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hoewel de :fictieve rechtshandelingen uit
civielrechtelijk oogpunt het werk zijn
van vennootschappen, hiervoor echter op
strafrechtelijk gebied de handelende
natuurlijke personen aansprakelijk zijn,
ten deze de .gedagvaarde beheerders,
hetzij omdat zij persoonlijk gehandeld
hebben, hetzij omdat zij de materiele
uitvoering aan ondergeschikten hebben
opgedragen ; het arrest nog vaststelt dat
zij in geen geval uitsluitend zijn opgetreden als materiele uitvoerders van
besluiten van hogere organon van de
vennootschap ;
Overwege:D.de dat het arrest aldus niet
betwist dat het de betrokken vennootschap is die partij was bij de houtverhandelingen en dat op haar de verplichting
rustte de rechten te betalen, verplichting
waaraan zij door bedrieglijke middelen
is te kort gekome:ri ;
Overwegende dat waro1eer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, de strafrechtelijke verant·woordelijkheid die dergelijk misdrijf medebrengt op de natuurlijke persone;n rust door wier toedoen hij
heeft gehandeld ;
Overwegende dat het arrest uit de verm.elcle vaststellingen wettelijk heeft lmnnen a:fieiden dat de eisers de feiten van
de telastlegging 0-2 hebben gepleegd;
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;

van het W etboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen hebben geschonden,
te1·wijl, overeenkorristig de bepalingen
van de artikelen 19-2 tot en met 19-10
van de algemene verordening op de met
het zegel gelijkgestelde taksen, de overdracht van de vergunning van tijdelijke
vrijstelling onafhankelijk is van de
eventueel onderliggende handelsverrichting, zodat het :fictief kenmerk van die
onderliggende handelsverrichting niet kon
beletten dat de overdracht van de vergunning van tijdelijke vrijstelling haar
uitwerking zou hebben, waaruit volgt
dat ten cleze, ten gevolge van de overdracht door de eisers aan de vennootschap Stampaert, van gezegcle vergunning van tijdelijke vrijstelling, het deze
vennootschap is ·welke de schuldenares
is ge"\vorden van de taks, dat het dienvolge11s Stampaert is die, indien hij door
geveinsde veilingen die taks heeft ontdoken, als dader moet beschouwcl worden
van het misclrijf bedoeld in artikel 207
van het vVetboek van de met het zegel
gelijkgestolde taksen, en dat de eisers
op grond van clit artikel 207 clan slechts
veroordeeld konden worden inclien zij
als mededaders beschouwd werclen van
het :fiscaal beclrog door Stampaert gepleegcl, hetgeen het arrest ten deze niet
heeft k1.mnen beslissen nu het beslist
dat Stampaert zich aan gezegd :fiscaal
'beclrog niet heeft schulclig gemaakt :

3° N opens de voorzieningen van Lemahieu Antoine en Lemahieu Michel

Overwegende dat het arrest aanneemt
dat in de regel het belastingsbestuur
betaling van de taks kan vorcleren van
clegene op wiens naam het docmnent 4 7F
is overgedragen, zonder zich om de onderliggende ovei·eenkomst te bekommeren,
maar vaststelt dat ten deze de beklaagden, zoals de eisers, niet een Iouter formele
overdracht aan het bestuur hebben ter
kennis gebracht maar wei een verplichte
overclracht van het clocmnent, steunende
op de overdracht, tenminste consignatieverkoop, van bet hout ;
Overwegende dat de rechter, die de
redenen uiteenzet waaruit blijkt dat er
in werkelijkheid nooit enige verkoop van
het bout door de importeurs aan de
vennootschap Stampaert heeft plaatsgehad en de overdracht van het document 47 Flouter :fictiefwas, uit de aangehaalde vaststellingen mocht a:fieiden dat
de importeurs .in feite altijcl eigenaars
gebleven waren van het hout en zij clit
na het verstrijken van de maximumtijd
van de tijdelijke vrijstelling, een jaar,
niet ten verbruik hebben aangegeven,
zodat, nu ze het hout ook niet haddon
terug uitgevoerd, noch op geldige wijze

