
Over het tweede middel door Struyf
afgeleid uit de schending van de artikelen 22, 23, 25 en 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
doo1'dat het arrest de vordering van
eiser tegen verweerster niet ontvankelijk
verldaart en zijn vorder:U1.g ten aanzien
van verweerder slechts ontvankelijk verklaart voor zover zij de vergoeding van
de tijdelijke verergering van arbeidsO~'lgeschiktheid beoogt, en de vordering
van eiser verwerpt welke ertoe strekte,
hetzij ten aanzien van verweerster hetzij
ten aanzien van verweerder, te horen
ze~gen dat, nadat een nieuwe bestendighmd van de arbeidsongeschiktheid zou
zijn verworven, eiser het recht had de
mogelijke bestendige verergering te laten
gelden,
tm·wijl, wanneer zoals ten deze, overeenkomstig de feitelijke vaststellingen
van het arrest, de uitzonderlijke tijdelijke
verergeringen, bedoeld in voormeld artikel25, zich.voordoen v66r het verstrijken
van de termijn door voormeld artikel 72
bepaald voor het instellen van de vordering tot herziening, de getroffene luidens
de bepalingen van voormeld artikel 25
opnieuw gesteld wordt in de juridische
toestand bepaald door de voormelde
artikelen 22 en 23, waaruit volgt dat,
nadat opnieuw een arbeidsongeschiktheid met bestendig karakter zich zal
hebben voorgedaan, de getroffene de
eventuele ergere graad van deze blijvende
arbeidsongeschiktheid, hetzij ten aanzien
van de verzekeraar, hetzij ten aanzien

van verweerder zal kunnen inroepen om
de daaraan beantwoordende vergoeding
te bekomen:
Overwegende dat met toepassing van
artikel 25 van de arbeidsongevallenwet
de vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid maar aileen wordt omgezet in een vergoeding voor tijdelijke
a;rbeidsongeschiktheid gedurende de penode dat de getroffene zijn beroep tijdelijk niet kan uitoefenen ; dat, wanneer
ge.~n eis tot h~rziening is ingesteld, de
bhJvende arbmdsongeschiktheid na het
verstrijken van die periode niet opnieuw
d~ent te worden vastgesteld door een
meuwe te homologeren overeenkomst of
een beslissing met toepassing van artikel 24;
Dat het middel naar recht faalt ;
II. Op de voorziening van het Fonds
voor arbeidsongevallen tegen de naamloze vennootschap Securitas :
Over het middel van niet-ontvankelijldl.eid van de voorziening tegengeworpen door de naamloze vennootschap
Securitas en hieruit afgeleid dat het
middel. « J?-iet de minste invloed heeft op
de beshssmg door het arrest aangaande ,
de vennootschap genomen :
Overwegende d~t de eis van Struyf
tegen de gemacht1gde verzekeraar werd
afgewezen omdat de herzieningstermijn
was verstreken ; dat l1et Fonds voor
arbeidsongevallen geen middel tegen deze
reden laat gelden; dat de vernietigino·
van de beslissing over de rechtsbetrek~
king tussen het Fonds en Struyf geen
invloed heeft op de beslissing ten aanzien van de naamloze ve11.nootschap
Securitas;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing ten aanzien van de naamloze
v:nnoots~hap Securitas voor deze partij
bmde~d. IS ?-oordat zij par:tij is bij de
voor~1e~I?-g mgesteld door Struyf die de
vermet1gmg bekomt ; dat er derhalve
geen reden meer is tot bindendverklaring
van de vernietigde beslissing ;
Dat, ll'l zoverre de voorziening tegen
de naamloze vennootschap Securitas verworpen wordt, de bindendverklaring
zonder belang is ;
Om die redenen, voegt de onder de
null!mers 1451 en 1454 op de algemene
rol mgeschreven zaken samen ; vernietigt
het bestreden arrest, behalve in zoverre
het de vorder:U1.g van Struyf tot herzie-
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heid verwerpt ; verwerpt de voorziening
van het Fonds voor arbeidsongevallen in
zoverre zij gericht is tege:n de naamloze
ven:nootschap Securitas ; beveelt dat
van dit arrest 1nelding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; gelet op artikel 68
van de arbeidsongevallenwet en artikel 1111, lid 4, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt het Fonds voor
arbeidsongevallen in de kosten van zijn
voorzie:nmg en de namnloze vennootschap
Securitas i:n de kosten van de voorziening
van Struyf; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Gent.
9 april 1975. 3e kamer. Voo1'zitte1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'Slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijklniclende conclztsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Faures, Houtekier en
Bayart.

38 KAMER.- 9 april1975,
1° ARBEIDSONGEVAL. - BEPALINGEN DIE VASTSTEL~EN ONDER WELKE
VOORWAARDEN DE ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING TOEPASSING VINDT. BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

20 OPENBARE ORDE. -

ARBEIDSONGEVAL. - BEPALINGEN DIE VASTSTELLEN ONDER \VELKE VOORWAARDEN
DE ARBEIDSONGEVALLENWETGEVING
TOEPASSING VINDT. BEPALINGEN
VAN OPENBARE ORDE.

1° en 2° De bepalingen die vaststellen oncleT
welke voonvaa1·clen de m·beiclsongevallenwetgeving toepassing vinclt, mken de
openba1'e o1·de (1).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« L'URBAINE "' T. LAUWEREINS.)

ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 14 mei 1964 (Bttll. en Pas., 1964,
I, 980) en 26 februari 1975, sttp?'a, blz. 729;
raadpl. het voorgaande arrest en de voetnoot 1.

arrest, op 27 deceiTlber 1973 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 'l 068 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1, 21 van de wetten betreffende de vergoedmg der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij ko:ni:nklijk besluit van
28 septem.ber 1931 (gezegd artikel 1
gewijzigd door artikel 1 van de besluitwet van 9 juni 1945 en aangevuld bij
artikel 47 van de wet van 27 juni 1969),
en voor zover als nodig 6, § 2, en 7 van
de arbeidsongevallenwet va:n 10 april
1971,
cloonlat het arrest beslist dat het hoger
beroep door eiseres ingesteld :niet toelaatbaar is voor zover de beslissing va:n
de eerste rechter betreffe:nde de toepasselijkheid van de arbeidsongevallenwetgeving bestrede:n wordt, zulks om de
rede:nen : dat de :nieuwe stelling va:n eiseres gelijk te stollen is met een afstand
va:n rechtsvordering, die niet meer mogelijk is, daar verweerster door de toepasshlg te vragen van de nieuwe wet op de
arbeidsongevallen een tegenvorderin g
heeft ingesteld; dat eiseres slechts gerechtigd is terug te komen op de beslissmg
luidens welke het ongeval binnen het
toepassingsgebied viel van de wetgevi:ng
mzake arbeidsongevallen, indien deze
beslissing strijdig is met de openbare
orde of indien haar houcling bepaald
werd door geweld, bedrog of &waling ;
dat de appreciatie van de rechter omtrent
het feit of het o:ngeval bi:nne:n het toepassingsgebied van de wetgeving i:nzake
arbeidsongevallen valt, een loutere feitenkwestie is en de open bare orde niet raakt;
en dat het niet bewezen is dat eiseres in
dwaling wercl gebracht toen zij de zaak
aanhangig maakte voor de arbeidsrechtbank,
te~·wijl elk hoger beroep tege:n een
eindvonnis mgesteld het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger
beroep ; de wetten op de arbeiclsongevallen, h1 het bijzonder de bepaling die
hot begrip arbeidsongeval vaststelt, de
openbare orde betreffen en de bet·wistingen desaangaande opgeworpen dienen
te worden onderzocht en opgelost door
de rechter in welke graad van aanleg het
ook zij ; en het arrest derhalve, door het
hoger beroep van eiseres desaangaande
niet ontvankelijk te verldaren, zowel de
devolutieve kracht van het hoger beroep
schendt (schending van artikel 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek) als het lmrakter van openbare orde, aan de wetten op
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(schending van de andere aangehaalde
wetsbepalingen) :
Overwegende dat het arrest het hager
beroep niet toelaatbaar verklaart, voor
zover het vonnis de arbeidsongevallenvvetgeving toepasselijk acht overeenkomstig de eigen vordering en conclusies
van eiseres ; dat hot arrest erkent dat het
hager beroep wel ontvankelijk zou zijn,
inclien bedoelde beslissing de openbare
orde zou betreffen, maar oordeelt dat
Zcliks niet het geval is ;
Overwegende dat de wettelijke bepalingen clie de vereisten opgeven voor de
toepassixtg van de op 28 september 1931
gecoiirdineerde wetten betreffende de
vergoedi•1g der schade voortspruitende
uit arbeidsongevallen, de besluitwet van
13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit
ongevallen die zich op de weg naar of van
het werk voordoen en de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, de openbare
orde raken ; dat, in strijd met de beslissing van het arbeidshof, zcuks ook het
geval is 1net de vereiste dat het ongeval
tijdens en door het feit van de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst overkomt
of zich voordoet op de weg naar of van
het werk;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; boveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing;
gelet op de wet van 20 maart 1948, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar hot Arbeidshof te Brussel.
9 april 1975. 3e kamer. Tloo?'zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. T1erslaggeve1', de
H. Janssens. - Gelijklnidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Fam·es en De Baeck.

1°
1°

KAMER.-

10 apri11975.

OVEREENKOMST. ONVERSOHOONBARE ,DWALING. DWALING.
KAN NIET TOT GRONDSLAG DIENEN
VOOR EEN VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE OVEREENKOMST.

2°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. LEGAAT. VERWERPING. 0NVERSOHOONBARE DWALING. DWALING DIE NIET TOT GRONDSLAG
KAN DIENEN VAN EEN VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING VAN HET LEGAAT.

3°

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN. LEGAAT. VERWERPING. DWALING AANGEVOERD ALS GEBREK IN
DE TOESTEll'l:llHNG. Qp ZIOHZELF ONVERSOHOONBARE DWALING. DWALING DIE NIET VERSOHOONBAAR WORDT
OMDAT ZIJ EVENEENS DOOR GEREOHTELIJKE RAADSLIEDEN WERD BEGAAN. BESLISSING DAT DEZE DWALING NIET
TOT GRONDSLAG KAN DIENEN VOOR EEN
VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN
DE \'ERWERPING VAN HET LEGAAT.
WETTELIJKHEID.

1° De onverschoonba1·e dwaling, dit wil
zeggen de dwaling die geen 1·edelijk
mens Zott begaan, is geen geb1·ek in de
toestemming in de zin van de artikelen 1109 en 1110 van het Bzw·gm·lijk
lVetboek en lean niet tot g1·ondslag dienen
voo1· de bij artikel 1117 van hetzeljde
wetboek bedoelde vm·de1·ing tot nietigveTklaring (1). (Impliciete oplossing.)

2° De onverschoonbare dwaling, clit wil
zeggen de dwaling die geen 1·edelijk
me1~s zozt begaan, is geen geb1·ek in de
toestemming die tot g1·ondslag lean dienen
voo1· de vonlering tot nietigve1·klaTing
van de ve?'WM'ping van een legaat (2).
(Impliciete oplossing.)

3° De beslissing die, om een voTdM·ing tot
nietigve1·kla1'ing van de ve1'We1·ping va1i
een legaat ongegmnd te vm·kla1·en, erop
wijst dat de op zichzelf onve1·schoonbare
dwaling van de eise1·, die het legaat
venve?'JJt, niet verschoonbaa1• wo1·dt omdat zij oak doo1• ge1·echtelijke madslieden is begaan, eist vanwege de eise1'
geen naztwlettendheid en vooTzichtigheid die g1·ote1· zijn dan die wellce
men nonnaal van een 1·edelij k mens kan
venvachten en is de1·halve wettelijk
veTantwooTd.

(1) Cass., 6 januari 1944 (Bttll. en Pas.,
1944, I, 133) en noot 2, get. R.H., en 28 juni
1968 (A?'?'. cass., 1968, blz. 1321), en noot 1
onder cass., 10 september 1970 (ibid., 1971,
blz. 32).
(2) Raadpl. de beslissingen waarvan sprake
in de vorige noot.

872{VAN CASTER F., T. VAN CASTER A.
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST

(VM'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I april 1974 gewezen door het
Hofvan beroep te Luik, uitspraak doende
als rechtscollego naar hetwelk de zaak
verwezen werd ;
Gelet op het arrest op 13 november
1969 door het Hof gewezen (1).
Gelet op de akte waardoor Mr. De
Bruyn, advocaat bij het Hof van cassatie, verklaart het geding te hervatten
in naam van Christian Van Caster en
van Adelheid Mazalla, weduwe van Andre
Van Caster, overleden;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grandwet,
doonlat het bestreden arrest, bij hervorming van het beroepen vo~mis, eisers
rechtsvordering tot nietigverklaring van
de verwerping van het hem. door zijn
grootmoeder gemaakte legaat, hetzij
wegens het ontbreken van een oorzaak,
hetzij wegens dwaling zowel omtrent de
juridische overwegingen die tot die verwerping hebben geleid als omtrent de
persoon tot wiens voordeel ze zou strekken, ongegrond verklaart en zijn beslissing rechtvaardigt door de overweging
dat, indien bewezen was dat eiser, wanneer hij het legaat verwierp, dacht dat
daardoor hot deel van de nalatenschap
dat zijn vader moest verkrijgen, grater
zou worden en dat eiser aldus een dvvaling
omtrent het recht begaan had, die dwaling, daarentegen, noch verschoonbaar
noch onoverkomelijk was, op de gronden
dat "gei:ntimeerde (thans eiser) op 14 en
15 oktober 1954, door het legaat te verwerpen, alle gevolgen van die daad kon
overwegen, inclusief de mogelijkhoid die
zich voorgedaan heeft "• " dat die mogelijkheid niet kon ontgaan aan wie voldoende nadacht " en « dat gei:ntimeerde
kon en moest hebben voorzien dat zijn
verwerping van de nalatenschap zijn
broeder tot voordeel zou strekken ''•
tenvijl die gronden, inzonderheid voor
zover zij de eiser verwijten dat hij de
mogelijkheid dat de verwerping van het
legaat verweerder tot voordeel zou strekken, noch overwogen noch voorzien heeft,
tegenstrijclig en onverenigbaar zijn met

(1)

A1'1'.

cass., 1970, blz. 261.

de anderzijds door het arrest gedane
vaststelling dat de door de advocaat,
raadsman van de vader van de partijen,
aan zijn client geschreven brieven van
11 oktober 1954 en 25 mei 1955, evenals
de notariele akte van 15 oktober 1954,
bewijzen dat de gerechtelijke raadslieden
va~l zijn vader destijds dezelfde dwaling
als eiser begaan hebben; inderdaad
uit die vaststelling zelf voortvloeit dat
de mogelijkheid dat de verwerping van
het legaat de verweerder tot voordeel zou
strekken vvel degelijk onderzocht en
voorzien werd door eiser en zijn vader,
maar dat zij door hen afgewezen werd,
rekening houdend rnet het advies van
de juristen die zij geraadpleegd hadden :
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat eiser, door de verwerpng
van zijn legaat, de m.ogelijkheid had alle
gevolgen van zijn handeling te overwegen, inclusief de mogelijkheid die zich
voorgedaan heeft, en dat hij deze kon en
nwest hebben voorzien, het arrest geens
zins oordeelt dat hij die mogelijkheid
werkelijk overwogen had;
Dat het enkel hierop stmmt dat eiser
ten onrechte gedacht heeft dat zijn verwerping tot vergroting zou strekken van
het deel van de nalatenschap dat zijn
vader n1.oest verkrijgen en dat die dwaling omtrent het recht, die noch verschoonbaar noch onoverkomelijk was,
ook door de juriclische raadslieden begaan werd ;
·
Dat die overwegingen niet tegenstrijdig
zijn;
Dat het midclel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 1108, 1109,
1110, 1131 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
dooTdat, na erop gewezen te hebben dat
eiser, wanneer hij op 14 en 15 oktober
1954 zijn legaat verwierp, de mogelijkheid had alle gevo1gen van die handeling
te overwegen, inclusief de mogelijkheid
die zich voorgedaan heeft, dat die mogelijldleicl aan wie voldoende nadacht niet
kon ontgaan, en dat eiser kon en n1.oest
hebben voorzien dat zijn verwerping van
de nalatenschap zijn broeder tot voordeel
zou strekken, en uit die vaststellingen
afl.eidt dat de door eiser begane dwaling
omtrent het recht noch verschoonbaar
noch onoverkomelijk was, het arrest
beslist dat « de door de advocaat, raadsman van de vader van de partijen, aan
zijn client geschreven brieven van 11 oktober 1954 en 25 mei 1955, evenals de
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akte van notaris Lambert van 15 oktober 1954, niet van die aard zijn dat zij
in het onderhavige geval de dwaling
verschoonbaar of onoverkomelijk rnaken », dat « die dokumenten eenvoudigweg bewijzen dat de dwaling van gei:ntimeerde ook door de toenmalige juridische raadslieden van zijn vader begaan
werden maar dat zij de onverschoonbare
en niet onoverkomelijke aard ervan niet
wijzigen » en dat "niet kan aanvaard
worden dat de dwaling van een pleit,er,
die op zichzelf onverschoonbaar en niet
onoverkomelijk is, dit aspect niet meer
zou bezitten omdat zij ook begaan of
zelfs veroorzaakt werd door de onachtzaamheid of de vergissing van juridische
raadsleden »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, nu de onverschoonbare dwaling deze is die een redelijk mens niet begaat, de feitenrechters
dit rechtsbegrip miskend hebben door,
in algemene bewoordingen, te oordelen
dat de dwaling van een pleiter, die op
zichzelf onverschoonbaar is, dat karakter
niet verloor omdat ze eveneens begaan
werd of zelfs veroorzaakt werd door de
onachtzaamheid of de vergissing van
juridische raadslieden, en door aldus van
eiser een grotere nauwlettendheid en
· voorzichtigheid te eisen dan die welke
men normaal van een redelijk mens kan
verwachten (schending van alle in het
middel bedoelde wetsbepalingen);
tweede onde1·deel, het voor de oplossing
van het geschil niet onbelangrijk was
dat de dwaling van eiser omtrent het
recht eveneens begaan werd of veroorzaakt werd door de toenmalige juridische
raadslieden van zijn vader en de feitenrechters, door zich over dit feitelijk punt
niet uit te spreken, alle controle op de
wettelijkheid van hun beslissing inzake
het onverschoonbaar karakter van hun
dwaling omtrent het recht, waarop zij
zich beroepen, onmogelijk maken (schending van artikel 97 van de Grondwet en,
voor zover nodig, van de andere in het
middel aangehaalde wetsbepalingen)
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, door erop te wijzen
dat de brieven van de advocaat, raadsman van de vader van de partijen, en
de notariele akte << eenvoudigweg bewijzen dat de dwaling van gei:ntimeerde
eveneens door de toenmalige juridische
raadslieden van zijn vader begaan werd »,
het arrest uitsluit dat in het onderhavige
geval, de dwaling van eiser omtrent het
recht veroorzaakt werd door die van de
juridische raadslieden ;

Dat dit onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, welke ook de waarde
weze van de in algemene bewoordingen
geformuleerde overweging, clie door het
middel bekritiseerd wordt, uit het arrest
volgt, zoals blijkt uit het antwoord op
het tweede onderdeel van het middel,
dat het hof van beroep hierop steunt dat
eisers dwaling omtrent het recht eenvoudigweg ook begaan werd door de
toenmalige juridische raadslieden van
zijn vader;
Dat, derhalve, door te oordelen dat de
onverschoonbare en op zichzelf niet
onoverkomelijke dwaling van eiser niet
verschoonbaar en onoverkomelijk wordt
omdat zij in het onderhavige geval eveneens begaan werd door de juridische
raadslieden, ingevolge de onachtzaamheid of de vergissing van deze laatsten,
het arrest van eiser geen nauwlettendheid
en voorzichtigheid eist die grater zijn
dan die welke men normaal van een redelijk mens kan verwachten;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 april 1975. - 1e kamer. - Voo1·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Clason. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1's, de HH. VanRyn en DeBruyn.

1e KAMER.- 10 apri11975.
DWANGSOM.- AANTASTING VAN ANDERli'IANS EIGENDOli'I. VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN ZEKER
BEDRAG PER DAG VERTRAGING VAN DE
OPGELEGDE, BINNEN EEN GESTELDE
TERli'IIJN UIT TE VOEREN WERKEN,
- BESLISSING DIE Ili'IPLIOEERT DAT DE
REOHTER TER VERGOEDING .VAN HET
NADEEL SOHADEVERGOEDING HEEFT
WILLEN TOEKENNEN PER DAG VAN
VERDERE AANTASTING NA VERLOOP
VAN DE TERli'IIJN. - GEEN DWANGSOli'I,
- WETTELIJKE VEROORDELING.

W annee1' hij die ande1'mans eigendom
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aantast ve1'001'deeld wonlt tot betaling
van een zeket· beclrag per dag ve1·traging
van de opgelegcle, binnen een gestelcle
te1·mijn t~it te voe1·en we1·lcen, is cleze
vm·oonleling geen dwangsom en is wettelijk als nit cle beslissing blijlct clat de
1·echte1· alch~s te1· ve1·goecling van het
nacleel schadevergoecling heeft willen
toelcennen per clag van veTcleTe aantasting
na vedoop van de te1·mijn (I).
(DELVAUX, T. RUGGIERI.)
ARREST ( vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 april 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Doornik ;
Over het eerste rniddel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9, 25,
97 van de Grondwet, 2 van het Strafwetboek, ll42, ll47, ll48, ll49, ll50,
ll5l, ll53, 1226, 1229, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk vVetboek.
cloonlat het vonnis eiser veroordeelt de
werken die het beveelt, bim1e:n een termijn van twee maand vanaf de betokening uit te voeren en " indien hij dat niet
doet, hem van nu af aan veroordeelt mn
aan Ruggieri (verweerder) als schadevergoeding 100 frank per dag vertraging
te betalen ,,
te1·wijl, bij gebrek aan vaststelling van
een schade per dag vertraging, die door
die veroordeling hersteld zou moeten
worden, het vonnis eiser tot een onwettelijke straf of dwangsom veroordeelt
(schencling van alle in het middel becloelcle wetsbepalingen) ; het althm1s tegen
hen1 een voroorcleling tot betaling van een
geldsom uitspreekt die niet met redenen
mrtldeed is (schending van de in het
midclel bedoelde bepalingen van het
Burgerlijk W etboek en van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende . dat vm'weerder in het
inleidend exploot · van zijn eis de ver(1) Cass., 25 februari 1937 (B1tll . .en Pas.,
1937, I, 73); raadpl. cass. 12 november 1942
('ibid., 1942, i:, 282); 12 mei Hl55 (ibicl., 1955,
I, 1003) en noot 2; 10 februari Hl56 (ibitl.,
1956, I, 604); 7 november 1958 (ibicl., 1959,
I, 249) en 3 maart 19M (ibid., 1964, I, 757).

wijdering vorderde van alle hinderpalen
voor de uitoefening van een recht van
erfdienstbaarheid van uitzicht op eisers
erf, de wegneming of, tenminste, de verldeining van een door eiser in de gemene
lllU1U' aangebrachte kast, evenals de
wegneming van elk werk dat de kroonlijst van verweerders gebouw verstopt
of het onderhoud van genoemde kroonlijst hindert;
Dat verweerder vroeg dat, indien eiser
de gerechtelijke beslissing die in die zin
zou uitspraak doen, niet uitvoercle, deze
veroordeeld zou worden tot de betaling
van drie maal 500 frank per dag vertraging, als schaclevergoeding;
Overwegencle dat het vonnis, dat oordeelt dat de rechtsvordering gegrond is,
ofwel de vervvijdering ofwel de aanpassing beveelt van de hierv66r nader omschreven werken, uitgevoerd zonder rekening te houden met de rechten van
verweerder, binnen een termijn van twee
maand vanaf de betokening van het
vonnis en, indien hij dat niet doet, eiser
veroordeelt om, als schadevergoeding,
100 frank per dag vertraging te betalen ;
Overwegende dat het vonnis aldus
geen dwangsom uitspreekt, dit is een
straf die de weigering zijn beslissing nit
te voeren strafbaar stelt, 1naar aan verweercler de herstelling toekent van een
schade, die de rechter, dan reeds, op
100 frank per dag kon ran1en, en die zou
voortvloeien nit de vertraging bij het
doen verclwijnen van de oorzaken van een
feitelijke toestand, waarvan het oordeelt
dat hij schadelijk is voor verweerder en
dat hij te wijten is aan onwettelijke handelingen van eiser ;
Overwegende anderzijds dat de gronclen van het vonnis betreffende de vergoeding van de schade, voldoen aan het
bij artikel 97 van de Grondwet bepaalde
VOl'lnVOOl'SChrift ;
Dat het miclclel niet kan worden aangenonlen;
01n die reclenen, verwerpt de voorzioning ; veroorcleelt eisor in de kosten.
10 april 1975. - l 8 kamer. - T1o01'zitter, de H. Perrichon, raaclsheer waarnemend voorzitter. T1e1·slaggevm·, de
II. Capelle. Gelijkluiclencle conclusie,
de H. Velu, aclvocaat-generaal. - Pleitm·s, de IIH. Dassesse en Fally.

1e
1o
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197 5.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET.
VERJ\1ELDINGEN
VAN HET BELASTE INKOJ\'IEN OF VAN HET
JAAR VAN VERKRLTGING. NIET OP
STRAFFE
VAN NIETIGHEID
VOORGESOHREVEN.
INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET. VORJ\'I.

3D NALATENSCHAP. -

AANVAARDING
ONDER VOORREOHT VAN BOEDELBESOHRIJVING. GEVOLGEN.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
STELSEL VOOR HET VVETBOEK VAN DE
INKOJ\'ISTENBELASTINGEN.
BELASTING OP DE INKO:,YlSTEN UIT ROERENDE
KAPITALEN.- \'VINSTEN VAN EEN PERSONENVENNOOTSOHAP JVIET BEPERKTE
AANSPRAKEJ"IJKHEID. 0VERLIJDEN
VAN EEN \VERKEND
VENNOOT.
REOHTHEBBENDEN VAN DE OVERLEDENE DIE STILLE VENNOTEN VAN EEN
VENNOOTSOHAP WORDEN EN DE EIGENDOJVI VERKRIJGEN VAN DE MAATSOHAPPELIJKE AANDELEN VAN HUN REOHTSVOORGANGER. MAATSOHAPPELIJKE
WINSTEN VERDEELD NA HET OVERLIJDEN VAN DE REOHTSVOORGANGER. UITSLUITING VAN DE BEZOLDIGINGEN
VAN DE
OVERLEDENE.
ARREST
WAARIN WORDT BESLIST DAT DE JVIAATSOHAPPELIJKE WINSTEN WELKE AAN DE
REOHTHEBBENDEN IN HUN HOEDANIGHEID VAN STILLE VENNOTEN ZIJN TOEGEKEND EIGEN INKOJ\1STEN vVAREN EN
TE HUNNEN NAME IN DE 1\'IOBILIENBELASTING BELASTBAAR "WAREN.
\'VETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE BESLISSING.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
MINDERJARIG KIND. BESOHOUWD
ALS ZIJNDE DE 'lERKRIJGER VAN DE
INKOMSTEN UIT ZIJN GOEDEREN EN ALS
DE BELASTINGSOHULDIGE.

6o

INKOMSTENBELASTINGEN.
NIEUWE AANSLAG.- GEOOORDINEERDE WETTEN, ARTIKEL 74bis.- DRAAGWIJDTE VAN DEZE WETTELIJKE BEPALING.

wellce nodig zijn om het bestaan van een
1'egelmatig 1~itvoe1·ba1'e titel te doen
kennen en de belastingplichtige in staat
te stellen een 1·eclamatie in te dienen (1).
3° Onvm·mindenl het Jeit dat hij late?' ofstand kan doen van de hem toegelcende
goedm·en is de e1jgenaam, die een nalatenschap onde7' voo?'?'echt van boedelbeschTijving acmvaa1·dt, eigenam· van de
goedeTen waan~it zijn e1:[deel is samengesteld (2). (Art. 802 B.W.)
40 Het aTTest dat, zondeT dienaangaande
te wo?'den gekTitiseenl, vaststelt dat de
ten name van de eism·s in cassatie
belaste inkomsten de winsten zijn van
een pm·sonenvennootschap met bepm·kte
aanspmkelijkheid waa?' de 7'echtsvoo1'gangm· van de eisers we1·kend vennoot
wa.s, dat bij het ovm·lijden van laatstgenoemde de eise1•s, die stille vennoten van
deze vennootschap zijn gewonlen, de
eigendom van de maatschappelijlce aandelen van lmn 1'echtsvoo?'gangeT veTk1·egen hebben, dat de maatschappelijke
winsten, die de litigie1~ze inkomsten
opleve1·en, na het ove1·lijden van de
nchtsvoorgangm· zijn toegelcend en tenslotte dat de bez,oldigingen vc~n deze
e1· niet bij ge1·ekend wm·den, beslist wettelijk dat de maatschappelijke winsten
wellce aan de eiseTs in lmn hoedanigheid
van stille vennoten wm·den toegelcend
eigen inkomsten wa1·en welke te h1mnen
name belastbaaT wa1·en in de mobilienbelasting, ove1·eenkomstig a1·tikel 21 van
de gecooTdineenle wetten betTeffende de
inkoinstenbelastingen.

5° Uit de algemene opzet van de belastingwetten blijkt dat het mindmjaTig kind,
onveTminde1·d het wettelijlc genot dat
zijn mtdm·s, in de 1·egel, van zijn goede1·en
hebben totdat h~i de leejtijd van achttien
jaa1· heeft beTeikt, de inkomsten 1tit zijn
goede1·en veTkr~igt en dat hij de belasting op deze inkomsten veTsch1ddigd is,
aangezien de wettelijke bepaling dat de
belastingen ten name van het gezinshoofd
wo1·den ingekohie1·d niet insl1tit dat het
minde1;jm·ig kind de belasting zelf niet
zan ve7'sch1tld?;gd (3). (Art. 43, § 1,
gecoiirdineerde wetten van 15 januari
1948; artt. 74 et 294 W.I.B.).

1o Inzake diTecte belastingen zegt geen

enlcele wettelijlce bepaling dat het aanslagbiljet op stmffe van nietigheid de
vm·melding van het belaste inkomen
of van het jaa1· van veTlm·ijging e1·van
moet bevatten.
2o Inzake di1·ecte belastingen moet het
aanslagbiljet alle vm·meldingen bevatten

(1) Cass., 23 november 1973 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 334) en 12 maart 1975, sup1·a,
blz. 781.
(2) Raaclpl. cass., 13 januari 1967 (A7'1',
cass., 1967, blz. 576).
(3) Raaclpl. cass., 19 janua.ri 1968 (An·.
cass., 1968, blz. 689}.

-8766° Artikel 74bis van de gecoih·dineM·de
wetten betreffende de inkomstenbelastingen strekt M'toe, in geval van nietigve1·kla1·ing van een aanslag, aan de
administratie de mogelijkheid te verschaffen om de belastingplichtige ?'echtsgeldig aan te slaan wegens belastingen
die hij wettelijk VM'schuldigd is, behalve
verval en 1'echte1'lijk gewijsde (1).
(NAUWELAERTS, WEDUWE RENIERS, EN
LITISCONSORTEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCI:ii:N.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 maart 197 4 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 208 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen, 171, 173, 178, 180 van het koninklijk
besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, evenals, voor zoveel nodig,
van de artikelen 60 van de ·wetten betreffende de inkomstenbelastingen gecoordineerd bij beslu.it van 31 juli 1943, 37 tot
39, en 40 van het koninklijk besluit van
22 september 1937 tot uitvoering van
genoemde wetten,
dom·dat het arrest, dat vaststelt dat de
aanslagbiljetten betreffende de litigieuze
aanslagen het belastbaar inkomen niet
aanduiden en vermelden « dat het een
inkomen van 1944 betreft, terwijl vaststaat dat in het onderhavige geval de
belaste inkomsten, inkomsten zijn van het
jaar 1945, met hetzelfde jaartal als het
dienstjaar », oordeelt dat die weglatingen
en die vergissingen de litigieuze aanslagen
niet ongeldig maken, dat die vermeldingen niet voorgeschreven zijn op straffe
van nietigheid en dat geen enkele twijfel
meer mogelijk is zowel over de belastbare grondslag als over het jaar tijdens
hetwelk de inkomsten bekomen werden,
en derhalve de grief, afgeleid uit de
nietigheid van de aanslagbiljetten, verwerpt,
terwijl het aanslagbiljet de noodzakelijke vermelclingen moet bevatten om het
bestaan van een regelmatige uitvoerbare
titel te doen kennen en de belastingplichtige in de mogelijkheid te stellen een

(1) Cass., 13 november 1974,

st~pm,

blz. 328.

reclamatie in te dienen en dienaangaande
zowel de vermelding van het belaste inkomen als die, zonder fout, van het
aanslagjaar of van bet jaar tijdens hetwelk de inkomsten behaald werden waarop de belasting is gevestigd, onontbeerlijk
zijn:
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat het aanslagbiljet op straffe van nietigheid het belast
inkomen of het jaar tijdens hetwelk de
inkomsten behaald werden moet vermelden;
Overwegende dat het arrest er op wijst
dat de eisers, ondanks de door het middel
aangevoerde onjuistheden en weglating,
niet getwijfeld hebben aan de aard van
de belaste inkomsten en aan het jaar
tijdens hetwelk ze verkregen werden,
zodat ze « door een reclamatie al hun
rechten van verdediging konden uitoefenen »;
Dat het arrest aldus impliciet maar
zeker vaststelt dat de aanslagbiljetten
alle vermelclingen bevatten die nodig zijn
om bet bestaan te doen kennen van een
regelmatige uitvoerbare titel, waartegen
de eisers bij de administratie het door de
wet bepaalde verhaal konden instellen ;
Dat het arrest derhalve het door bet
middel bestreden beschikkend, gedeelte
wettelijk rechtvaardigt en het midclel
niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 802 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, § 1, 3°, en
§ 2, 25, § 1, 1°, 35, § 4, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij besluit van 31 juli 1943,
dat van kracht is voor het jaar 1945,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
de eisers erfgenmnen en rechthebbenden
zijn van wijlen Desire Reniers, overled.~n
op 22 augustus 1945, dat deze tot ZlJn
overlijden werkend vennoot was van de
personenvennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid « Le L(Jvrier >> en « Nidacsum >>, dat de litigieuze aanslagen gevestigd werden op de -.,vinsten van de
vennoten tijdens het jaar 1945, dat die
winsten verondersteld worden toegekend
te zijn bij het afsluiten van de balans en
dat de eisers de nalatenschap van hun
rechtsvoorganger slechts onder voorrecht
van boedelbeschrijving aanvaard hebben,
aangezien zij minderjarigen waren, het
arrest beslist dat iedere eiser persoonlijk
aan de mobilienbelasting onderworpen is
op het deel van genoemde winst dat
overeenstemt met zijn rechten in de
nalatenschap, op grand « dat het wel
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eisers betreft en dat de omstandigheid
dat zij de nalatenschap slechts onder
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard hebben, niet's verandert aan hun
hoedanigheid van deelgenoten van de
litigieuze inkomsten noch aan hun hoedanigheid van vennoten, verworven bij
het overlijden van hun rechtsvoorganger »,
tenvijl1 ° de goederen die deel uitmaken
van een onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap niet
vermengd worden met de persoonlijke
goederen van de erfgenamen die onder
voorrecht aanvaarden, en dit ook noodzakelijk het geval is met de opbrengsten,
interesten, dividenden en andere inkomsten van die goederen, die enkel
mogen beoordeeld worden in verband
met de onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap die,
als zodanig, zolang zij niet vereffend is,
een juridische entiteit is (artikel 802 van
het Burgerlijk Wetboek) en de belasting
op de tnkomsten die toegekend worden
of waarvan verondersteld wordt dat ze
toegekend worden aan deelbewijzen in
personenvennootschappen die in dergelijke nalatenschap voorkomen enkel ten
laste kan gelegd worden van de onder
voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap, die alleen die inkomsten geniet (artikelen 802 van het
Burgerlijk Wetboek, 14, § 1, 3o, en § 2,
en 35, § 4, van bovenvermelde gecoi:irdineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, waaruit het begrip voortvloeit van verkrijger van de inkomsten,
die de belasting verschuldigd is) ; 2° de
door genoemde personenvennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid tijdens
een bepaald jaar, in het onderhavige geval
het jaar 1945, behaalde ·winsten waarvan
verondersteld wordt dat zij toegekend
werden krachtens de fictie van artikel 35,
§ 4, v':l'n de belastingwetten die op dat
ogenbhk van kracht waren, moeten
beoordeeld worden als samenhangend,
tenminste gedeeltelijk indien niet voor
het geheel, met de hoedanigheid en de
bedrijvigheden van werkende vennoot
v:~n de werk~nde vennoot die, tot aan zijn
ttJdens het Jaar voorgekomen overlijden,
houder w m van de deelbewijzen, en derhalve niet mogen belast worden overeenkomstig het op niet werkende venX:?ten . toepasselijk regime, als persoonhJke mkomsten van derden, zelfs indien zij de erfgenamen zijn van die
vennoot (schending van de artikelen 25,
§ 1, 1°, en 35, § 4, van bovenvermelde