Over het tweede middel, vervat in de
memorie van 7 februari 1973 en afgeleid
uit de schending van de artikelen 207
van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen, 19-2 tot en met
19-10 van de algemene verordening op
de met het zegel gelijkgestelcle taksen,
cloonlat het arrest beslist dat Stampaert
zich niet schuldig heeft gemaakt aan de
ontduiking welke ten laste van de eisers
worclt in aanmerking genomen doch dat
de eisers de schulcligen zijn, zulks op
grond van de beschouwing dat de eisers
altijd eigenaars zijn gebleven van het
ingevoerde hout, dat zij clat hout :fictief
aan de ve1u1ootschap van Stampaert
hebben overgedragen, dat dienvolgens
de met deze bewerking samengaande
overdracht van de vergtmning van tijdelijke vrijstelling geen gevolg kon hebben,
zodat het de vennootschap van de eisers
was, die schuldenares was gebleven van
de verschulcligde taks, en zodat het de
eisers zijn die bedrieglijk de bepalingen
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het document overgedragen, noch een
werkelijke openbare veiling gehouden of
doen houden, zij schuldenaars gebleven
waren van de taks, elk wat het door hem
ingevoerde hout betreft, en derhalve de
in de telastlegging C vermelde bepalingen
van het Wetboek van de met het zegel
gelijkgestelde taksen overtreden hebben;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel, vervat in de
memorie van Mr. Delafontaine, gedagtekend 9 februari 1973, en afgeleid uit
de schencling van de artikelen 97 van de
Gronclwet, 66, lid 2 en 3, 192, 196, 197,
213 en 214 van het Strafwetboek,

dooTdat het bestreden arrest op blaclzijcle 30 verklaart clat er verdraaiing
van de waarheid is, " vermits Stampaert
en de andere beklaagclen de gerechtscleurwaarder hebben doen akteren dat
er toewijzing plaatshacl in openbare
verkoping "• terwijl dit niet het geval
zou zijn, en op blaclzijde 31 : << Stampaert
heeft de handelingen materieel voor het
grootste deel verricht : hij organiseercle
de verkoping en zorgcle voor de fictieve
toewijzing in een schijn van openbaarheicl. Hij deed de valsheicl plegen door de
betrokken deurwaarcler. De andere beklaagclen hebben die hanclelingen niet of
niet alle materieel uitgevoerd, maar zij
hebben ofwel aan de uitvoering ervan
rechtstreeks meclegewerkt, voor zover
zij daarbij ingevolge hem opdracht door
Stampaert vertegenwoorcligd werclen,
minstens hulp en bijstand verstrekt zonder welke de misdrijven niet konden worden uitgevoerd, door aan Starnpaert de
nodige rniddelen te verstrekken om de
fictieve veiling te organiseren, namelijk
de titels om over het hout te beschikken
en het aankooporder. Ze zijn dus als
meclecladers strafbaar " en gevolglijk op
dezelfde bladzijde de elernenten der strafbare cleelneming onclerzoekt (kennis van
het misdrij f van de andere en de wil om
hieraan mede te werken), maar clan weer
aanvoert clat Stampaert optrad << als
hem gemachtigde om het fictieve bod
te doen, zodat zij door hem aan de veiling
deelnamen " wat even te voren als een
vorm van rechtstreekse uitvoering was
beschouwd geworden (en niet van deelneming), om dan te eincligen met de
beschouwing dat er hier geen sprake is
van aanzetting (wat slechts betekenis
heeft in verband met medewerking), maar
<< hier is daclerschap aanwezig in de zin
van artikel 66, eerste tot derde lid, van
het Strafwetboek " ; zodat,