gecoi:irdineerde wetten betreffende de
inkomstenbelastingen) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, met het voorbehoud
dat hij later afstand kan doen. van de
goederen die hem door erfenis ten deel
gevallen zijn, de erfgenaam die deze
onder voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaardt, eigenaar is van de goederen
van zijn deel van de nalatenschap ;
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande bekritiseerd .te worden,
vaststelt dat de eisers niet bewijzen dat
zij van de door hun rechtsvoorganger
nagelaten goederen afstand gedaan hebben;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, zonder
dienaangaande bekritiseerd te worden,
vaststelt dat " de thans bij de verzoekers », thans eisers, belaste inkomsten
winsten zijn van de twee personenven:
nootscha,ppen met beperkte aansprakelijkheid " Le Levrier » en " Nidacsum ''
waarvan De~ire Reniers, rechtsvoorganger van de msers, overleden op 22 august~lS 1945, ~~rkend ve~oot was ; dat bij
dwns overhJden, de e1sers, die stille vennoten geworden waren van genoemde
vennootschappen, eigenaars werden van
de maatschappelijke deelbewijzen die hun
rechtsvoorganger in zijn bezit had ; dat
de maatschappelijke winsten, die de litigieuze inkomsten uitmaken, toegekend
werden na het overlijden van Desire
Reniers en tenslotte dat ervan " uitgesloten werden de vroeger door de cnjus
verworven bezoldigingen (arrest van dit
hof van 10 februari 1967) '';
Overwegende dat het arrest aldus,
onder voorbehoud van het onderzoek
van het ~e~de middel, een wettelijke
re?htvaardtgtng geeft van zijn beslissing
lmdens welke de maatschappelijke winsten toegekend aan de eisers in hun
hoedanigh:eid van stille vennoten, ink.<?msten uitmaakt~~ die hun persoonlijk
ZlJn en waarvoor ZlJ krachtens artikel 21
van de gecoi:irdineerde wetten betreffende
de inkomstenbelastingen, belastbaar waren in de mobilienbelasting;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het .Gerechtelijk Wethoek, 384 tot 387 van het Burgerlijk
Wetboe~, 2, 14, § 1, 3o, en § 2, 35, § 4,
43, § 1, hd 2, 74bis van de wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:ir-
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voor zover nodig, 74 en 260 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
(koninklijk besluit van 26 februari 1964),
· ·' doonlat het arrest op de specifieke
gnef waarop de laatste drie eisers zich in.
·conclusie beriepen en hieruit afgeleid
llat niemancl van hen, die op het ouenblik
:clat de zogenaamcle inkomsten toegekencl
werden allen jonger waren clan vijf jaar,
kan belast worden wegens inkomsten
waarvan hij wettelijk het genot niet kon
hebben en die hem in elk geval volleclig
vreemd zijn, antwoordt door de overwegingen clat " on'geacht die orrtstandip·heden, die minclerjarigen fiscaal ve~
krijgers blijven van de tijdens de voogdij
verkregen inkmnsten, clat zoclra, door hem.
n:lOerderjarigheid, aan de voogclij een
emde gestelcl werd, de inkomsten die hun
eertijds, toen zij minderjarig waren, toegekend worden, te hunnen laste belast
1nochten en nwesten \Yorclen, nu de hinderpaal voor het feit dat zij persoonlijk
zoud~n belast worden, verwijclerd was ... ,
dat. cle verzoekers (thans de eisers), meerdeqar~g gmvorden minderjarigen, altijd
verknJgers goweost zijn van de litigieuze
iJ.tkornsten en dat het, vanaf hem meer·clerjarigheid, niet meer mogelijk was op
hun persoonlijke inkom.sten hetzij artikol 43, § l, lid 2, van bovenvermelde
gecoorclineerde wetten, hetzij artikel 7 4
van het VVetboek van de inkmnstenbelastingen toe. te passen, zonder het recht
van verdediging te schenden van de
minderjarige die, meerderjarig geworden,
alle rechten had van de belastingsplichtige op hot ogenblik dat de aanslag
gevest1gcl wercl »,
te1·wijl 1° het op het ogenblik is clat
de inkmnsten toegekencl en belastbaar
:vvorden, weze in onclerhavige o·eval in
1945, in een tijdvak waarvan h~t arrest
uitdrukkelijk vaststelt dat de laatste drie
oisers alsdan rninderjarig waren en dat
h.et de ouders waren die hot wettelijk
g:not haddon van hun goederen, dat men
)'ach nwet plaatsen om to oordolen over
. de vo~wwaarden van het feit clat zij al
?-an n1et belast wm:den voor de litigieuze
m.kornsten, aangez1en die toestand niet
gewijzigcl wordt door de omstandio·heicl
dat de. tha~~ betwiste aanslagen zo~1den
gevest1gd ZIJn wam1.eer de belanghebbenden meerderjarig. goworden waren, clit
~uachten~ een b~paling inzake de procec;!.ure (art1kel 74b~s van de gecoorclineerde
wetten betreffencle de inkomstenbelastingen of artikel 260 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen) waarvan
het enige gevolg is dat de administratie

teruggeplaatst wordt op het tijdstip en
in de omstandigheden waarin de aanslag
wettelijk kon gevestigd worden (schending van artikel 35, § 4, van bovenvermelde gecoordineerde wetten inzake de
belastingen op voornoemde inkomsten,
van genoemde artikelen 74bis of 260,
97 van de Gronclwet en 780 van hot
Gerechtolijk vVetboek doordat het arrest
dienaangaande niet antwoordt op de
argumentatie van de conclusio van de
eisers) ; 2° do belasting - in het onclerh~vige geval de mobiliiinbelasting en de
b~Jgevoogcle nat;ionale crisisbelasting bmnen de voorwaarclen bepaalcl bij de
wetgeving clio op hot in aanmerking
genmnen tijclstip van kracht. was, enkel
kan gevestigcl en ingevorderd worden
ten laste van de deelgenoot of de deelgenoten. va:n de inkoms.ten waarop zij
betrokkmg heeft (schenclmg van de artikelen 2, 14, § 1, 3°, en § 2, en 35, § 4, van
de gecoorclineerclo belastingvvetten op
voornomncle inkomsten) ; 3° eon minderjarige, van wiens goederen zijn vader
of de overlevonclo van zijn ouders hot
wettelijk genot heeft (hetgeen, zoals het
~rrest vaststelt, in hot onderhavige geval,
Ir,t 1945 hot geval was), niet kan aangezien worden als verkrijger van de inkonl.sten van gonomncle goederen, daar
het wettelijk genot er juist in bestaat
clat de ouders hot recht hebben de ink?msten van de goederen waarop het
mtgeoefend worclt te genieton, terwijl
het arrest bovenclien niet vaststelt dat
de goederen waarvan sprake, namelijk
de deelbevvijzen van personenvennootschappon, in hot onderhavige geval, om
de eon of andere reden, van dat wettelijk
genot zouden uitgesloten zijn (schoncling
van de artikelen 384 tot 387 van het
Burgerlijk vVetboek, 43, § 1, lid 2, van
de gecoordineorde wetten op de inkomstenbelastingen en 74 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, 97 van
de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
vVetboek, daar het arrest op de aro·umentatie van de conclusie van de eise~s clienaangaancle niet antwoorclt) :
Overwegende enerzijds dat, in de algernene opzet van de belastino·wet het
minderj arig kind, ondanks hot b wettelijk
g~not clat zijn ouders, in de regel, van
ZIJU goecleren hebben tot het achttien
jaar is, verkrijger blijkt to zijn van de
inkomsten van zijn goederen en schuldenaar van de belasting op die inkomste:n,
d.aar de wetsbepaling die vermeldt dat de
belasting ten kohiere zal gebracht worden
op naam van hot gezinshoofd, niet
impliceert dat hot minderjarig kind van
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de schuld zelf van de belasting wordt
vrijgesteld ;
Dat, anderzijds, zowel artikel 74bis
van de gecoiirclineercle wetten betreffencle
de inkomstenbelastingen als artikel 260
van. het Wetboek van de inkomstenbelastingen de clraagwijdte hebben de
administratie toe te laton, wanneer zoals
in het onclerhavige geval een aanslag
vernietigcl wercl om een andere reclen
clan het verval, een nieuwe aanslag te
vestigen ten laste van clezelfde schulclenaar, voor de belastingen die hij wettelijk
verschuldigd is ;
Overwegende dat de rechter, voor het
overige, niet moot antwoorclen op argumenten die, gebruikt tot staving van
eon middel, geen afzonderlijke middelen
zijn;
Dat het middel, in zoverre het zich
beroept op de schencling van de vermelcle wettelijke bepalingen, andere dan
de artikelen 97 van de Grondwet en 780
van het Gerechtelijk Wetboek, naar
recht faalt ;
Dat het middel, voor het overige, niet
kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elke eisende partij
in de kosten van haar voorziening.
10 april 1975. - 1 8 kmner. - Voo7'zitteT, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve7'slaggeve7', de
H. Capelle. Gelijklttidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1'B, de HH. Jean de LongueviJle en
R. Valentin (van de balie te Brussel),
en Fally.

Je KAMER.- 11 april1975.
Jo HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. - AKTE VAN HOGER BEROEP.
- TERMIJN VAN VERSCHIJNING.

2o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.- VORJ\L- VERZOEKSCHRIFT.
- VERMELDING VAN DE PLAATS vVAAR
GEDAAGDE IN HOGER BEROEP AKTE
mOET LATEN NEli'IEN VAN ZIJN VERKLARING VAN VERSCHIJNING EN VAN DE
DAARTOE VEREISTE TERli'IIJN. - VERli'IELDING VAN HET UUR OVERBODIG.
3o HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN.- VORJ\L- VERZOEKSCHRIFT.
- VERli'I:ELDING VAN DE PLAATS WAAR

DE GEDAAGDE IN HOGER BEROEP AKTE
JYIOET LATEN NEMEN VAN ZIJN VER'SCHIJNING « BINNEN DE TERMIJN VAN
ACHT DAGEN, Ol\'I NEGEN UUR 's JYIORGENS >>. - VERMELDING VAN HET UUR
VERKORT GEENSZINS DE TERJ\'IIJN VAN
ACHT DAGEN.
l

0

De te1·mijn waa1·ove1· de pa1·tij, in geva.l
van hoge1· bemep tegen een vonnis in
b1wgm·lijke zaken, moet beschikken om
te ve7'schijnen of van zijn ve1'kla1'i1i{J
van verschijning alcte te laten nemen
bedmagt ten minste acht dagen (I).
(Artt. 707 en 1042 G.W.)

2° Ove1·bodig is de vm·melding van een 1tiw
in een akte van hogm· beToep wam•i1i
melding w01·dt gemaakt van de plaats
waa1· de gedaagde in hogm· beToep alcte
moet laten nemen van zijn veTklaTing
van ve7'schijning en van de tennijn vooi·
deze ve1·kla1'ing (2). (Art. 1057 G.W.)
3° De vermelding in een akte van hoge1·
be1·oep dat de gedaagde akte moet late1~
nemen van zijn ve1'kla1·ing van ve1'schijning op een bepaalde plaats " binnen
acht dagen, om negen 111w 's m01·gens >>;
ve1·kort geenszins de tm·mijn voo1· deze
ve7'klm·ing. (Art. 1057 G.W.)
(VAN VAERENBERGH EN NERINGS,
T. CROCKAERT.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestredem.
arrest, op 14 februari 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ; .
Over het miclclel afgeleicl uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 52, 707,,
861, § l, 1°, 1042, 1057, 7°, 1061, tweede
lid, van het Gerephtelijk Wetboek e~
l van het koninldijk pesluit van 27 no'
vember 1970, tot vaststelln'lg van de
dagen en m·en waarop de griffies van dEl
hoven en rechtbanken open zijn; zoals
gewijzigd door de koninldijke besluiteri
van l oktober 1971 en 8 december 1972,
do01·dat, na vastgestelcl te hebben dat
de eisers in hun vorzoekschrift tot hoger
beroep verweerster aangemaand haddeh
(1) Raadpl. cass., 8 februari 197•1
en Pas., 1974, I, 619).
(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1973
cass., 1974, blz. 234).
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-880« om te verschijnen binnen door de wet
bepaalde termijn, zijnde 8 dagen, te
9 uur 's morgens, voor het hofvan beroep,
om aldaar te horen rechtdoen, ge'intimeerde (hier verweerster) overeenkomstig
artikel 1061 van het Gerechtelijk Wethoek op de griffie van het hof van beroep
declaratie te doen van haar verschijning "• het arrest het alzo ingesteld hoger
beroep niet ontvankelijk verklaart om de
reden dat aan verweerster een termijn
van zeven dagen en negen uur wordt
gelaten om te verschijnen en haar verklaring van verschijning te doen, alhoewel de door artikel 1057, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek voor de verschijning bepaalde termijn acht volle dagen
bedraagt ingevolge de bepalingen van de
artikelen 1042, 707 en 52 van het Gerechtelijk Wetboek, en dat artikel 710 bepaalt
dat die termijn op straffe van nietigheid
is voorgeschreven zodat de akte van hoger
beroep nietig is,
te1·wijl, eerste onderdeel, de akte van
hoger beroep de minimum termijn van
acht dagen bepaalt, binnen welke verweerster haar verklaring van verschijning ter griffie van het Hof van beroep
te Brussel moest doen, en uitdrukkelijk
vermeldt dat het om de door de wet
bepaalde termijn gaat, zodat aan de door
de wet gestelde minimumtermijn voldaan
werd en de vermelding van het negende
uur niet van die aard is dat de door de
wet gestelde uitdrukkelijk ingeroepen
termijn verkort is (schending van de
artikelen 707, 1042, r057, 7°, 1061,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1·deel, het feit dat het verzoekschrift vermeldt dat de verldaring
van verschijning te 9 uur 's morgens ter
griffie van het hof van beroep geschiedt
geen afbreuk doet aan de bepaalde
termijn van acht dagen en geenszins inhoudt dat deze op de achtste dag niet
later kan geschieden daar de griffies
tijdens hun reglementaire uren geopend
zijn (schending van de artikelen 52 van
het Gerechtelijk W etboek en 1 van het
koninklijk besluit van 27 november
1970);
de1·de onde1·deel, de termijn van acht
dagen voor de verklaring van verschijning, die op straffe van nietigheid is
bepaald, uitdrukkelijk vermeld en nageleefd werd en door de bijkomende vermelding van het negende uur 's morgens
geen onregelmatigheid betreffende deze
termijn ontstaat die onder toepassing

van diezelfde nietigheid zou vallen, zodat
er in dit geval slechts nietigheid kan
uitgesproken worden mits vast te stellen
dat de belangen van verweerster werden
geschaad (schending van de artikelen 52,
861, § 1, 1°, 1042 en 1057, 7°, van het
Gerechtelijk W etboek) :
Overwegende dat de eisers hoger beroep
bij verzoekschrift ingesteld hebben met
de vermelding van de plaats waar de
gedaagde akte moest laten nemen van
haar verklaring van v erschijning << binnen
de door de wet bepaalde termijn zijnde
acht dagen, te 9 uur 's morgens " ;
Overwegende dat krachtens artikel 707
van het Gerechtelijk Wetboek de termijn
waarover de gedaagde moet beschikken
vr_oraleer te moeten verschijnen of zijn
verklaring van verschijning te moeten
doen, minstens acht dagen zal bedragen
en dat krachtens artikel 1057, 7°, van
hetzelfde wetboek de akte van hoger
beroep die minimumtermijn moet vermelden;
Overwegende dat het arrest uit de
toevoeging in de akte van hoger beroep.
van de woorden << te 9 Utll' 's morgens "
afleidt dat aan verweerster hoogstens
7 dagen en 9 uur werden gelaten om te
verschijnen en haar verklaring van verschijning te doen ;
Overwegende dat die vermelding, die
door de wet niet wordt voorgeschreven,
overbodig is en niet tot gevolg heeft de
vermelding van de in de akte aangeduide
wettelijke termijn van 8 dagen niet
rechtsgeldig te maken of deer in bepaalde
termijn te verkorten ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bes.treden 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 wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
11 april 1975. - 1e kamer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.- Verslaggever, Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende
conclusie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Houtekier.

8811e KAMER.- 11 april1975,
LEVENSONDERHOUD. CONCUBINAAT. - GEEN ONDERHOUDSVERPLICHTING.

Tussen degenen die in concubinaat leven
bestaat geen ondm·houdsverplichting.
(Impliciete oplossing.)
(WAEGENAERT EN LITISCONSORTEN,
T. VAN MOL.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 1 februari I974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen,
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 205, § I, 206, 208
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 20 november
1896, en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de eisers veroordeelt
tot betaling aan verweerster vanaf
I oktober 1969 van een onderhoudsgeld,
in het geheel 3.500 frank per maand,
om de reden dat « P ... Frans, die wegens
medeplichtigheid aan overspel met Van
Mol veroordeeld werd, nog steeds met
haar op hetzelfde adres ingeschreven
staat en over gematigde inkomsten beschikt, geen enkele onderhoudsverplichting heeft ten opzichte van Van Mol ;
dat mitsdien de staat van behoeftigheid
van Van Mol als bewezen voorkomt »,
te1·wijl, ee1·ste ondm·deel, de eisers in
conclusie staande hielden, zonder op dit
punt door het vonnis tegengesproken te
worden, dat verweerster sinds jaren
standvastig met de genaamde p... een
huishouden vormt, voor hem het huishouden verzorgt en door hem onderhouden wordt, zodat er om de toestand
van behoeftigheid van verweerster te
bepalen rekening dient gehouden te
worden met de inkomsten die zij alzo
standvastig, duurzaam en werkelijk van
P ... bekomt zonder er acht op te slaan
of deze laatste al dan niet een onderhoudsverplichting te haren opzichte heeft
(schending van de artikelen 205, § I,
206 en 208 van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede onderdeel, de motivering van
het vonnis het niet mogelijk maakt te
oordelen of de rechters met het inkomen
van P ... geen rekening hebben gehouden

omdat het gematigd was, zijnde in feite
onvoldoende om iets aan de staat van
behoefte van verweerster te wijzigen,
of omdat hij in rechte geen onderhoudsverplichting jegens verweerster had, of
dat zij integendeel wel rekening hebben
gehouden met dit gematigd inkomen bij
het vaststellen van de staat. van behoeftigheid van verweerster, zodat het vonnis
op tegenstrijdige en dubbelzinnige motieven gesteund is (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de in het middel
aangehaalde beschouwing niet kan afgeleid worden of, volgens de rechter, P ...
in feite, wegens onvoldoende inkomsten,
in het onderhoud van de moeder van de
eisers niet voorziet, dan wel of in rechte
met een bijdrage van P ... in de inkomsten
van verweerster geen rekening moet
worden gehouden omdat P... tegenover
haar geen verplichting tot onderhoud
heeft;
Dat het middel gegrond is ;
O,m die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van dit
arrest 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 eerste aanleg te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
l l april I975. I e kamer. - Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Ande1'slttidende
conclusie (I), de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. - Pleite~·s, de HH. Houtekier
en Fally.

2e,KAMER.- 14 april1975,
VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN
ZOWEL OP DE STRAFVORDERING ALS OP
DE RECHTSVORDERING VAN DE BUR(1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat uit redenen van de bestreden beslissing bleek dat de rechter had beslist dat de
inkomsten van degene die met 'de verweerster
in concubinaat leefde niet toe~eikend waren.

-882GERLIJKE PARTIJ.- 0VERLIJDEN VAN
DE BEKLAAGDE. - VoORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN IN~ ZOVERRE ZIJ
GERIORT IS TEGEN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING.

DooT het oveTlijden van de beklaagde tijdens
het cassatiegecling heeft de voo1·ziening
tegen de beslissing op de stmjvonlm·ing
geen bestaans1·eden meeT ; de voo1·ziening
van cle beklaagde behoudt evenwel een
1·eden van bestaan, in zove?'1'e z~j gericht
is tegen de beslissing op de 1'echtsvo?'de1'ing van de btwge1·lijke pa1·tij (1).
(Art. 20 wet van 17 april 1878.)
(EVERARD, T. BOSSERET l\L, DEFRAENE,
BOSSERET 0. EN NATIONAAL VERBOND
VAN SOOIALISTISORE J\'[UTUALITEITEN.)
ARREST (ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 14 oktober 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorclering
ingesteld tegen eiser :
Overwegende clat uit een uittreksel
van de registers van de burgerlijke stand
van de stad Charleroi blij kt dat eiser
Georges Everard op 13 januari 1975 te
Gilly is overleden ;
Dat tengovolge van het overlijden van
de veroordeelde de voorziening geen
bestaansreden heeft ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingon ingestelcl tegen eiser
door :
a) de verweerders Jean Defraene en
Claudine Bosseret :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
b) de verweerders het N ationaal verbond van socialistische mutualiteiten
en JYiam·ice Bosseret :

Overwegende dat het vonnis aan ieder
van die partijen een provisionele vergoeding toekont en, na rnet betrekking tot

de eerste de kosten te hebben aangehouden en met betrekking tot de tweede een
deskLUldigenonderzoek te hebben bevolen, cl,e zaken met het oog op het onderzoek van het overige van de eisen voor
onbepaalde tijd uitstelt; dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin .
van artikel 416 van hot \iVetboek van
strafvordering en evenmin uitspraak
doen omtrent een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening voorbarig en darhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zegt dat de voorziening tegen de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen Georges Everard
geen bestaansreden heeft ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van cle bestreclen
beslissing; laat de kosten ten laste van
de Staat.

ze

14 april 1975. kamer. - Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1•slaggeve1·, de H. JYieeus. Gelijkluidende conch~sie, de H. Dumon, eerste·
advocaat-generaal.

2e KAlVIER. -

14 april 1975.

I o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ON'VERJYIOGEN. - BANKBREUK. STRAFVORDERING ONAFRANKELIJK VAN
DE FAILLIETVERKLARING DOOR DE
REORTBANK VAN KOOPRANDEL.
VASTSTELLING VAN DE STAAT VAN
FAILLISSElVIENT VAN DE BEKLAAGDE.
BEVOEGDREID VAN RET STRAFGEREORT.

zo

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERJYIOGEN. - BANKBREUK. V ASTSTELLING DOOR DE REORTBANK
VAN KOOPRANDEL VAN DE DAG WAAROP
WERD OPGEROUDEN TE BETALEN DOOR
EEN KOOPMAN DIE ZIJ FAILLIET VERKLAART. - ZONDER INVLOED OP RET
INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING
vVEGENS BANKBREUK.

1o De strajv01·de1·ing we gens bankb1•etdc is
(1) Cass., 5 december 1972 (A1'1'. cass., 1973,
biz. 338); raaclpl. cass., 18 februari 1974
(ibicl., 1974, biz. 683).

onafhankelijk van elke jaillietve1·kla1·ing
do01· de 1·echtbank van koophandel; het
strafgerecht is bevoegcl voor de vaststel-
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ling van het opho~tden van de betalingen
en het wankelen van het kTediet, welke
omstandigheden de staat van jaillissement opleveTen, element van de bankb?·e~tk ( 1).
2o De clat~tm wam·op de ?'echtbank van
koophandel, met toepassing van a?·tikel 442, lid 3, van het Wetboek van
koophandel, de dag heejt vastgesteld
waa?'Op de do01• haaT jailliet veTklam·de
koopman opgehouden heejt te betalen,
heejt geen invloed op de stTajvonle?'ing
wegens bankbTe~tk, o.m. OJJ de te1·mijnen
waaTbinnen deze voTde1·ing wettelijk kan
woTclen i1~gestelcl (2).
(DEBEOK.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; ~ Ge1et op het bestreden
arrest, op 31 oktober 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Over het midclel afgeleid uit de schen,
cling van de artikelen 489 van het
Strafwetboek en 442, lid 3, van het
\Vetboek van koophandel (wet van
18 april 1851),
clo01·clat eiser op 22 maart 1972 failliet
werd verklaarcl bij vonnis van de Rechtbank van koophanclel te Brussel, bet
tijdstip waarop werd opgehouden te
betalen niet kon worden bepaald op een
clatmn die dat vonnis meer dan zes lnaanden voorafgaat en de vervolgingen tegen
eiser wegens bedrieglijke en eenvouclige
bankbreuk pas in april 1972 werclen
ingestelcl,
(1) Cass., 22 juni 1971 (An·. cass., 1971,
blz. 1068).
(2) Ret mid del was gegrond op een arrest
van het Hof van beroep te Gent van 21 november 1888 (Pas., 1889, II, 168) en op een
arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 13 april 1932 (Revue cle clroit penal et cle
criminologic, 1933, blz. 1083), waarnaar verwezen wordt door NYEELS en SERVAIS in
Le Code penctl interp1·ete, d. III, blz. 576,
noot 5, door GOEDSEELS in Commentai1·e cl1t
Cocle penal belge, d. II, blz. 273, en in Reper-

toire pndiq1w cl1t clroit belge, yo Faillite et
banqueroute, m·. 2545, en waarin weru beslist
c1at de koopman die sinds meer clan zes maanc1en v66r de 'vervolgingen met zijn betalingen
heeft opgehouden niet wegens bankbreuk kan
worden vervolgd. Op de rechtsleer van deze
twee arresten is substantieel kritiek geoefend
in een noot get. R.J. DE B. in Revue cle d1•oit

te1·wijl bankbreuk enkel en alleen
bestaat in de bij de wet bepaalcle gevallen
en bim1en de grenzen van de wettelijke
voorschriften inzake faillissementen en
cl8l·halve de vervolgingen te laat werclen
ingesteld :
Overwegencle dat de strafvordering
uit hoofde van bankbreuk onafhankelijk
is van elke faillietverklaring uitgesproken
door de rechtbank van koophandel ;
Dat de datum van het vonnis van de
rechtbank van koophandel ·waarbij het
faillissement wordt uitgesproken en de
vaststelling, door die rechtbank, van het
tijdstip waarop >verd opgehouden te
betalen, geen invloecl hebben op de
strafvordering ingesteld uit hoofde van
bankbreu.k ;
Dat het midclel niet kan worden aangenOlnen ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 1975. ~ 2 8 kamer. ~ Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. ~
VeTslaggeve?', de H. Legros. ~ Gelijkbidencle concl1tsie, de H. Dun1on, eerste
advocaat-generaal.
Pleite1·,
de
H. Gronowski (van de balie te Brussel).

penal et cle criminologic, 1933, blz. 1084 tot
1087.
De clraagwijdte van cleze rechtsleer wercl
clo~r de eiser nog uitgebreid door te betogeu
clat de strafvordering niet ontvankelijk is als
zij is ingesteld meer clan zes maanc1en na cle
dag welke door de rechtbank van koophandel
is vastgesteld als de clag waarop met de
betalingen is opgehouden, als bedoeld in
artikel 443, licl 3, van het Wetboek van koophandel.
Over het feit dat het strafgerecht voor de
vaststelling van de elementen van de bankbrenk de clag, waarop cle faillietverklaring
geschiedt, bepaalt zonder inachtneming van
artikel 442 van het W etboek van koophandel,
raaclplege men de noot get. R.H., onder cass.,
24 april 1941 (BHll. en Pas., 1941, I, 155,
inz. blz. 156).
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14 april 1975.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN "WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN
BUITENVERVOLGINGSTELLING. - VOOR·
ZIENING VAN DE VERDAOHTE. NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN. -BESOHIK·
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE
AANLEG GEWEZEN, WAARBIJ DE BE·
KLAAGDE NAAR DE OORRECTIONELE
RECHTBANK WORDT
VERWEZEN.
VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
NrET·ONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is de voo1·ziening van de
verdaohte tegen een beslissing van het
onde1·zoeksge~·eoht dat er geen 1·eden tot
ve1·volging bestaat (1).

2° Niet ontvankelijk is cle voo1·ziening
welke v661· de eindbeslissing w01·dt ingesteld tegen een in laatste aanleg gewezen besohikking van de raaclkamer,
waa1·bij de beklaagde naar de oo?·reotionele ?'eohtbank w01·dt v'erwezen (2).
(Art. 416 Sv.)

correctionele rechtbank wordt verwezen
wegens verschillende feiten die strafbaar
zijn, de ene met criminele straffen, waaromtrent echter verzachtende omstandigheden aangenomen worden, de andere
met correctionele straffen :
Overwegende dat die beschikking, die
geen uitspraak doet over een betwisting
betreffende de bevoegdheid van het onderzoeksgerecht, weliswaar in laatste aanleg is gewezen ; dat zij echter slechts een
voorbereidende beslissing of een beslissing
van onderzoek is ;
Dat derhalve het cassatieberoep, ingesteld v66r de eindbeslissing, krachtens
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 april 1975. - 2 8 kamer. - Voorzitte?", Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijkhtidencle oonclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.
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14 april 1975.

(PETRE.)

REGELING VAN RECHTSGEBIED.ARREST (ve~·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 24 oktober 1974 gewezen
door de raadkan:.ter van de Rechtbank
van eerste aanleg te Nijvel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij wordt gezegd
dat er thans geen vervolging moet worden
ingesteld met betrekking tot de misdrij.
ven III-A, IV-0-1 binnen de daarbij
vermelde grenzen alsmede VIII, die ten
laste van eiser zijn gelegd :
Dat de voorziening niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eiser naar de
(1) Cass., 6 april 1970 (Ar1·. cass., 1970,
biz. 718).
(2) Cass., 11 juni 1974 (A1"1". cass., 1974,
biz. 1127).

STRAFZAKEN. BESOHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE OORRECTIONELE
REOHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.GEEN OPGAVE VAN VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN.
BESLISSING
WAARBIJ DE RECHTBANK ZIOH ONBE·
VOEGD VERKLAART. VERNIETIGING
VAN DE BESCHIKKING EN VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESOHULDI·
GINGSTELLING.

W annee1· de raadkame~· een verdaohte
wegens een misclaad naa1· de oorreotionele
1"eohtbank heejt venvezen, zonde1· opgave
van verzaohtencle omstandigheden, het
vonnisgereeht zieh onbevoegd heejt ve1"·
klaa1·d en beicle beslissingen in kmeht
van gewijscle zijn gegaan, vernietigt het
Hoj, het reehtsgebied 1'egelende, de
besehikking van de madkamer en ve~·
wijst de zaak naa1· de kame?' van inbesehuldigingstelling (3).
(3) Cass., 29 april 1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 951).

885(PROCUREUR DES KONINGS TE HOEI,
IN ZAKE DESSART.)

Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebiE)d
op 5 maart 1975 door de Procureur des
Konings te Hoei ingediend ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Hoei
bij beschikking van 23 januari 1975
Dessart Armand, Philippe, Ghislain, geboren te Luik op 27 oktober 1955,
woonachtig te Lincent, rue du village
nr. 85, naar de Correctionele Rechtbank
te Hoei heeft verwezen, om op 8 december
1974 te Lincent tot vier maal toe een
diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels ten nadele van
Egidius Geroms enjof " La fabrique
d'eglise de Lincent " te hebben gepleegd;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te HoE;Ji bij vonnis van
6 februari 1975 zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
feiten van de telastlegging, op grand
dat " deze, bij ontstentenis van een correctionalisering door de raadkamer, tot
de bevoegdheid van het hof van assisen
behoort »;
Overwegende dat de beslissingen van
de raadkamer en van de correctionele
rechtbank in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
een bevoegdheidsgeschil is ontstaan,
waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd ;
Overwegende dat de ten laste van
Armand Dessart gelegde feiten bij de
artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek
met opsluiting worden gestraft ;
Dat, daar in de beschikku1.g van de
raadkamer op geen aanwezigheid van
verzachtende omstancligheden wordt gewezen, de correctionele rechtbank niet
bevoegd is om van de zaak kennis te
nemen;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van 23 januari 1975 van de raaclkamer van de Rechtbank van eerste aanleg
te Hoei; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de kamer van inbeschulcligingstelling van het Hof van beroep te Luik.
14 april 1975. - 2e kamer. - Voorzittet·, Ridder Rutsaert, voorzitter. -

2e KAMER. -

14 april 1975,

HERZIENING. NIEUW FElT.
HERZIENING GEVRAAGD IN NAAM VAN
DE MINISTER VAN JUSTITIE. - VER·
WIJZING VOOR ONDERZOEK NAAR EEN
HOF VAN BEROEP. - VOORWAARDEN.

Kennis nemende van een aanv1·aag tot
he1·ziening, die in naam van de minister
van jttstitie werd ingediend door een
vordering van de proCU1'ett1'-generaal,
wam·bij w01·dt aangevoe1·d dat de onsdhuld van de ve1·oordeelde schijnt te
volgen uit niemve jeiten die zich voo1'·
gedaan hebben sede1·t de vm·oordeling,
gaat het H of van cassatie, dat vaststelt
dat de onschttld van de ve1·oordeelde
schijnt te volgen ~tit de nie~twe ingm·oepen
jeiten, op de aanvraag in en ve1·wijst ze
voo1' onderzoek naa1· een hof van be1'oep (1). (Art. 443, lid 1, 3°, 444 en 445,
lid 3, Sv.)
(PROCUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE KINON.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
» De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van J ustitie hem bij
schrijven van 17 januari 1975, Bestuur
der Wetgeving, nr. ll3/412/31/APjC.I.C.
- LV/AV, bevel heeft gegeven met toepassing van artikel 443, lid 1, 3°, van het
W etboek van strafvordering een aanvraag tot herziening in te clienen betref-

(1) Cass., 19 mei 1969 (Ar?', cass., 1969,
blz. 921) en 22 juni 1970 (ibid., 1970,
blz. 994).