a) niet cluidelijk is, waar enerzijds
gezegd wordt clat Stampaert en beklaagden de gerechtsdeurwaarcler de valse
alden hebben doen opmaken, anderzijcls
dat aileen Stampaert dit heeft geclaan,
·wie nu eigenlijk de intellectuele valsheid
heeft begaan als clader sensn stTicto ;
b) en evenmin duidelijk is, waar gezegd
wordt dat beldaagden de materiele hanclelingen niet hebben uitgevoerd, maar
dat ze ofwel aan de uitvoering rechtstreeks hebben medegewerkt, voor zover
ze door hun opdracht door Stampaert
vertegenwoordigd "\Varen op de veiling,
minstens hulp en bijstand hebben verstrekt zonder welke de misdrijven niet
konden worden uitgevoercl, namelijk door
hem de titels om over het hout te beschikken en tevens aankooporcler te
verstrekken, en daaraan de conclusie te
verbinden, clat beklaagden als << mededaders " strafbaar zijn, of het bestreclen
arrest beklaagclen beschouwt als claders
sensn stTicto volgens artikel 66, alinea 2,
van het Strafwetboek, clan wel als daders
sensu lato volgens artikel 66, alinea 3,
van het Strafwetboek ;
c) en eveneens niet cluiclelijk is, waar
het bestreclen arrest op bladzijde 31,
laatste consiclerans, enerz-ijcls de elementen aangeeft cler strafbare cleelneming,
maar clan anclerzijcls zegt clat Stampaert
optracl als gevolgmachtigde der beklaagclen om het fictieve bod te cloen, zoclat
ze door hem aan de veiling cleeh1amen,
wat te voren als rechtstreeks claclerschap
(artikel 66, alinea 2, van het Strafwetboek) was beschouwcl, of het bestreden
arrest artikel 66, alinea 3, van het Strafwetboek toepasselijk acht, clan wel artikel 66, alinea 2, van het Strafwetboek,
of heiden te sa1nen, vooral dat het als
conclusie de eerste drie alinea's van artikel 66 van het Strafwetboek aanhaalt,.
zonder onclerscheicl,
d) maar in elk geval blijkt clat het
bestreclen arre~t geen onclerscheid maakt
tussen artikel 66, alinea's l en 2, van het
Strafwetboek enerzijcls en artikel 66,
alinea 3 en volgencle, van het Strafwetboek anderzijds, wat nog bevestigcl wordt
door blaclzijde 35 : << .. • clat artikel 66
terzake niet van toepassing is "•
e) en tenslotte de mogelijkheicl lijkt
te erkennen clat iemancl clacler sens~£ st?·icto zou zijn, door << manclaat " of << vertegenwoorcliging "• clan wanneer, waar debesluiten van beklaagclen het bestaan
van strafbare feiten loochenclen, het
bestreclen arrest cluiclelijk de strafbare
feiten moest aanhalen en alle wezensbestanclclelen cler strafbaarheicl, en al
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om andere feiten gaat, zodat twijfel
bestaat omtrent de vraag welke feiten
het bestreden arrest in hoofde van beklaagden als strafbaar heeft aangehouden;
tenvijl het in verband met het fiscaal
misdrijf (artikel 207 Codex Overdrachttaks) van belang is te weten of
beldaagden als rechtstreekse daders sensn
st1·icta moeten worden beschouwd, dan
wei als daders sens~t lata (artikel 66, alinea 3 en volgende, van het Strafwetboek),
vermits aileen het daderschap sens~t
stTicta in aanmerking komt voor artikel 207 Codex Overdrachttaks ;
en tenvijl artikel 66, alinea's 1 en 2, van
het Strafwetboek het daderschap sensn
sm·icta bedoelt en artikel 66, alinea 3 en
volgende, van het Strafwetboek het
daderschap sens~t lata, hetgeen andere
feiten impliceert (regels van de medewerking), en het geven van opdracht
of het geven van een aankooporder
slechts een vorm van mededaderschap
kan zijn, en rechtstreeks daclerschap
(sensn st1·icta) niet kan geschieden bij
volmacht of door vertegenwoordiging " :
Overwegende dat het arrest, na de
door Stampaert bedachte opzet te hebben
uiteengezet, en na te hebben vastgesteld
dat de houtimporteurs, onder wie de
eisers, die op zijn voorstel ingingen,
kennis hadden van alle onderdelen van
die opzet, erop wijst : dat Stampaert de
handelingen materieel voor het grootste
deel heeft verricht, dat hij de verkoping
organiseerde en zorgde voor de fictieve
toewijzing in een schijn van openbaarheid ; dat hij de valsheid deed plegen
door de betrokken gerechtsdeurwaarders ;
dat onder meer de eisers met de afgifte
van de consignatiefactuur en de overdracht van het document 4 7 F aan
Stampaert een schijnbare titel hebben
bezorgd en opdracht hebben gegeven de
.fictieve veiling te organiseren en te voltrekken ; dat de valsheid zonder hun
medewerking niet mogelijk was ; dat
indien zij zelf of een gemachtigde niet op
de veiling aanwezig waren, Stampaert
als hun gemachtigde optrad om het fictieve bod te doen, zodat zij door hem
aan de veiling deelnamen ;
Overwegende dat het arrest, in antwoord op de in het middel bedoelde conclusies, en stetmende op een soevereine
beoordeling van de feiten, beslist dat de
eisers aan de uitvoering van de valsheid
in geschriften rechtstreeks hebben mede-