-
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fonde de veroordeling op tegenspraak
gewezen bij het arrest van 6 november
1968 van het Hof van beroep te Luik
tegen Kinon En1ile, Gilles, Leopold,
bouwvakarbeider, geboren te Dison op
31 m.oi 1925, woonachtig te Ans, rue clu
Ruisseau, nr. 18.
" Genoemde Kinon Emile, Gilles, Leopold word bij dat arrest veroordeeld tot
een jaar gevangenisstraf wegens paging
tot diefstal door midclel van braak, inldimrning of valse sleutols, welk misdrijf
word gepleegd te Luik in de nacht van
10 op ll januari 1968 ten nadele van
" La Federation des Mutuelles Socialistos
et Syndicales "·
" Kinon heeft altijd beweerd dit m.isdrijf niet te hob ben gepleegd.
"Het arrest van 6 november 1968 is
in kracht van gewijsde gegaan.
"Bij het arrest van 10 maart 1972
van het Hof van assisen te Luik worden
ct) Olivier Freclo, Guy, cafehouder, geboren te Herstal op 24 juli 1932 en aldaar
woonachtig, rue de l'Agricultm'e nr. 109;
b) Varlet Andre, Lambert, Gilles, chauffem', geboren te Luik op l l maart 1931,
woonachtig te vVandre, rue des Cmnbattants nr. 12, on c) Dekens Barthele1ny,
Jean, Joseph, ongoschoold werkrnan,
geboren to l<'exhe-Slins op l februari 1939
en woonachtig to Rocourt, rue d'Alleur
nr. 125, veroordeeld wegens verschillende
misclrijvon, waaronder paging tot dicfstal
door middel van braak, inklimn1ing of
valse sleutels, welk misdrijf word gepleegd to Luik in de nacht van 10 op
ll januari 1968 ten nadele van voornoemde bond ; zij worden voroordeeld onderscheicle11lijk tot t"rintig, achttien en
vijftien jaar dwangarbeid.
" Het arrest van het hof van assisen
is in kracht van gemjsde gegaan.
" Varlet heoft verklaard dat niemand
anders als Olivier, Dekens en hijzelf deel
hebben genomen aan de paging tot diefstal en in hot hijzonder niet Kinon. Dekens en Olivier hebben gelijkaardige verldaringen afgelegd.
" De veroordeling van Olivier, Varlet
en Dekens alsmede hm1 verldaringen
leveren een nieuw feit op, waaruit het
bewijs schijnt te volgen van de onschuld
van Kinon Emile, Gilles, Leopold en op
g:rond waarvan luidens artikel 443, lid 1,
3°, van het Wetboek van strafvordering
eon aanvraag tot herziening kan worden
ingediencl.
" Om die redenen, gelet op de artikelen 443, 444 en 445 van het V{etboek van

·~

strafvorcloring, vordert de ondergetekende procurenr-generaal dat het Hof de
aanvraag tot herziening moge aannemen
en moge bevelen dat zij zal worden onderzocht door een hof van beroep, daannee
belast ten einde na te gaan of het tot
staving van de aanvraag tot herziening
aangevoerde feit beslissend genoeg schijnt
om de zaak te herzien.
'' Brussel, 3 februari 1975.
" V oor de procureur-generaal,
''De eerste advocaat-generaal,
>> (get.) Dmnon >>;
Gelet op de artikelen 443, 444 en 445,
lid 3, van hot vVetboek van strafvordering, met aannen1ing va11 de reclenen van
voorno01nde vordering, ontvangt de aanvraa.g tot herziening ; beveelt dat doze
aanvraag zal worden onderzocht door
hot Hof van beroep to Luik ten einde
na te gaan of hot tot staving van de
aanvraag aangevoorde feit beslissend
genoeg schijnt om de zaak to her.zien ;
houclt de kosten aan.

14 april 1975. ~ 2 8 kamer. ~ Voo1'zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. ~
Ve1'slaggeve1·, Baron Vingotte. ~ Gelijkl1ticlencle concl1tsie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.

2e KAl\'lER.

~

14 april 1975.

WEGVERKEER. ~ VooRRANG VAN
DE SPOORVOERTUIGEN. ~ VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN EEN
DERGELIJK VOERTUIG NIETTE!VIIN ARTIKEL 6 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 JANUARI 1931 IN AOHT
TE NE!VIEN.

De voon·ang op cle spoTen, clie. aan de
8]J001'VOe1't1tigen e1·kencl W01'clt Dij ar·tikel 15-2 en 18 van het wegve1·keeTsreglement, stelt de best1t1w·cle1' van een cle?·gelijk vom·t1dg niet V?·ij van de verplichting, opgelegcl clam· a1·tikel 6 van het
koninkl~j k beshtit van 27 jamw1·i 1931,
te ve?'tTagen en zelfs te stoppen in gevaZ
van gevaar· (1).
(1) Cass., 7 januari 1975, sttpm, biz. 512 ;
raaclpl. cass., 30 september 1074, S1ip1'a,
biz. 139.

887(PLUYM EN RETTORI,
T. BAKKIOUI EN MAATSCHAPPIJ
VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER
TE BRUSSEL.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordermg, 6 van
het koninldijk besluit van 27 januari
1931 houdende politiereglement voor
de exploitatie van de door de regermg
vergunde of te vergunnen trmnwegen,
12, 26 en meer inzonderheid 26, §§ l, 2
en 4, 27 en inzonderheid 27, § 1, van het
wegverkeersreglement,
doo1·dat, na verweerder te hebben vrijgesproken en verweerster buiten zaak te
hebben gesteld, het hof van beroep
met bevestiging van het beroepen vonnis
zich onbevoegd verklaart om kennis te
nemen van de civielrechtelijke vorderingen van de eisers op grond dat niet
bewezen is dat zich rechts van eiser een
wagen bevond, waardoor hij op de tramsporen heeft moeten rijden en erop bij het
kruispunt heeft moeten stoppen, en dat
de te korte afstand tussen de tran'l en de
wagen van eiser, toen deze heeft gestopt,
voldof.)nde verldaart dat verweerder niet
afdoend heeft lumnen remrnen om de
aanrijding te vermijden met een wagen
die onregelmatig op het tramspoor was
blijven stilstaan,
te1·wijl die redenen de bestreden beslissing niet rechtvaardigen, daar de vaststelling dat niet bewezen is dat eiser
gelet op de omstandigheden niet op de
tramweg hoefde te rijden, de trmnbestuurder niet ontheft van alle aansprakelijkheid voor het ongeval, vermits,
zoals de burgerlijke partij de Onclerlinge
Maatschappij der Openbare Best·uren,
wier belangen dezelfde zijn als die van
de eisers, bij conclusie heeft voorgehouden, de tram.bestuurder er zich had moeten aan verwachten dat zijn voorligger,
die hij had opgernerkt, al zij het op 20 m.
of op 4,50 m., ging vertragen of zelfs
stoppen bij het naderen van het kruisp1.mt en de oversteekplaats voor voetgangers ; hij dm·halve de verplichting had
om te gepasten tijde alle maatregelen te
nemen om zelf te k1.mnen stoppen, daar

het feit een spoorvoertuig te besturen,
aan zijn bestum·der niet het recht verleent om zich onvoorzichtig te tonen
en hem niet vrijstelt van de verplichting
mn voorzorgsm.aatregelen te nmnen,
welke verplichting hij niet is nagekomen, zoals blijkt uit het feit dat eiser
Rettori reeds stilstond voor de oversteekplaats voor voetgangers, toen de tram
hem heeft aangereden :
Overwegende dat de voorrang op de
sporen die aan de spoorvoertuigen erkend
wordt bij artikel 15-2 en 18 van het
wegverkeersreglement, de bestuurder van
een dergelijk voertuig niet vrijstelt van
de verplichting, opgelegd door artikel 6
van het koninldijk besluit van 27 januari
1931, te vertragen en zelfs te stoppen in
geval van gevaar ;
Overwegende echter dat het arrest ten
deze verweerder vrijspreekt van slagen
of verwondingen door onvoorzichtigheid,
op grond dat «de te korte afstand tussen
de tram. en de wagen van eiser, toen deze
heeft gestopt, ... voldoende verklaart dat
verweerder niet afdoend heeft lnmnen
remmen om de aanrijding te vermijden
met een wagen die onregelmatig op het
tramspoor was blijven stilstaan " ;
Dat het arrest aldus de bestreden
beschikking wettelijk rechtvaardigt en
een passend antwoord geeft op de conclusie overgenomen in het middel, waarbij
aan verweerder wordt verweten « te gepasten tijde niet alle maatregelen te
hebben genomen om zelf te kunnen
stoppen ";
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroorcleelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
14 april 1975. - 2e kamer. - Voo1'zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de H. Legros. Gel~jk
luiclencle conchtsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

2e

KAJ\1ER. -

14 april 1975,

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VERZEKE-

-
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RAAR VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ. VooRZIENING TEGEN RET OPENBAAR MINISTERIE. GEEN VEROORDELING IN
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING.
- NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
- AANHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK
BIJ DE RECHTER IN HOGER BEROEP.VERKLARING VAN HOGER BEROEP EN
GEEN DAGVAARDING.

3° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.A4NHANGIG MAKEN VAN DE ZAAK BIJ
DE RECHTER IN HOGER BEROEP.
VERKLARING VAN HOGER BEROEP EN
GEEN DAGVAARDING.

4° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
-HOGER BEROEP VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE. - GEVOLG T.A.V. DE VOOR
DE BEKLAAGDE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ.

5° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
-HoGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE.
GEVOLG VAN DIT HOGER BEROEP
T.A.V. DE VOOR DE BEKLAAGDE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ DIE
« IN SOLIDUM >> MET DEZE IS VEROORDEELD JEGENS DE BURGERLIJKE PARTIJEN.
1° De verzeke1·aar van de burger1·eohtelijke
aanspmkelijkheid van de beklaagde,
die in de ?"eohtsvorde?·ing van de burgerlijke pa1·tij vrijwillig is tussengekomen,
is niet ontvankelijk om zioh in oassatie
te voorzien, wanneer hij niet in kosten
van de strajvorde1·ing is verom·deeld (I).
2° en 3° In strafzaken wordt, onder voorbehoud van het geval van artikel 205
van het Wetboek van strafvm·dering,
de zaak bij de reohte1· in hager beroep
aanhangig gemaakt door de ve1·klaring
van hager beroep en niet door de dagvaa?·ding om voor hem te versohijnen (2).
(Impliciete oplossing.)
4° Ingevolge het hager beroep van het
openbaa1· ministe?·ie wo1·dt de ?'eohtsvm·de?·ing van de burgerlijke partijen
tegen de voo?' de beklaagde vrijwillig
tussengekomen partij niet aanhangig
gemaakt bij de ?'eohter in hager be1·oep
(1) Cass., 13 november 1972 (.Arr. cass.,
1973, biz. 254).
(2) Oass., 26 februari 1973 (A1-r. cass., 1973,
biz. 629).
(3) Raadpi. cass., 12 januari 1971 (A1-r.
cass., 1971, biz. 457).

en wordt die partij dus geen
de (3).

ge~ntimeer

5° Ingevolge het hoge?' be?·oep van de
beklaagde tegen de beslissing, waarbij
deze met de Ve?'Zekeraar van de burger?'echtelijk aansprakelijke pa1·tij, die
vrijwillig is tussengelcomen, t.a.v. de
bu1·gerlijke partij in solidum tot schadeve?'goeding wo1·dt veroordeeld, wordt de
vrijwillig tussengekomen partij niet
ontheven van het verval wegens het nietinstellen van hager beroep binnen de
wettelij lee te1·mijn en mag zij evenmin
inoidenteel hoge?' be1·oep instellen, daar
zij geen ge~ntimeercle is (4).
(COUSYNS EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
WINTERTHUR, T. SANGUINETTI; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP «LA ROYALE BELGE ll, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«WINTERTHUR ll EN COUSYNS.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1974 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. Op de voorzieningen van Martin
Cousyns en de naamloze vennootschap
Winterthur, burgerlijke partijen :
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de voorzieningen betekend werden aan
de partijen tegen wie zij zijn gericht ;
dat zij derhalve niet ontvankelijk zijn ;
II. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap La Royale Beige, vrijwillig
tussengekomen partij :

1° in zoverre zij gericht is tegen het
openbaar ministerie :
Overwegende dat eiseres, die in geen
kosten ten opzichte van het openbaar
ministerie werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om cassatieberoep in te
stellen tegen het openbaar ministerie ;

2° in zoverre zij gericht is tegen de
naamloze vennootschap Winterthur en
Martin Cousyns, burgerlijke partijen :
Over de twee middelen samen, afgeleid,
( 4) Op het enkei hager beroep van de
bekiaagde zou de rechter in hoger beroep niet
meer schadevergoeding kunnen toekennen
dan de eerste rechter : cass., 16 november 1959
(Bttll. en Pas., 1960, I, 323); vgl. cass.,
8 mei 1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 1089).
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het ee1·ste, uit de schending van de artikelen 203 van het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij artikel 2 van de
wet van :n mei 1955, 3, 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering, 9 van de wet vm1. 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, om het incidenteel beroep van
eiseres niet ontvankelijk te verklaren,
welke niet-ontvankelijkheid overigens
door geen enkele partij we~d aangevoerd,
het arrest erop wijst dat, nu geen hager
beroep tegen haar werd ingesteld en zij
zelf geen hager beroep in hoofdorde heeft
ingesteld, het vonnis van eerste aanleg
te haren opzichte een eindvonnis is geworden, zodat, nu zij in hager beroep
geen pa.rtij meer was in het geding, haar
incidenteel beroep niet ontvankelijk is,
te~·wijl, vermits het hager beroep van
de beklaagde Sanguinetti dat tegen alle
strafrechtelijke zowel als civielrechtelijke
beslissingen van het vonnis was ingesteld,
dat hoger beroep eveneens was gericht
tegen eiseres, die voor de eerste rechter
de hoedanigheid van vrijwillig tussengekomen partij had ; de eiser in hager
beroep Sanguinetti, wiens strafrechtelijke
veroordeling aan eiseres gemeen werd
verklaard en wiens civielrechtelijke veroordeling tegen hem in solid~tm met
eiseres werd uitgesproken, er belang bij
had om eiseres voor het gerecht te dagvaarden om die strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordelingen in de aanwezigheid van die eiseres te horen wijzigen, daar zijn vrijspraak en zijn ontslag
van de civielrechtelijke veroordelingen,
die beide leidden tot de bevrijding van
eiseres, zijn verzekeraar, bovendien van
dien aarcl waren clat alle schaclelijke gevolgen voor hem wegvielen, ofwel met
betrekking tot het al clan niet verder
lopen vanzijn verzekeringscontract (eventuele beeincliging na een ongeval) ofwel
met betrekking tot de voorwaarclen
omtrent de te betalen premie in geval
van het voortzetten van het verzekeringsco~1tract (verhoging van de premie na een
ongeval);
en te1·wijl eiseres tot twee maal toe bij
exploten van 7 februari en 8 maart 197 4
wercl geclagvaarcl om voor het hof van
beroep te verschijnen, wat am1. eiseres de
hoedanigheid van gei'ntimeercle verleencle,
en zij uit hoofde hiervan incidenteel
beroep kon instellen, nu althans de civielrechtelijke vordering voor de rechter in
hager beroep wercl gebracht ;

en te1·wijl, ten slotte, het vonnis gewezen op de strafvordering, waartegen
eveneens door het openbaar ministerie·
hager beroep werd ingestelcl, aan eiseres
gemeen werd verklaard ;
het tweede, uit de schencling van de
artikelen 1200, 1208 van het Burgerlijk
Wetboek, 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffencle de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
203 van het Wetboek van strafvordering,
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van
31 mei 1955, 3, 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van strafvordering en 97
van de Gronclwet,
dooTdat, om am.btshalve de niet-ontvankelijkheicl op te werpen van het
inciclenteel beroep van eiseres, het arrest
verklaart dat, bij ontstentenis van een
hager beroep door eiseres in hoofdorcle
ingestelcl, het vonnis te haren opzichte
definitief is geworden,
te1·wijl het door beklaagcle Sanguinetti
op regelmatige wijze ingesteld hager
beroep ten voorclele strekt van eiseres,
welke laatste als hoofdelijke of als « in
solid~tm gehouclen " verklaarcle meclescht.uclenares, wegens de belangen die hij.
gemeen had met beklaagde Sanguinetti
en die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst en niet uit een strafbaar·
feit waarcloor zij beicle aansprakelijk
in solidum zouclen worden voor de schaclelijke gevolgen ervan, ontheven is van
de vervallenverklarng die zij zou hebben
kunnen oplopen ; eiseres als vrijwillig
tussengekomen partij voor het hof van
beroep geclagvaarcl, bij conclusie inciclenteel beroep kon instellen, zoncler dat
tegen haar het ontbreken van een hager
beroep in hoofclorcle kon worden opgeworpen:
Overwegende clat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiseres vrijwillig voor de correctionele
rechtbank is tussengekomen als verzekeraar van de civielrechtelijke aansprakelijkheicl van de beklaagcle Sanguinetti
overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de
wet van 1 juli 1956 betreffencle de verplichte aansprakelijld1.eiclsverzekering inzake motorrijtuigen ; clat de verweerclers.
zich tegen beklaagcle en tegen eiseres
burgerlijke partij hebben gestelcl en clat
de correctionele rechtbank clezen in
solid~tm tot provisionele vergoedingen ten
opzichte van de burgerlijke partijen heeft
veroordeelcl en haar uitspraak over de·
overige punte;n van de eisen van laatstgenoemden heeft verclaagcl; dat de be-.

-890ldaagde geen enkel gecling heeft gevoerd
met eiseres en dat de rechtbank tegen
eiseres geen veroordeling heeft uitgesproken ten voordele van beldaagde ;
Overwegende dat tegen het vonnis door
het openbaar n1inisterie en beklaagde
hoger beroep werd ingesteld ; dat eiseres
incidenteel beroep heeft ingestelcl ;
Overwegende dat het arrest enkel aangevochten wordt voor zover het het
inciclenteel beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart ;
Overwegende clat artikel 203, § 4, van
het Wetboek van strafvorclering beschikt
dat in alle gevallen ·waariJl de civielrechtelijke vordering voor de rechter in
hoger beroep gebracht wordt, de geclaagde
bij een op de terechtzitting genomen
conclusie incidenteel beroep kan instellen
zolang de debatten in hoger beroep niet
gesloten zijn ;
Overwegende clat door het hoger beroep
van het openbaar ministerie de rechtsvordering van de burgerlijke partijen
tegen eiseres niet aanhangig werd gemaakt bij de rechter in hoger beroep ; clat
clergelijk hoger beroep aan de verzekeraar
van de burgerlijke aansprakelijkheid van
beldaagde, vrijwillig tussengekomen partij, niet de hoedanigheicl van ge'intimeerde
geeft;
Overwegende dat beldaagde Sanguinetti in zijn akte van hoger beroep van
28 december 1973 heeft verldaard hoger
beroep in te stollen tegen het '' tegen
hem uitgesproken vonnis ,, met bijvoegmg dat het hoger beroep tegen de strafrechtelijke zowel als de civielrechtelijke
beslissingen van dat vonnis was gericht ;
dat blijkens die bewoordingen het hoger
beroep slechts was gericht tegen de
beslissingen die tegen appellant waren
uitgesproken en dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, het niet tegen eiseres
was gericht ; dat het eerste middel derhalve niet ter zake dienencl is voor zover
het aanvoert clat beklaagde er belang bij
had zijn hoger beroep tegen eiseres m te
stellen;
Overwegende clat eiseres dus geen
ge'intimeercle was op het hoger beroep
van beklaagde ;
Overwegende dat de dagvaarding die
eiseres ontving vanwege het openbaar
ministerie bij het hof van beroep, haar
de hoedanigheid van ge'i:ntimeerde niet
heeft ktu:n1en geven, vermits er geen hoger
beroep tegen haar was ingesteld ;
Overwegencle dat uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat het hoger beroep van
beklaagde tegen de beslissing waarbij
deze in solidttm met de verzekeraar van

zijn civielrechtelijke aansprakelijld1eid,
vrijwillig tussengekomen partij, werd
veroordeeld tot schadevergoeding tegenover de burgerlijke partij, ten gevolge
heeft de tussengekomen partij te ontheffen van het verval dat zij heeft opgelopen door geen hoger beroep in te stellen
binnen de wettelijke termijn, en evemnin
blijkt clat eiseres, als gevolg van clit hoger
beroep, gerechtigd zou zijn incidenteel
beroep in te stellen, vermits zij geen geintimeerde is ;
Overwegende dat het arrest wettelijk
beslist dat, nu tegen haar geen hoger
beroep werd ingesteld, het incidenteel
beroep van eiseres niet ontvankelijk is ;
Dat de micldelen naar recht falen ;
/

Om die reclenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt iedere eiser in de
kosten van zijn voorziening.
2e kamer. - 14 april 1975. - Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve~·slaggeve1·, de H. Meeus. Gelijklttidende conclttsie, de H. Krmgs, advocaatgeneraal.- Pleite1·s, de HH. P. Dumoulin (van de balie te Brussel) en DeBruyn.

2° KAlVIER. -15 apri11975.

1° MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. VALSHEID IN GESOHRIFTEN GEPLEEGD lYIET HET ENKEL
OPZET EEN lYIET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKS TE ONTDUIKEN. - 0VERTREDING GESTRAFT DOOR ARTIKEL 207
VAN HET WETBOEK VAN DE lVIET HET
ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN EN
NIET DOOR DE ARTIKELEN 193 EN
VOLGENDE VAN HET STRAFWETBOEK.

2° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
GESOHRIFTEN GEPLEEGD lVIET EEN BEDRIEGLIJK OPZET DAT NIET ENKEL
BESTAAT IN DE ONTDUIKING VAN EEN
MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKS.
0VERTREDING GESTRAFT DOOR DE
ARTIKELEN 193 EN VOLGENDE VAN HET
STRAFvVETBOEK EN NIET DOOR ARTIKEL 207 VAN HET WETBOEK VAN DE
l'IIET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN.
3° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN. - VEROORDELING WEGENS

891DEELNEl\HNG AAN DIT 1\HSDRIJF. WETTELIJRHEID. VooRWAARDE,

4°

VALSHEID EN GEBRUIK VAN
'VALSE STUKKEN.- DEELNEMING
AAN 1\HSDRIJVEN. VEROORDELING
WEGENS DEELNEMING AAN DIT lVIISDRIJF. WETTELIJRHEID. VooRWAARDE.

5°

RECHTBANKEN. STRAFZAKEN.
VERVOLGINGEN WEGENS OVERTREDING VAN ARTIREL 207 VAN HET WETBOER VAN HET MET HET ZEGEL GELIJRGESTELDE TARSEN, NL. BEDRIEGLIJR
ONTDUIREN VAN EEN l'IIET HET ZEGEL
GELIJRGESTELDE TARS DOOR SilVIULERING VAN OPENBARE VERROPINGEN,REOHTER DIE EROP WIJST DAT DEZE
VERSOHEIDENE VOORSOHRIFTEN VAN
DE BELASTINGWET NIET IS NAGEROl'IIEN.
GEEN WIJZIGING VAN DE FElTEN OF
VAN DE RWALIFIOERING.

6° MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. VERVOLGINGEN WEGENS OVERTREDING VAN ARTIREL 207
VAN HET WETBOER VAN DE MET HET
ZEGEL GELIJRGESTELDE TARSEN, NL.
BEDRIEGLIJR ONTDUIKEN VAN EEN lVIET
HET ZEGEL GELIJRGESTELDE TARS DOOR
SIMULERING VAN OPENBARE VERROPINGEN. REOHTER DIE EROP WIJST
DAT DEZE VERSOHEIDENE VOORSOHRIFTEN VAN DE BELASTINGWET NIET IS
NAGEROlVIEN. GEEN WIJZIGING VAN
DE FElTEN OF VAN DE RWALIFIOERING.

7° MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN'. VERVOLGINGEN WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 207
VAN HET WETBOEK VAN DE lVIET HET
ZEGEL GELIJRGESTELDE TARSEN. 0VEREENKOlVIST WELKE DOOR DE BERLAAGDE
AAN
DE
ADlVIINISTRATIE
WORDT TEGENGESTELD. BESLISSING
DAT DE OVEREENKOM:ST GESil\fULEERD
IS l\iET EEN BEDRIEGLIJR OPZET EN
ALS NIET BESTAANDE l'IIOET WORDEN
BESOHOUWD, BESLISSING GEGROND
OP EEN GEHEEL VAN VERlVIOEDENS,
VVETTELIJRHEID,

8°

REGISTRATIE (RECHT VAN).
0PENBAARHEID VAN DE VERROPING.BE GRIP.

9° VERKOOP,

-

0PENBARE VERROPING.

-BEGRIP.

10°

KOOP.- 0PENBARE VERROPING.0PENBAARHEID VAN DE VERROPING RAN
AAN DERDEN OF AAN DE STAAT WORDEN
TEGENGESTELD. VooRWAARDE.

l l ° KOOP.

-

0PENBARE VERROPING. -

BEGRIP.

12°

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. PROOES-VERBAAL VAN EEN OPENBARE VERROPING
DOOR EEN GEREOHTSDEURWAARDER OPGEMAART. VASTSTELLING VAN DE
OPENBARE TOEWIJZING VAN VOORWERPEN DIE IN WERRELIJRHEID NIET VERROOHT OF VOORAF UIT DE HAND VERKOOHT vVERDEN.
V ALSHEID
IN
OPENBARE GESOHRIFTEN.

13°

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. BEDRIEGLIJR
OPZET VEREIST BIJ ARTIKEL 207 VAN
HET WETBOER VAN DE 1\'IET HET ZEGEL
GELIJRGESTELDE TAKSEN. 0PZET
DAT WETTELIJR RAN WORDEN AFGELEID
UIT EEN GEHEEL VAN VERl\'IOEDENS,ZELFS INDIEN ZERERE VERl\'IOEDENS
AFGELEID WORDEN UIT ARTEN WAARVAN DE VORl\'I DE WET IN AOHT NEEl\'IT,

14°

MISDRIJF.- REOHTSPERSOON.HANDELSVENNOOTSOHAP, DADER VAN
EEN 1\'IISDRIJF. STRAFREOHTELIJKE
AANSPRARELIJRHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSONEN DOOR WIER TOEDOEN
DE VENNOOTSOHAP IS OPGETREDEN.

15°

MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. VERVOLGINGEN WEGENS OVERTREDING VAN ARTIREL 207 VAN HET WETBOER VAN DE
1\'IET HET ZEGEL GELIJRGESTELDE TARSEN, NL. BEDRIEGLIJR ONTDUIKEN VAN
EEN MET HET ZEGEL GELIJRGESTELDE
TAKS DOOR SIMULERING VAN OPENBARE
VERROPINGEN.
BERLAAGDE
DIE
BETOOGT DAT HIJ OP HET OGENBLIR
VAN DE OPENBARE VERROPINGEN GEEN
EIGENAAR l'IIEER WAS VAN DE VERROOHTE VOORWERPEN. BESLHlSING
DIE UIT EEN GEHEEL VAN VERMOEDENS
AFLEIDT DAT DE BERLAAGDE EIGENAAR
VAN DEZE VOORWERPEN IS GEBLEVEN
EN DAT DE OPENBARE VERROPINGEN
ERVAN FIOTIEF WAREN. VEROORDELING WETTELIJR "VERANTWOORD,

16°

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN. HooFDZAKELIJRE DEELNEMING AAN EEN l\HSDRIJF. V ASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN GEGEVENS
DIE WIJZEN OP EEN DERGELIJKE DEELNEl'IIING.- VEROORDELING vVETTELIJR
VERANTWOORD.

17°

V ALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN.- VALSHEID IN
AUTHENTIERE GESOHRIFTEN. VALSHEID RAN GEPLEEGD WORDEN' BUITEN

DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL
VAN HET STRAFWETBOEK.
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18°

MET RET ZEGEL GELIJKGESTELDE TAKSEN. BEKLAAGDE
SCHULDIG VERKLAARD AAN DE OVERTREDING VAN ARTIKEL 207 VAN HET
WETBOEK VAN DE MET HET ZEGEL
GELIJKGESTELDE TAKSEN, WELKE IS
GEPLEEGD DOOR DE VENNOOTSCHAP
WAARVAN HIJ BEHEERDER IS. VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE OP
GROND VAN ARTIKEL 1382 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK TOT BETALING
AAN DE STAAT, BURGERLIJKE PARTIJ,
VAN HET BEDRAG DER ONTDOKEN
RECHTEN EN VAN DE FISCALE BOETE
GELIJK AAN TWEEMAAL DE ONTDOKEN
RECHTEN.- GEEN VASTSTELLING DAT
DEZE BEDRAGEN DE SCHADE VERGOEDEN WELKE DE STAAT WERKELIJK
HEEFT GELEDEN TEN GEVOLGE VAN HET
EIGEN MISDRIJF VAN DE BEKLAAGDE.BESLISSING NIET WETTELIJK VERANTWOORD.

19° AANSPRAKELIJKHEID

(BUITEN
OVEREENKOMST). VEROORDELING·OP GROND VAN ARTIKEL 1382 VAN
HET BURGERLIJK VVETBOEK, VAN EEN
BEKLAAGDE DIE SCHULDIG vVORDT VERKLAARD AAN DE OVERTREDING VAN
ARTIKEL 207 VAN HET WETBOEK VAN
DE MET HET ZEGEL GELIJKGESTELDE
TAKSEN, WELKE IS GEPLEEGD DOOR DE
VENNOOTSCHAP WAARVAN HIJ BEHEERDER IS, TOT BETALING AAN DE STAAT,
BURGERLIJKE PARTIJ, VAN HET BEDRAG
DER ONTDOKEN RECHTEN EN VAN DE
FISCALE BOETE GELIJK AAN TWEEMAAL
DE ONTDOKEN RECHTEN. GEEN
VASTSTELLING DAT DEZE BEDRAGEN
DE SCHADE VERGOEDEN WELKE DE
STAAT WERKELIJK HEEFT GELEDEN TEN
GEVOLGE VAN HET EIGEN MISDRIJF VAN
DE BEKLAAGDE. BESLISSING NIET
WETTELIJK VERANTWOORD.

1° Valsheid in gesahTijten met het enkel
opzet een met het zegel gelijkgestelde taks
te ontdttiken wor·dt gestr·ajt door· ar·tikel207 van het Wetboek van de met het
zegel gelijkgestelde taksen en niet door·
de ar·tikelen 193 en volgende van het
Str-ajwetboek (1).
2° Valsheid in gesahTijten die niet enkel

woTdt gepleegd met het opzet een met het
zegel gelijkgestelde taks te ontduiken
woTdt gestr-ajt door· de ar·tikelen 193 en
volgende van het Stmfwetboek en niet
door· ar-tikel 207 van het Wetboek van
het met het zegel gelijkgestelde taksen (2).
3° en 4° Om een beklaagde wettelijk te
kunnen veTooTdelen als mededader' van
het m~sdr·ijj « valsheid in gesahTijten en
gebnt~k van valse stukken " woTdt niet
veTeist dat alle bestanddelen van het
misdr·ijj in de deelnemingshandelingen
aanwezig zijn; het is voldoende dat
vaststaat dat een dader· het rnisdr·ijf
« valsheid in gesahr-iften en gebntik van
valse stttkken " heeft gepleegd en dat de
rnededadeT wetens aan de ttitvoer·ing van
het misdr·ijj heeft deelgenomen op een
van de in lid 2 en 3 van ar·tikel 66 van
het Stmjwetboek bepaalde wijzen (3).
(Artt. 66, 193, 196, 197 en 213 S.W.)
5° en 6° Indien een beklaagde die wegens
over·tr·eding van ar·tikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen ver·volgd w01·dt nl.
bedr·ieglijk ontdttiken van een m~t het
zegel gelijkgestelde taks do01· simuler·ing
van openbar-e ver·kopingen, bij aonclttsie
heeft betoogd dat hij op het ogenblik van
de openbcwe ver·kopingen geen eigenaar·
meer was van de ve1·koahte goeder·en en
dat die ver·kopingen niet fiatief war-en,
wor·den noah de feiten van de telastlegging
noah hun kwalificer·ing gewijzigd door·
de 1·eahte1• die wijst op de gegevens van de
zaak waar·uit blijkt dat de beklaagde de
ver·saheidene vo01·schr·ijten van de belastingw~t niet is nagekomen en geen
r-egelmat~ge openbar·e ve1·koping heeft
gedaan of heejt laten doen en die, op
gr-ond van deze over·wegingen, de beklaagde ver-oor·deelt wegens vor·enver-rnelde telastlegging (4).
7° Om een beklaagde te ver·oor·delen die
wegens over-tTeding van ar·tikel 207 van
het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen vervolgd woTdt, kan de
1'eahter· wettelij k do01· een soeve1·eine
beoonleling van een geheel van ver·moedens beslissen dat een over-eenkomst
welke dooT de beklaagde aan de administmtie wor-dt tegengesteld, met bedr-ieglijk
opzet gesimttleer·d is en dtts als niet
bestaande moet w01·den besahottwd (5).
(4) Raadpl. cass., 16 april 1951 (Bull. en

(1) en (2} 0ass., 11 apri11960 (Bttll. en Pas.,
1960, I, 955).
(3) Raadpl. cass., 6 februari 1973 (An·. cass.,
1973, biz. 565),

Pas., 1951, I, 566) en 8 oktober 1973 (Ar·r·.
cass., 1973, biz. 142) en noot 1.
(5) Raadpl. cass., 17 december 1968 (Ar-r.
aass., 1969, biz. 387).
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15° Wannee1· een beklaagde, die wegens

1·egistmtierechten niet w01·dt gezegd wat
moet verstaan worden onde1· openbam·heid van de vm·koping, moet aan deze
tm·m zijn gebruikelijke betekenis w01·den
gegeven. (Artt. 226 tot 235 W.R.)

ovm·t1·eding van a1·tikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen vervolgd ioo1·dt, nl. bedrieglijk ontd~tileen van een met het zegel
gelij legestelde tales doo1• simule1•ing van
openba1·e ve1·kopen, bij conclusie betoogd
heeft dat hij op het ogenblik van de
openbare ve1·leopingen geen eigenaar
mee1· was van de ve1·kochte voo1·we1'pen,
is de beslissing van de 1·echtm· dat het
misd1·ijf bewezen is wettelijk vemntwo01·d
als hie1·in uit een geheel van opgegeven VM'moedens w01·dt afgeleid dat de
beklaagde eigenam· van deze voorwe1·pen
is gebleven en dat de openba1·e ve1·leopingen ervan jictief wm·en.

10o Hoewel de eigenaa1· van te verkopen
, goede1·en v1·ij is zelf vast te stellen welke
openbam-heid volgens hem voldoende is
te1· beschenning van zijn belangen, mag
hij zich evenwel t.o. van de1·den of van de
Staat niet op de openbaarheid van een
ve1·koping be1·oepen, wanneer hij de
ve1•koping niet op de n01·male en gewone
wijze openbam· heeft gemaakt.

no Van een we1·kelijke openbare ve1·koping
is slechts spmke als de !wop aan de
meestbiedende wo1·dt toegewezen en de
eigenaa1· het te !coop gestelde voonve1'P
op die wijze wil ve1·kopen (1).

12o Als valsheid in geschi'iften wo1·dt
bescho~twd het doo1· een ge1·echtsdetwwaarde1· opgemaakte p1'0ces-verbaal van
een openba1·e verkoping van 1·oerende
goedm·en waa1'in wo1·dt vastgesteld dat
voo1'we1·pen openbaa1' zijn toegewezen,
hoewel zij in wm·kelijkheid niet verkocht
of voomf uit de hand ve1·kocht weTden (2).
13o De 1"echte1' lean het bedTieglijk opzet
dat vereist is bij m·tikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijk"
gestelde taksen ajleiden ~tit een geheel
van ve1·moedens die hij soeve·rein beoo?·deelt, zelfs indien zeke1·e van deze ve1'moedens afgeleid w01·den uit akten
waa1·van de vorm de wet naa1· de lette1'
in acht neemt.
14o vV annee1· een handelsvennootschap een
misd1·ijf heeft gepleegd, 1·ust haar stmf1'echteliJ'ke aansprakelijkheid op de nat~ttwlijke pe1·sonen, organen of aangestelden, do01· wie1' toedoen zij is opget1'eden (3).