gewerkt voor zover zij daarbij ingevolge
htm opdracht door Stampaert vertegenwoordigd werden, en minstens hulp 'Bn
bijstand hebben verstrekt, zonder welke
de misdrijven niet konden worden uitgevoerd, door aan Stampaert de nodige
middelen te verstrekken om de fictieve
veiling te organiseren, namelijk de titels
om over het hout te beschikken en het
aankooporder ;
Overwegende dat de in het middel
aangehaalde zinsnede uit het arrest
" ... dat artikel 66 niet van toepassing is >>,
geen betrekking heeft op het mi:;:drijf
van valsheid i11. geschriften, maar aileen
op de inbreuk op artikel 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen (telastlegging 0) ; dat in
verband met dit misdrijf het door de
eisers overigens ten onrechte aangeklaagd gebrek aan onderscheid tussen
lid 2 en lid 3 van artikel 66 van het
Strafwetboek zonder belang is, nu de
veroordeling van de eisers wegens de
telastlegging 0 steunt op het feit dat de
door de eisers beheerde vennootschappen
eigenaar waren gebleven van het ge1mporteerde hout en de eisers persoonlijk' in
gebreke zijn ·gebleven de verschuldigde
taksen te betalen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel,
Over het vijfde, zesde en zevende middel samen, vervat in de memorie van
9 februari 1973,
het vijjde, afgeleid uit de schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek, 226, 228, 229, 230 en 231 van
het W etboek van de registratierechten,
daa1•dat het bestreden arrest het voor
mogelijk acht dat dhr. Stampaert (desgevallend aanleggers-beldaagden) een intellectuele valsheid zou hebben begaan
in verband met een openbare verkoping
zoals omschreven door het Wetboek der
Registratie, en een derde dus de gerechtsdeurwaarder die van die openbare verkoping een proces-verbaal moet opmaken,
als een instrument zou hebben gebruikt,
of dat een derde buiten de gerechtsdeurwaarder, in dit verband (proces-verbaal
openbare verkoping) een valsheid zou
kmmen begaan,
te1·wijl de gerechtsdeurwaarder geen
negatinm moet acteren, maar eenvoudig
wat hij p1·ap1·iis sensibns en binnen zijn
bevoegdheid kan waarnemen, met name
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dit alles door hem zelf vast te stellen, en
zonder dat er een rechtshandeling of een
verkoop moet "onderliggen "• zodat intellectuele valsheid en simulatie in dit
verband niet mogelijk zijn ;
het zesde, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 193,
196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek en 226, 228, 229, 230 en 231 van
het vVetboek van de registratierechten,
dooTdat het bestreden arrest voorhouclt clat op gemeenrechtelijk gebiecl
de vereiste mogelijkheicl tot schacle
aanwezig is, omclat de openbare trouw,
het gewettigcl vertrouwen van de gemeenschap clat in openbare alden de
waarheicl worclt vastgestelcl, wercl aangetast,
teTwijl de Staat maar kan waarborgen dat zijn ambtenaren en officieren
de authentieke en openbare akten naar
waarheicl en realiteit opmaken, wat in
castt blijkbaar is gebeurcl, vermits artikel 195 Strafwetboek niet wercl aangehaalcl, en niet kan instaan voor intellectuele valsheicl of simulatie voor zover
deze niet door ambtenaren of openbare
officieren worden begaan ;
en het zevende, afgeleid uit de schencling
van de artikelen 97 van de Gronclwet,
193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek en 226, 228, 229, 230 en 231
van het Wetboek van de registratierechten,
doonlat het bestreclen arrest verklaart
clat er gemeenrechtelijke bech·ieglijke
opzet is, vermits Stampaert de fictieve
veilingen heeft aangewencl om provisies
te innen die hij anclers niet zou hebben
vercliencl,
te1•wijl, waar het in castt gaat om de
beklaagclen Lemahieu, client nagegaan
of clit element in hunnen hoofcle is verwezenlijkt, en clit clan betekent clat zij
het voorcleel van Stampaert hebben
willen nastreven en he1n clus provisies
hebben willen laten innen, die hij anclers
niet zou hebben vercliencl, wat op zichzelf onaannemelijk voorkomt, vermits
het om hanclelszaken gaat en niet kan
verrnoecl worden clat aanleggers-beklaagclen het belang van een dercle (in castt
Stampaert) zouclen nastreven ;
en te1·wijl alclus, in deze optiek, de vervalsing cler waarheicl een nooclzakelijk
miclclel moet zijn om Stampaert onclerhavige gelclen te bezorgen of gemakkelijker te bezorgen, wat kennelijk het
gevFLl niet kan zijn, vermits de vervalsing

niet nodig was om hem deze te bezorgen,
en het volstoncl dat aanleggers eenvoudig
die gelclen schonken :
Overwegende dat wanneer een gerechtsdecu·waarcler in zijn proces-verbaal vermelclt clat een koopwaar werd
toegewezen in openbare verkoping, terwijl die verkoping in feite niet als
openbaar kon ·worden beschouwcl en
de toewijzing een fictieve hancleling
was, becloeld proces-verbaal valsheclen
in geschriften inhoudt, zowel wat de
vermelcling van de openbaarheicl van de
verkoping betreft als wat de vermelding
van de toewijzing aangaat; dat alclus
een valsheicl in een authentieke akte
worclt begaan ;
Overwegende dat de valsheicl in authentieke geschriften, en de claarmede gepaard
gaancle aantasting van het door de gemeenschap in cleze akten gesteld gewettigcl vertrouwen, ook kan worden gepleegcl buiten de omstandigheclen in
artikel 195 van het Strafwetboek omschreven, en wel namelijk, zoals ten deze,
in de bij het artikel 196 van dit wetboek
uitdrukkelijk bepaalcle voorwaarclen ;
Dat de midclelen in deze mate naar
recht falen ;
Overwegende dat zij voor het overige
er ander1naal op neerkomen te beweren
dat de eisers ten deze hanclelclen zoncler
het door de artikelen 193 en 213 van het
Strafwetboek vereiste beclrieglijk opzet
of oogmerk om te schaden ; dat de IIJ.icldelen, om de redenen aangehaalcl in het
antwoorcl op het eerste middel van eiser
Decolvenaere, niet kunnen worden aangenomen;
Over het achtste middel,
Over het negencle midclel,
Over het tiencle middel,
4° Nopens de voorziening van Vanclenbussche :
En overwegende dat, met betrekking
tot de eisers Decolvenaere, De Beukelaer,
Hoornaert, Lemahieu Antoine en Lemahieu Michel, Vanclenbussche en Van
de Weghe, de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefcl en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
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zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
1° N opens de voorzieningen van De
Beukelaer en Hoornaert :

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 8, 42, 207 van het
Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, 3 en 4 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvorderiT1g,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
cloordat het arrest de eisers solidair
veroordeelt om aan de burgerlijke partij
te betalen, wegens de tegen hen bewezen
verklaarde feiten van de telastlegging
sub 0, het bedrag van de ontdoken
rechten, plus een fiscale . boete bepaald
op het dubbele van de ontdoken rechten
te vermeerderen met de gerechtelijke
intresten en de kosten.
terwijl, ene1'zijcls, de feiten van be1vuste
telastlegging sub 0 Tnaterieel niet konden
zijn gepleegd door de eisers die de beweerde ontdoken rechten niet verschuldigd waren, en de eisers derhalve op
civielrechtelijk gebied niet wettelijk kenden veroordeold worden tot betaling van
het bedrag van bedoelde rechten en van
de fiscale geldboete waarvan artikel 42
van het IVetboek van de met het zegel
galijkgestelcle taksen de toepassing slechts
heeft bepaald voor het geval van nietnaleving van de verplichting de taks te
1nvijten Cll. alleen ten overstaan van die
personen, welke bij de overeenkmnsten
partijen zijn geweest ;
tenuijl, anclej·zijcls, claar de eisers noch
« partijen » bij de ge1ncrimineerde overeenkomstennoch persoonlijk de beweerde
ontdoken rechten verschuldigd \Naren,
zij op civielrechtelijk gebied niet wettelijk
konden worden veroordeeld tot betaling
van bedoelde rechten en van de fiscale
boete als herstel van de schade veroorzaakt door de tegen hen als bewezen
beschouwcle misdrijven, clan inclien het
bedrag van bedoelde rechten en fiscale
boete de billijke en passende vergoeding
uitmaakte van een door de burgerlijke
partij werkelijk onclergane schade, hetgeen ten deze betwist werd en door het
arrest geenszins wordt vastgesteld, zodat
de ten laste van de eisers op civielrechtelijk gebied uitgesproken veroordelingen
in elk geval niet naar de eis van de wet
gerechtvaardigd zijn :
Overwegende · dat het arrest beslist
dat het de houtimporterende vennoot-