(1) GENIN, Commentain dtt Code des d?"Oits
d'em·egist1•ement, 1941, nr. 2119, bl11. 733.
(2) Raadpl. cass., 11 april 1960 (Bttll. en
Pas., 1960, I, 955).
(3) Cass., 1 oktober 1973 (A1'1·. cass., 1974,
biz. 105) en de noten 2 en 3.
(4) Raadpl. cass., 15 januari 1973 (An·.
cass., 1973, biz. 494).
(5) Raadpl. cass., 24 november 1892 (Bull.
en Pas., 1893, I, 30), 26 juni en 10 juli 1933
(ibid., 1933, I, 275 en 291), 22 oktober 1934
(ibid., 1935, I, 26), 30 maart 1953 (ibid.,
1953, I, 596) en 29 april 1974 (A1'1·. cass.,

16° De ve1·oo1'deling van de beklaagde als

mededade1· van een misd1·ijf wo1·dt wettelijk verantwooTd do01· de beslissing die
het bestaan vaststelt van bestanddelen
van een rechtstreelese medewe1·king aan
de ttitvoe1·ing van het misdrijf alsmede
van een zodanige h~ilp dat het misd1·ijf
zonde1· die bijstancl niet had ktmnen
gepleegd woTden (4). (Art. 66 S.W.)
a~tthentieke gesclwiften
lean gepleegd wo1·den b~titen de voo1·waa1·den van a1·tikel 195 van het Stmfwetboek, o.a. onde1' de voonuaa1·den van
m·tikel 196 van hetzelfde wetboek.

17° Valsheid in

18° en 19° Niet wettelijk verantwoo1·d is de

beslissing van het a1·1·est waa1·in de
beklaagde, die schuldig is ve1·klaa1·d aan
overtreding van artikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, welke is gepleegd do01•
de vennootschap waa1·van hij behee1·de1·
is, op g1·ond van artikel 1382 van het
B~w·ge1'lijk Wetboek ve?·oo1·deeld w01•dt
tot betaling aan de Staat, b~t1·ge1'lij ke
partij, van het bedrag de1· ontdoken
1·echten en van de fiscale boete gelijk aan
tweemaal de ontdoken 1·echten, zonde1·
vast te stellen dat deze bed1·agen de
schade ve1·goeden welke de Staat wM·leelijk
heeft geleden ten gevolge van het misdrijf
dat de beklaagde zelf heeft gepleegd (5).
1974, biz. 939) en de conclusie van de eerste
advocaat-generaal Mahaux in Rev. d1·oit
penal et m·im., 1973-1974, biz. 956; Les Novelles, Droit &cal, d. I, nrs. 1058 en 1061-1062;
Rep. p?"at. dtt d1·. belge, v 0 Timb1·e (taxes assimilees au), nrs. 1798 en 1810; 0. ScAILTEUR,
" De la constitution de partie civile par
l'Etat devant le tribunal repressif appele a
se prononcer sur une contravention commise
avec intention frauduleuse en matiere d'en-

-894(ELOY, WEDUWE STAMPAERT, EN LITISCONSORTEN, DECOLVENAERE, DE BEUKELAERE, HOORNAERT, LEJ\'I:AHIEU A.
EN M., VANDENBUSSCHE EN VAN DE
vVEGHE, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 november 1972 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
I. vVat de voorziening van de eisers,
weduwe Stampaert en litisconsorten,
betreft :
Overwegende dat de eisers verklaard
hebben afstand te doen van htm voorziening;
II. W at de voorzieningen van
overige eisers betreft :

de

A. In zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissing op de strafvordering :
1° Nopens de voorziening van Decolvenaere :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van
de Grondwet, 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, 193 en volgende van het
Strafwetboek en 207 van het Wetboek
van de met het zegel gelijkgestelde taksen,
doonlat, na zelf bepaald te hebben dat
eiser uitsluitend gehandeld heeft met de
bedoeling de vennootschap Decolvenaere
te doen ontsnappen aan de forfaitaire
overdrachttaks die zij normaal had moeten betalen indien zij zelf de verklaringen
ten verbruik nr. 47 F had gedaan, het
arrest niettemin eiser veroordeelt als
dader, mededader of medeplichtige op
grond van een beweerde inbreuk op de
artikelen 193 en volgende van het Strafwetboek,
te1•wijl valsheid in geschriften, gepleegd
met een louter fiscaal doel en ten einde
een met het zegel gelijkgestelde taks te
ontduiken, niet onder de toepassing valt
van de artikelen 193 en volgende van het
Strafwetboek, maar enkel onder de
toepassing van artikel 207 van het
vVetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen (schending van de artikelen 193 tot 197 van het Strafwetboek
registi·ement, de droits de succession, de
timbre ou de taxes assimilees au timbre »,
Rep. fisc., 1949, blz. 155 en vlg.

en van artikel 207 van het vVetboek van
de met het zegel gelijkgestelde taksen) ;
e1i terwijl de hiernavolgende. beschouwingen van het arrest « Er is ook gemeenreehtelijk bedrieglijk opzet. Stampaert
heeft de fietieve veilingen aangewend om
provisies te innen die hij anders niet zou
hebben « verdiend ». Ten onrechte werpen
sommige behlaagden op dat zij hem die
sommen ook hadden ktuu1.en sehenken.
In die onwaarsehijnlijke hypothese zou
Stampaert eehter niet een beroepsinkomen hebben gehad ten kosten van de
overclraehttaks, zoals nu het geval is
geweest, maar een gift hebben gekregen
ten koste van de onderseheiden vennootsehappen, hetgeen zeker niet hetzelfde
is >> en . .. « zij verzekerden Stampaert
een winst die hij zonder die veiling niet
zou hebben gemaakt », het bewijs niet
leveren dat eiser iets anders zou nagestreefd hebben dan de vennootsehap
Deeolvenaere te doen ontsnappen aan
de betaling van een met het zegel gelijkgestelde taks welke normaal verschuldigd was, en ook geen passend antwoord
verstrekken op eisers conelusie desaangaande (sehencling van de artikelen 97
van de Grondwet en 780 van het Gereehtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, om een behlaagde
wettelijk te ktmen veroordelen als mededader van het misclrijf van valsheid in
gesehriften en gebruik van deze gesehriften, niet vereist wordt dat vastgesteld
wordt dat deze beklaagde zelf met het
gemeenreehtelijk bedrieglijk opzet zou
gehandeld hebben ; dat het volstaat dat
bewezen is dat een dader bovenbedoeld
misclrijf heeft gepleegd en dat de mededader wetens aan de uitvoering van het
miscl.rijf heeft deelgenomen op een van
de in leden 2 en 3 van artikel 66 van het
Strafwetboek omsehreven wijzen ;
Overwegende dat het arrest, in strijd
met wat het middel aanvoert, niet verklaart dat eiser uitsluitend gehandeld
heeft met de bedoeling de vennootsehap
Deeolvenaere aan overdraehttaksen te
doen ontsnappen ;
Overwegende dat het arrest uiteenzet
hoe de medebeklaagde Stampaert, als
veilinghouder en tevens houtimporteur,
een middel had bedaeht om, aanvankelijk
voor ziehzelf, door het organiseren van
geveinsde openbare verkopingen, een
brutovoordeel van 9 pet. belastingen,
zijnde het versehil tussen 14 pet. forfaitaire overdraehttaks en 5 pet. rflgistratiereehten, te verwezenlijken op ge!mporteerd hout ; dat hij vervolgens het sys-
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beldaagden, waaronder eiser, maar ook trouw en van het gewettigd vertrouwen
ten eigen profijt ; dat eiser zoals andere van de gemeenschap dat in de openbare
beldaagden op de voorstellen van Stam- alden de waarheid wordt vastgesteld,
paert inging die volgende werkwijze in- en, in de tweede plaats, er ook gemeenhielden : Stampaert " liet het hout eerst rechtelijk bedrieglijk opzet is, nu Stammet een gewone, al spoedig n::tet een paert de fictieve veiling-en aangewend
consignatiefactuur, aan de personen- heeft om provisies te innen, die hij anders
vennootschap met beperkte aansprake- niet zou hebben " verdiend ";
lijldleid Stampaert overdragen en liet
Overwegende dat het arrest aldus de
het document van tijdelijke vrijstelling deeh1eming van eiser aan het gemeen(47 F) op dezelfde naam overdragen, rechtelijk misdrijf van valsheid in gewaardoor hij ten aanzien van het belas- schriften vaststelt en tevens wettelijk
tingsbestuur als eigenaar van het hout, constateert dat alle bestanddelen van
althans als schuldenaar van de des~wege dit misdrijf ten deze aanwezig zijn ; dat
verschuldigde taks doorging, bracht het het ook passend de conclusie van eiser
hout daarna in openbare veiling, wees beantwoordt waaru1 deze betoogde dat
het, zoals vooraf overeengekmnen, toe de artikelen 193 en volgende van het
aan de importeur, betaalde namens deze Strafwetboek op hem niet toepasselijk
het registratierecht, streek de hem toege- waren;
zegde provisie op en zuiverde het docuDat het middel niet kan worden aanment 4 7 F door overlegging van het genomen;
geregistreerde proces-verbaal van veiling,
waardoor hij defiuitieve vrijstelling van
Over het tweede middel, afgeleid uit
de overdrachttaks verlueeg, in schijn de schenclll1g van de artikelen 182 en 183
voor zichzelf, in feite voor de houtimpor- van het vVetboek van strafvordering,
teurs ; dezen betaalden hem voor regiscloo?'clat, na enerzijds erop gevvezen te
tratierechten, kosten en provisie 8,25 tot hebben dat de documenten 47 Fop naam
9 pet., zodat zij een brutovoordeel hoek- van de personenvennootschap met beten van 5 tot 5, 7 5 pet. " ;
perkte aansprakelijld1eid Stampaert werOverwegende dat het arrest vervol- den overgeclragen en dat het deze laatste
gens de redenen aangeeft waarom het is die de verklaring ten verbruik gedaan
oordeelt dat zowel de overdrachten van heeft door middel van de voorlegging
het hout aan de personenvennootschap van de processen-verbaal van de open bare
met beperkte aansprakelijkheid als de verkopingen, welke van valsheid beschulopenbare verkopingen zelf, fictief zijn, digd worden, tot staving van het door de
en de processen-verbaal van veiling, personenvennootschap met beperkte aanauthentieke alden, een valsheid in ge- sprakelijldleid Stampaert gedane verschriften inhouden, nu er verdraaiing van zoek tot vrijstelling van de forfaitaire
de waarheid is " vermits Stampaert en de overdrachttaks die, zoniet, door deze
andere beklaagden de gerechtsdeurwaar- vennootschap had moeten gekweten
der hcbben doen akteren dater toewijzing worden ingevolge de aanzuivering van
plaatshad in openbare verkoping, tenvijl deze tijdelijke vrijstellingsvergclllllingen
in feite geen enkele rechtshandeling (ook door de verklaring ten verbruik, en na
geen tekoopstelling) plaatshad en de anderzijds te hebben vastgesteld dat
schijnbare tekoopstelling niet openbaar zowel de bedoelde houtveilingen en de
vvas )>;
overdrachten van de vergunninge11 4 7 F
Overwegende dat het arrest erop wijst door de ve:tmootschap Decolvenaere aan
dat de medebeldaagden, onder wie eiser, de vennootschap Stampaert aan de ene
hebben deelgenomen op de wijze die het kant, als de openbare veilingen tijdens
beschrijft aan de handelingen, materieel welke dit hout aan de velmootschap
voor het grootste deel door Stampaert Decolvenaere werd toegewezen, aan de
verricht, en dat de opzet ervan hun andere kant, fictief waren en derhalve
bekend was in al zijn onderdelen, en zij geen uitwerking konden hebben, het
vooraf wisten dat de valsheid zou worden arrest eiser veroordeelt in zijn hoedaniggepleegd, die zonder h:tm medewerking heid van zaakvoerder van de personenniet mogelijk was ; dat het bij het onder- vennootschap met beperkte aansprakezoek van de aanwezigheid van het lijld1eid Decolvenaere en wel met toemoreel bestanddeel van het gemeenrech- passing van artikel 207 van het W etboek
telijk misdrijf van de valsheid in ge- van de met het zegel gelijkgestelde talcschriften constateert, in de eerste plaats, sen, op grond van het feit dat hij de
dat de mogelijld1eid tot schade aanwezig taksen niet betaald heeft binnen de

-896geld.igheidstermijn van de oorspronkelijk op naam van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Decolvenaere opgestelde vergunningen,
of de vergunningen niet aangezuiverd
heeft door regelmatige verklaringen ten
verbruik, en mede op grond van het feit
dat hij de documenten niet op de door
de wet voorgeschreven wijze aan een
derde heeft overgemaakt of geen regelmatige openbare veiling heeft gedaw1. of
heeft laten inrichten,
tenvijl hetgeen dienaangaande in de
telastlegging aan eiser verweten wordt
niet die feiten zijn welke door het arrest
ingeroepen worden tot staving van de
beslissing die het vonnis van veroordeling
bevestigt, maar wel het feit « bij inbreuk
op artikel 207 van het koninklijk besluit
van 29 september 1938, houdende nieuwe
publicatie van het \iVetboek van de met
het zegol gelijkgestelde taksen, als dader
om de hierna omschreven wanbedrijven
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
rechtstreeks te hebben n1.eegewerkt, met
een bedrieglijk inzicht te hebben overtreden de bepaling van het artikel 21
van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen, waardoor de regering is gemachtigd in de maat welke zij
nodig z:al achten, forfaitaire taksen in te
stellen, waarvan zij de eisba(1rheidsoorzaken en voorwaarden, het bedrag,
de grondslag en alle modaliteiten van
toepassing en van hefting bepaalt, nalnelijk om de forfaitaire taks op ingevoerd
hout, verschuldigd ingevolge artikel 3114, § l, 2°, en § 3, van het koninklijk
besluit van 29 september 1938, houdende
de algemene verordening op de met het
zegel gelijkgestelde taksen, te hebben
ontdoken door het simuleren van openbare verkopingen waardoor, ingevolge
artikel22-1 ° van het Wetboek van de met
het zegel gelijkgestelde taksen, slechts
het evenredig registratierecht overeenkomstig artikel 77 van het Wetboek op
de registratie-, hypotheek- en griffierechten geheven werd, meer bepaald om
te hebben ontdoken de hiernavermelde
bedragen aan forfaitaire taksen : forfaitaire taksen ten bedrage van 11.342.141
frank door toewijzing aan de personenvennootschap n1.et beperkte aansprakelijkheid Decolvenaere & Zonen van
verschillende hoevoelheden hout, bij
gesim1.lieerde openbare verkopingen " :
Overwegende dat eiser in conclusie
stelde dat hij niet schulclig kon worden
verklaard aan de in het middel opgenomen telastlegging 0, en daartoe in hoofd.