schappen zijn, zoals die door de eisers
bestuurcl, welke schuldenaar zijn gebleven van de verschuldigde forfaitaire
overdrachttaks ;
Dat het vervolgens de redenen uiteenzet waarom het acht clat de Staat zich
bmgerlijke partij mag stollen tegen de
bestuurders van de taksplichtige vennootschappen, bestuurclers die door hun
eigen misdrijf de hefting der taksen
hebben verhindercl, zoclat zij, naast lllm
strafrechtelijke aansprakelijkheid, ook civielrechtelijk aansprakelijk zijn voor de
door hem misdrijf veroorzaakte schade ;
Dat het erop wijst : « De Staat heeft
door de belastingontduiking schade geleden ; dat het verschuldigd zijn van de
taks niet zonder meer kan worden beschouwd als het verschuldigd zijn van
een schaclevergoecling, verhinclert niet
dat het bedrag van de taks als vergoeding
verschulcligd kan zijn door bestuurders
van een taksplichtige vennootschap, die
zelf het belastingdelict hebbe;n gepleegd,
door te verhinderen dat de taks betaald
werd. De fiscale boeten zijn geen straffen,
maar strekken tot herstel. De publiekrechtelijke aard van de belastingwetgeving staat de invordering van schadevergoeding bij wijze van burgerlijke
partijstelling evenrnin in de weg. In
artikel 1382 van het Bmgerlijk Wetboek
wordt in dit verband geen onderscheid
gemaakt »;
Overwegende dat het arrest, dat zich
aldus op artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek beroept, de eisers veroordeelt
aan de burgerlijke partij te betalen het
bedrag van de ontdoken rechten, en dit
van de fiscale boete, zijnde het dubbele
van de ontdoken rechten, zoncler aldus
vast te stollen dat die bedragen de zekere
en vaststaande schade uitn1aken die de
burgerlijke partij door de door de eisers
persoonlijk gepleegde misdrijven werkelijk heeft geleden;
Dat het clerhalve zijn beslissing niet
wettelijk verantwoorclt;
Dat het middel gegroncl is ;
2° Nopens de voorzieningen van
Decolvenaere, Lernahieu ·Antoine en
Lemahieu Michel en Vandenbussche :
Overwegende dat de middelen ook de
gegrond verklaarde grief inhouden welke
door De Beukelaer en Hoornaert werd
ingeroepen ;
Dat zij in dezelfde mate gegrond zijn ;
3° N opens de voorziening van Van De
Weghe:
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inroept;

arrest, op 2I mei I974 gewezen door het
Arbeidshof te Luik ;

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de eisers sub I ;
vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het uitspraak doet op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld tegen de eisers
Decolvenaere, De Beukelaer, Hoornaert,
Len1.ahieu Antoine en Lemahieu Michel,
en Vandenbussche en over de kosten
ervan ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijke vernietigde beslissing; veroordeelt de eisers sub I in twee
zestiende, eiser Van de vVeghe eveneens
in twee zestiende, de overige eisers ieder
in een zestiende en de verweerder in
zes zestiende van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.

Over het eerste onderdeel van het
eerste middel, afgeleid 1.ut de schending
van de artikelen llOI, ll34, ll35, I3I7,
I3I9, I320, I322, I710, I779 en I780
van het Bw·gerlijk Wetboek, I, 2, 5,
I4, I5 en 20 van de wetten betreffende
het bediendencontract, gecoiirdineerd bij
het koninklijk besluit van .20 juli I955,
zoals de artikelen I, .2 en I5 respectievelijk gewijzigd zijn bij de artikelen 29,
30 en 44 van de wet van 2I november
I969 en zoals artikel 5 gewijzigd is bij de
artikelen 62 van de wet van 5 december
I968 en .2 van de wet van 20 juli I96I,
3 van het ministerieel besluit van I9 december I967 betreffende de modaliteiten
van indiening en aflevering van de aanvragen om arbeidsverg1.mningen en arbeidskaarten voor werlmemers van
vreemde nationaliteit, gewijzigd bij het
ministerieel besluit van I5 juli I969 en
bij dat van 6 mei I970, en 97 van de
Grondwet,
cloonlat het arrest zegt dat de betrekkingen die tussen eiseres en venveerder
bestaan hebben behoren tot een arbeidsovereenkomst voor bedienden, en de
eerste veroordeelt om aan de tweede een
bedrag van 2.195.290 frank plus de wettelijke interesten te betalen, op grond dat
niet kan worden betwist dat verweerder
door de vennootschap Letourneau-Westinghouse in de Verenigde Staten in dienst
werd genomen met een contract dat
sommige kenmerken van de arbeidsovereenkomst voor beclienden vertoont, of dat
door deze Amerikaanse maatschappij een
vennootschap naar Belgisch recht werd
opgericht jegens welke verweerder in een
verhouding van ondergeschiktheid kon
staan zonder al zijn rechten ten aanzien
van de Amerikaanse moedermaatschappij te verliezen ; dat het feit dat eiseres
in het ontslag niet persoonlijk is tussengekon1.en, doch hiervan slechts kennis
heeft gekregen bij afschrift van een brief
van de moedermaatschappij, niet kan
leiden tot de onbetwistbare conclusie dat
de indienstneming aileen het werk was
van de Amerikaanse maatschappij, dat
inzake tijdelijke overeenkomsten en cutlening van personeel rekening moet worden gehouden met het strikt tijdelijk
karakter van de detachering dan wel,
integendeel, met de te voorziene uitbreiding ervan in de tijd ; dat de toepassing van het koninklijk beshut van

I5 april I975. ~ 2e kamer. ~ VooTzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. ~ Gelijkltticlencle conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal. ~ Pleiters, de HH. De Bruyn, de Longueville
(van de balie te Brussel), Van Fraeyenhoven (van de balie te Brussel), Bayart,
Delafontaine (van de balie te Kortrijk)
en Fally.

3e KAMER.

~

16 april 1975.

CASSATIE. ~ BEVOEGDHEID. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~ ARBEIDSOVEREENKOMST. ~ BEDIENDEN. ~ GEZAGSVERHOUDING. ~ TOEZICHT VAN HET
HoF.

Het Hoj is bevoegcl om na te gaan of cle
Techte?' ttit cle cloo?' hem vastgestelcle
jeiten het bestaan heeft ktmnen afleiclen
van cle gezagsvedwucling, waanloor cle
m·beiclsove1·eenkomst vom·
beclienclen
wonlt gelwnme1·kt (I).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« WABCO MANUFACTURING n,

T. EIRLS.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ;

~

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 5 maart 1975, sttpm, biz. 757.

1:::-

-9076 november 1967 betreffende de arbeidslmart slechts denkbaar is ten aanzien
van werlmemers die gebonden zijn door
ee~1 arbeidsovereenkomst in 't algemeen
en dat, indien de maatschappij Letourneau-Westinghouse zich in diverse landen
onder haar eigen naam had gevestigd, er,
met betrekking tot de vaststelling van
de identiteit van de werkgever, geen
enkele moeilijkheid zou geweest zijn, nu
deze enkel ontstaat wegens de oprichting
van rechtspersonen te wier beschikking
zij door haar in dienst genomen personeel
stelt,
tenvijl het arrest, door aldus te beslissen, gee~1 enkele omstandigheid opgeeft
en geen enkel feit vermeldt waaruit blijkt
dat vervveerder onder de leiding, het
toezicht en het gezag van eiseres, dat wil
zeggen in ee~1 staat van juridische ondergeschiktheid jegens lmar, heeft gewerkt;
in clit verband het feit dat zij voor verweerder een arbeidskaart heeft aangevraagd niet volstaat om te bewijzen dat
zij en niet de maatschappij LetourneauWesti~1ghouse zijn werkgever was, daar,
krachte~1s artikel 3 van het ministerieel
besluit van 19 december 1967, gewijzigd
bij die van 15 juli 1969 en 6 mei 1970,
wanneer de werkgever niet in Belgie
gevestigd is, deze arbeidskaart aangevraagd n1oet worden door een mandataris
die in Belgie verblijft en het arrest niet
vaststelt in welke hoedanigheid eiseres
oen aanvraag om een arbeiclskaart voor
verweerder heeft ingediend, zodat het
arbeidshof geen verantwoording geeft
voor zijn beslissing dat de betreldcingen
die tussen eiseres en verweerder hebben
bestaan onder de arbeidsovereenkomst
voor bedionden vallen (schending van
alle in het middel vermelde wettelijke
bepalingen) :

zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Janssens.
Gelijkltddende conclttsie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Dassesse.

3e

KAMEE. -

16 apri11975.

ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDIENDEN.- VERJARING VAN DEVORDERING DIE UIT DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN ONTSTAAT. VORDERING DIE UIT DE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN ONTSTAAT.
BEGRIP.