orde aanvoerde dat de vennootsohap
Decolvenaere het hout effectief had overgedragen aan de fixma Stampaert, dat
ze er derhalve geen eigenares meer van
was op het ogenblik van de openbare
verkopingen, die overigens niet fictief
waren;
Overwegende dat het arrest deze
conclusie beantwoordt door de in het
middel aangehaalde beschouwingen ;
Dat het hierdoor geenszins de strafbare
feiten heeft gewijzigd die door de bedoelde telastlegging aan de kennisneming
van de rechter werden onderworpen,
noch de omschrijving ervan ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 36 en 37 van
het vVetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen en van de artikelen 19-10
en volgende van de algemene verordening
op de met het zegel gelijkgestelde taksen,
doordat het arrest verklaart dat de op
naam van de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkl1.eid Stampaert
opgestelde vergunningen 4 7 F, evenals
de aanzuivering van de oorspronkelijk
op namn van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Decolvenaere opgestelde vergunnh1.gen van
rechtswege als nietig en als geen uitwerking hebbend zouden moeten beschouwd
worden en dat meteen ook de door de
vennootschap Stampaert ondertekende
verklaringen ten verbruik derhalve eveneens zonder uitwerking zouden zijn, omdat de overdracht van bedoeld hout
waarop deze verg1.umingen betrekking
hadden fictief was en omdat de fixma
Stampaert de ontdoken taksen dus niet
verschuldigd was,
tenvijl deze documenten, waarvan h:et
arrest erkent dat zij in een regelmatige
vorm opgesteld zijn en door de administratie goedgekeurd waren - vermits
deze laatste niet wist dat het hout in
feite niet verkocht was door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Decolvenaere aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stampaert - , tegenover de
administratie volledig gelclig blijven en
derhalve de partijen, dus ook de firma
Stampaert, tegenover haar verbinden,
zelfs inclien de verklaringen van deze
laatste in verband met de verkoop van
het hout als onjuist zouden erkend worden, onverschillig of deze onjuistheid al
clan niet frauduleus was, onverminderd
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om eventueel de vergoecling te eisen van
het geleden nadeel zo daartoe reden
bestaat, en onverminderd de verplichting
voor de administratie in dat geval het
oorzakelijk verband te bewijzen tussen
het geleden nadeel en de font die eventueel door een van de partijen of door de
beide partijen mocht begaan zijn :
Overwegende dat het arrest terecht
oordeelt : « het feit dat het belastingsbestuur de overdracht van het docmnent
4 7 F voor kennisneming heeft ondertekend en de belasting heeft geheven op
grond van de overgelegde processenverbaal van veiling, ontneemt het niet
het recht de hefting achteraf te herzien,
nadat gebleken is dat zowel de overclracht als de veiling fictief waren en
met beclrieglijke bedoeling geveinsd " ;
Overwegende dat zodra, zoals ten deze,
het bewijs was geleverd van beclrog,
met name dat eiser het hout aan de
vennootschap Stampaert niet had overgedragen, niet aileen de administratie
het recht had·" om eventueel de vergoecling te eisen van het geleden nadeel zo
daartoe reden bestaat " maar het de
rechter ook mogelijk was de overdracht
als niet bestaande te beschouwen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 193 tot 197
van het Strafwetboek, 22 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde
taksen, 77, 226 tot 235 van het Wetboek
van de registratierechten, en, bijgevolg,
207 van het W etboek van de met het
zegel gelijkgestelde taksen,
do01·dat het arrest de in de telastlegging
bedoelde openbare verkopingen als fictieve verkopingen beschouwt en de door
de instrumenterende gerechtsdeurwaarder opgestelde processen-verbaal als valse
geschriften bestempelt op de gronden :
1° dat, nu de firma Decolvenaere
eigenares gebleven was van het te koop
gestelde hout, zij dit hout niet kon kopen,
zodat er dus in feite geen verkoop tot
stand gekome:n is en zelfs geen toewijzing,
daar deze laatste niet kan geschieden ten
voordele van de eigenaar van een goed ;
2o dat de verkopingen niet openbaar
zouden geweest zijn bij ontstentenis van
een normale voorafgaande publiciteit en
dat het feit dat de eventuele belangstellenden toegang hadden tot de lokalen
waar de verkoop is doorgegaan. en dat zij
hebben kunnen opbieden, volgens het
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arrest niet volstaat daar het bestaan van
de verkoop normaal ter kennis van de
liefhebbers zou moeten gebracht zijn door
middel van een aangepaste reclame ; ·
3° dat de bekomeh prijzen niet het
gevolg waren van een normale aanbiecling ; die prijzen werden door Stampaert
geclrukt tot op een met de invoerders
overeengekornen minimumbedrag ; de
tussen deze laatste en Stampaert gedane
afrekening hield soms geen rekening met
de door de gerechtsdeurwaarder opgetekende prijzen ; de prijzen van de toewijzing waren trouwens fictief daar zij
vooraf overeengekmnen waren en dus
niet het gevolg waren van een bod ih
openbare veiling ;
4° dat de veilingskosten aan de invoerders, aan wie het hout werd toegewezen,
niet werden aangerekend op grond van
de prijzen welke door de gerechtsdeurwaarder in de verkoopsvoorwaarden
waren opgetekend, maar wel op grond
van cijfers die vooraf door de partijen
waren vastgesteld ;
5° dat de beldaagden zich niet hebben
bemoeid met de inrichting van de verkopingen en dat zij er bijna nooit aanwezig waren ;
6° dat Stampaert soms minder dan
14 dagen voor de datum van de verkoop
op de hoogte gebracht werd van het
bestaan van het te koop aangeboden
hout;
7° dat het gebrek aan liefhebbers niet
te wijten was aan de boycot van de verkopingen door de houthandelaars, maar
wel aan een gewilde beperking van de
reclame en aan de manier waarop de
verkopingen geleid werden (al te vlug
enz.),
tenvijl, a) de wet als " openbare verkoping >> beschouwt elke verkoping welke
gehouden wordt in. een lokaal dat voor
het publiek toegankelijk is en waar om
het even wie het recht heeft als koper
op te treden ; al de andere in het arrest
aangehaalde elementen zonder invloed
blijven, zelfs al zijn ze gebruikelijk, bv.
het feit dat de inrichter van de verkoping
een bepaald commissieloon ontvangt om
als koper op te treden voor een bepaald
goed, of dat hij er zich toe verbindt het
goed niet toe te wijzen indien het gedane
bod niet hoger ligt dan een zeker minimum, of nog het feit dat de inrichter
tegenover bepaalde eventuele kopers de
verbintenis aangaat een minder hoog
loon dan het gebruikelijke loon aan te
rekenen indien het goed h1.m worclt toegewezen ; terwijl het arrest blijkbaar
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een " openbare >> verkoping met een verkoping waarvoor een min of meer uitgebreide reclame gevoerd wordt (schending
van de artikelen 226 tot 235 van het
Wetboek van de registratierechten);
b) overeenkomstig artikel 231 van het
Wetboek van de registratierechten en,
bijgevolg, overeenkomstig artikel 22 van
het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen wordt beschouwd als
" openbare verkoping >> die aanleiding
geeft tot de betaling van het registratierecht en die clerhalve ook vrijstelling
meebrengt van de overclrachttaks inclien
deze eisbaar is, elke toewijzing van
goederen aan een biecler tijdens een
openbare verkoping, zonder dat een
onderscheicl client gemaakt te worden
naargelang clegene aan wie het goed wordt
toegewezen al clan niet eigenaar is van
het te koop gestelde goed (schending van
cleze twee wetsbepalingen);
c) aangezien de naam van de eigenaar
van de verkochte goederen, evenn1in
trouwens a.ls enige inlichting betreffende
de voor de verkoop gemaakte recla1ne
lliet in de processen-verbaal van de
gerechtsdeurwaarders opgetekend worden, deze processen-verbaal uiteraarcl
niet als vals kunnen bestempeld worden
onder voorwendsel dat valse inlichtingen
verstrekt worden betreffende de identiteit
van de eigenaar van de verkochte goecleren of betreffende de met het oog op de
verkoop gemaakte reclame (schending
van de artikelen 193 tot 197 van het
Strafwetboek, 1319 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek);
d) wanneer het arrest er op wijst clat
eiser de verkopingen niet bijgewoond
heeft en hem zelfs verwijt dat hij er geen
belangstelling voor betoond heeft, het
arrest clan tach niet, zoncler zich zelf
tegen te spreken, staande kan houclen
dat eiser de dader, de medeclader of nog
de medeplichtige zou zijn van de valsheid
in geschriften die, volgens het arrest, zou
gepleegd zijn in de processen-verbaal,
vermits het niet vaststelt dat hij op
enigerlei wijze zou hebben deelgenomen
aan de opstelling of aan het gebruik ervan ; de vaststelling van het arrest, valgens welke de zogezegde fictieve overdracht van het litigieuze hout door de
vennootschap Decolvenaere aan de vennootschap Stampaert en de opdracht die
Stampaert in zijn hoedanigheid van inrichter van openbare verkopingen van
de vennootschap Decolvenaere ontvangen
heeft om haar het goed toe te wijzen, de
onmisbare voorwaarden uitmaakten om

de opstelling van de . bedoelde valse
processen-verbaal mogelijk te maken,
een bewering is die helemaal niet steekhoudencl is en klaarblijkelijk niet het
vereiste verband legt met de besluiten
die het arrest hieruit meent te kunnen
afleiden met betrekking tot de deelneming van eiser aan de bedoelde valsheid in geschriften (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat de door Stampaert georganiseerde « openbare >> verkopen fictief waren, niet alleen steunt op de in het middel
aangehaalde omstandigheclen ; dat het,
door overneming van de beweegredenen
van de eerste rechter, ook vaststelt : dat
bedoelde verkopingen in alle hoeken en
kanten van Belgie ingericht werden, dat
de voor clit hout gemaakte publiciteit zo
"intiem »was dat de aankondiging slechts
in een met de hand geschreven affichette
bestond die in de tentoonstellingszaal of
aan de ingang werd uitgehangen of, in de
beste omstandigheden, in de vermelding
van het woord « hout » in de gepubliceerde aankondigingen, dat belangrijke hoeveelheden van dat hunt te koop gesteld
werden op plaatsen waar geen enkele
ernstige liefhebber kon gevonclen worden,
dat de waarde van het te koop geboclen
hout veel hager stand clan de gezamenlijke waarcle van al de overige te koop
gestelde voorwerpen, dat het hout zelf
ter plaatse bleef in stapelhuizen die tot
250 kilometer gelegen waren van de
plaats, voor de openbare verkoping gekozen, dat in feite geen enkel liefhebber
dit hout is komen bekijken, clat bepaalde
van de te koop gestelde soorten hout niet
eens in cleze stapelhuizen te vinclen waren,
en dat bepaalcle hoeveelheclen hout reeds
v66r de openbare verkoping door de
houtimporteur waren verwerkt ;
Overwegende dat het arrest door eigen
reclenen of door verwijzing naar de redenen van de· eerste rechter, terecht beschouwt clat in het Wetboek van de
registratierechten niet worclt bepaalcl
wat door openbaarheid ter zake van
-verkoop moet worden verstaan ; clat, nu
er geen bijzonclere vorm van openbaarheid is voorgeschreven, aan openbaarheicl de betekenis moet worden gegeven
die gewoonlijk aan dat woorcl wordt
gegeven ; clat, zo het de eigenaar van de
te verkopen goecleren vrijstaat zelf te
bepalen welke publiciteit hij volcloende
acht om zijn belangen het best te clienen,
hij zich nochtans ten aanzien van derclen
of van de Staat niet op de openbaarheicl
van een verkoop kan beroepen, wanneer
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van een werkelijke toewijzing sprake
kan zijn indien de verkoop geschiedt aan
de meest biederide en bij de eigenaar de
wil aanwezig is het te koop gestelde aldus
te verkopen ;
Overwegende dat de rechter uit de in
het middel aangehaalde en uit de zoeven
hier opgenomen beschouwingen wettelijk
heeft kurmen a:fleiden dat de ten deze
georganiseerde verkopingen slechts geveinsde openbare verkopingen uitmaakten en de erop betrekking hebbende
processen-verbaal valselijk de bevestiging inhielden dat de toewijzingen van
hout na openbare verkoop waren geschied;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld, zoals reeds werd gezegd in het
antwoord op het eerste middel, dat de
medebeklaagde houtimporteurs, onder
wie eiser, kennis hadden, in al zijn onderdelen, van gans de door Stampaert
bedachte opzet, het arrest beslist dat zij
aan het misdrijf van valsheid in geschriften hebben deelgenomen door ofwel aan
de uitvoering ervan rechtstreeks mede
te werken, voor zover zij bij de verkopingen ingevolge hun opdracht door
Stampaert vertegenwoordigd werden, ofwei minstens door hulp en bijstand te verstrekken zonder welke de misdrijven niet
konden worden uitgevoerd, door aan
Stampaert de nodige middelen te verstreldmn om de fictieve veiling te organiseren, namelijk de titels om over het
hout te beschikken en het aankooporder ;
Overwegende dat, zo het arrest aanhaalt dat de beklaagden zich om de
praktische verwezenlijking van de veiling
niet bekommerden en zij er om zo te
zeggen nooit heen gingen, het deze houding niet toeschrijft aan een gebrek aan
belangstelling, maar wei aan het feit dat
ze de uitslag bij voorbaat kenden ; dat
het arrest, verre van hierdoor een omstandigheid aan te halen die zou wijzen
op een gebrek aan strafbare deelneming
door de bedoelde beldaagden, integendeel
daarin de bevestiging ziet van zekerheid
in de goede a:floop van h-un aan Stampaert
gegeven opdracht;
Dat het rniddel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780 van het Gerechtelijk Wethoek en 207 van het W etboek van de met
het zegel gelijkgestelde taksen,
doo1·dat het arrest geen antwoord ver-

strekt op de door eiser in zijn tweede
conclusie aangehaalde grieven welke
steunen op het feit " dat het in elk geval,
en zelfs in de veronderstelling dat de
litigieuze verrichtingen onregelmatig zanden geweest zijn en dat deze onregelmatigheid de nietigheid ervan zou hebben
meegebracht, nog helemaal ~1.iet bewezen
is maar integendeel ldaarblijkelijk verkeerd en onwaarschijnlijk voorkomt te
beweren dat eiser kennis zou gehad hebben l 0 van deze onregelmatigheden,
2° van het feit dat deze onregelmatigheden niet aileen de nietigheid zouden
meebrengen van de gedane verrichtingen
en van de door de vennootschap Decolvenaere ondertekende verldaringen, maar
ook dat zij voor gevolg zouden hebben
dat de litigieuze overdrachttaksen in
hoofde van de vennootschap Decolvenaere eisbaar zouden worden alhoewel
deze laatste niet meer de titularis was van
de tijdelijke vrijstellingsvergmmingen ...
en dat Decolvenaere dus, volleclig bewust
van het feit dat bedoelde taksen ten laste
van de vennootschap Decolvenaere eisbaar waren, zou nagelaten hebben ervoor
te zorgen dat de vennootschap waarvan
hij de zaakvoerder was, de taksen zou
betalen " ; dat de loutere bewering dat eiser wist dat de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijld1eid Decolvenaere
het hout niet verkocht had aan de vennootschap Stampaert en dat zij zich dus
in een openbare verkoping hout deed
toewijzen dat nooit opgehouden had haar
eigendom te zijn, immers geen afdoend
antwoord is op de gedetailleerde argmnentatie van eiser op dat welbepaald punt
en, wettelijk gezien, evenmin een voldoende bewijs is van het feit dat eiser
wist dat de overdracht van de vergmmingen 4 7 F aan de vennootschap Stampaert
onregelmatig was en dat het de vennootschap Decolvenaere was die, niettegenstaande deze overdracht, de rechten
diende te betalen, zodat eiser, heel goed
wetend welke de verplichtingen waren
die, volgens het arrest, ten laste vielen
van de vennootschap Decolvenaere, dus
op bedrieglijke wijze nagelaten heeft de
verschuldigde taksen te betalen :
Overwegende dat het arrest, met aanhaling van de toepasselijke bepalingen,
de rechten en plichten van de houtimporteurs, onder wie eiser, als volgt uiteenzet :
" de beldaagden 2 tot 7 (juister gezegd
de door hen bestuurde vennootschappen)
waren de taks verschuldigd wegens de
invoer ; zij hadden evenwel, zoals gebruikelijk, tijdelijke vrijstelling van taksplichtigheid verkregen zodat ze het hout
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konden overdragen smnen met het document van tijdelijke vrijstelling 47 F, clit
gedurende een jaar. Gedurende die tijd
konden zij het document zcliveren door
1° wederuitvoer, 2° overdracht van het
document met de daaruit volgende
indeplaatssteiling van de overnemer,
3o verklaring ten verbruik, 4° overlegging van een proces-verbaal van veiling
van de taksplichtige goederen ;
Overwegende dat het arrest, zijn uitvoerige beschouwingen over de ten deze
uitgevoerde fictieve handelingen resumerend, vaststelt dat de houtimporteurs
in feite altijd eigenaars zijn gebleven van
het hout en dit na het verstrijken van de
maximumtijd van de tijdelijke vrijstelling (een jaar) niet ten verbruik hebben
aangegeven ; dat ze het hout aileen fictief
aan Starnpaert hebben overgedragen rnet
het document 47 F en fictief in veiling
laten brengen ; dat deze fictieve handelingen geen gevolgen kunnen hebben,
zodat de bedoelde importeurs nog steeds
de verschuldigde taks niet betaald hobben, wat het voorwerp is van de tegen
hen aangevoerde telastlegging 0, met
name het niet-betalen van de wegens de
invoer van hout verschuldigde overdrach ttaks ;
Overwegende dat het arrest voordien
er reeds had op gewezen dat de opzet
van de door Stampaert bedachte handelingen er op fiscaal gebied in bestond,
door het organiseren van geveinsde veilingen, te ontsnappen aan de betaling van
de 'overdrachttaks van 14 percent, waardoor de houtimporteurs, die, zoals eiser,
op zijn voorstel ingingen, met kennis
vooraf van aile onderdelen van die opzet,
door hem wegens de fictieve overdracht
van het document 47 F een schijnbare
titel te bezorgen en hem opdracht te
geven de fictieve veilingen te organiseren
en te voltrekken, een aanzienlijk en door
een valsheid in geschriften bekomen
belastingvoordeel verwezenlijkten ;
Overwegende dat het arrest aldus
wettelijk beslist dat de overtreding van
de verpliehting de taks te betalen ten
deze een bedrieglijk kenmerk heeft, het
bedrog blijken.de uit eon reeks handelingen, zelfs wanneer, bepaalde onder die
handelingen naar de vorm overeenstemmen met de letter van de wet ; dat het
tevens de in het middel aangehaalde
conclusie van eiser passend beantwoordt ;
, Dat het middel niet kan worden aangenomen;

zo

N opens de voorzieningen van De
Beukelaer en Hoornaert :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8, 21, 207
van het W etboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen, 31-14, § 1, 2°, en
§ 3, van de algemene verordening op de
met het zegel gelijkgestelde taksen, 66
en 100 van het Strafwetboek, 9 en 97
van de Grondwet,
doonlat het arrest de eisers, als daders,
voor de feiten zoals gekwalificeerd sub
A-9 tot 17, B-9 tot 17, en 0-2 samen,
veroordeelt ieder tot een gevangenisstraf
van een maand en een geldboete van
100 frank verhoogd rr1et 190 decimes,
en tevens, bij toepassing van artikel 207
van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen, beiden solidair tot
een geldboete van eenmaal de ontdoken
rechten,
tenoijl de feiten van de telastlegging
sub 0-2, die aileen laatstvenn.elde gelclboete kcumen rechtvaarcligen, volgens de
artikelen 8 en 207 van meergerwemd wetbock, slechts strafbaar waren of konden
zijn in hoofde van de personen die solidair
de beweerde ontdoken rechten verschuldigd v'varen, te weten de personen die bij
de gei'ncrimineerde overeenkomsten « partijen >> zijn geweest, een hoedanigheid
welke, volgens de vaststellingen van de
feitenrechters en de omschrijving van
de feiten sub 0-2 van de telastlegging,
de eisers ten deze niet hadclen en niet
konden hebben op welke grond ook :
Overwegende dat het middel gericht is
tegen de veroordeling van de eisers tot
de geldboete, gelijk aan de ontdoken
rechten, uitgesproken wegens de telastlegging 0-2, om bij inbreuk op artikel207
van het vVetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen, als daders om het
wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan
de uitvoering rechtstreeks te hebben
medegewerkt, " met een bedrieglijk inzicht >> forfaitaire taksen te hebben ontdoken, met nmne een bedrag van
2.620.877 frank, door toe·wijzing aan de
naamloze vennootschap De Beukelaer en
De J onghe van verschillende hoeveelheden hout bij negen gesimuleercle openbare verkopingen ;
Overwegencle dat het arrest vaststelt,
zonder op dit punt gekritiseerd te zijn,
dat het de eisers zijn die namens voornoemde naamloze vennootschap op de
voorstellen van Stampaert zijn ingegaan
om de door deze laatste bedachte opzet
te verwezenlijken door gesimuleerde
openbare verkopingen de in de telastlegging bedoelde taksen te ontduiken ;
Dat het arrest verder beschouwt dat,