De vo1'de1·ing tot te1'ttgbetaling van bedmgen
welke een bediende zich heeft toegekend
zonde1· toestemming van de zaakvoe1·de1'
van de vennootschap waa1· hij we1·kte,
is een vordering die ontstaat tdt de
oveTeenkomst voo1' bedienden, in de zin
van a1·tikel 34 van de wetten op het
bediendencontmct, gecoo1·dinee1'd b~j het
koninklijk beslttit van 20 jnli 1953 en
gewijzigd bij de wet van 21 novembe1'
1909 (1).
(VAN J\1UYLDER, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHElD
« ETABLISSEJ\1ENTS
EDJVIOND
CHANTRENNE ll.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 november 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;

Overwegende dat het arrest uit de in
het middel weergegeven vaststellingen
en beschouwingen niet kon afleiden dat
er tussen de partijen een band van ondergeschiktheid bostond ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond·wet,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de verniotigde beslissing ; houdt de
kosten aan opclat hierover door de feitenrechter wordt beslist ; venvijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 34 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd bij het koninhlijk
besluit van 20 juli 1955, well{ artikel gewijzigd is bij artikel 56 van de wet van
21 november 1969,

16 april 1975. -

3e kamer. -

Voor-

Dat geen e~1kel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;

(1) De vordering was niet op een overtrecling van de strafwet geg1•ond.

-
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doo1·dat, hoewel de litigieuze arbeidsovereenkomst voor bedienden op 25 augustus 1971 was geeindigd en de tegenvordering van verweerster eerst werd
ingesteld bij een op de terechtzitting van
6 februari 1973 neergelegde conclusie,
zoals het beroepen vonnis vaststelt, het
arrest die vordering niettemin ontvankelijk verlclaart op grond dat de aan
eiser toegeschreven onverschuldigde geldopnemingen, hoewel ze waren gedaan ter
gelegenheicl van de uitoefening van zijn
betrekking als bediende, hun oorzaak
niet vinden in de arbeidsovereenkomst
voor beclienden en dat terugvordering
van die beclragen dus onderworpen blijft
aan de gemeenrechtelijke verjaring,
teTwijl de ter zake ingevoerde bijzondere verjaring van een jaar na het eindigen van de overeenkomst betrekking
heeft op alle rechtsvorderingen « die
uit de arbeiclsovereenkomst voor bedienden ontstaan " ; de rechtsvorclering tot
terugbetaling van onverschulcligde geldopnemin.gen door een bediende een dergelijke rechtsvorderin.g is en dus, zelfs
in de onderstelling dat ze haar oorzaak
niet vinclt in de arbeidsovereenkomst
voor bedienclen, verjaart een jaar na het
eincligen van de overeenkomst :

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak cloet
over de tegenvordering en over de kosten ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van clit arrest melcling zal worden genmakt op de kant
van de gecleeltelijk vernietigcle beslissing; houclt de kosten aan opdat hierover
door de feitenrechter wordt beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Luik.

Overwegencle dat, naar luid van artikel 34 van de op 20 juli 1955 gecoordineerde wetten betreffencle het bediendencontract, gewijzigd bij de wet van 21 november 1969, de rechtsvorderingen die
uit de arbeidsovereenkomst voor bedienden ontstaan, verjaren een jaar na het
eincligen van deze overeenkomst of vijf
jaar na het feit waaruit de vordering is
ontstaan, zonder dat cleze termijn een
jaar na het eindigen van cleze overeenkomst mag overschrijden ;
Overwegende dat, na erop gewezen te
hebben dat het ontslag zonder opzegging
werd gegeven onder meer Oindat eiser
zich ten onrechte premiebijslagen zou
hebben toegekend zonder het akkoorcl
van de zaakvoerder, het arbeiclshof vaststelt dat eiser in 1966 " opdracht heeft
gegeven hem de dertiende en veertiende
1naand " bruto voor netto " te betalen "
en clat eiser in 1971 «in juni de veertiende
rnaancl « bruto voor netto " werd toegekend "• dat het arrest beslist clat eiser
grovelijk te kort geschoten is in de noodzakelijke correctheicl « door zich die
bedragen toe te kennen " ;
Overwegencle dat het arbeiclshof uit
cleze gegevens niet kon afieiden clat de
tegenvordering niet ontstaan was uit de
arbeiclsovereenkomst voor beclienden ;
Dat het micldel gegroncl is ;

2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

16 april 1975. - 3e kamer. - Voo1'zitter, de H. Polet, raaclsheer waarnemencl
voorzitter. - Ve1·slaggeve?', de H. Janssens.
Gelijkluidende concl~tsie, de
H. Duchatelet, aclvocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Philips en Ansiaux.

]e KAMER. -17 april1975.
10 CASSATIE. RECHTSPLEGING.
BuRGERLIJKE ZAKEN.- VoEGING VAN
ZAKEN.

OVEREENKOMST).- ScHADE TEN
GEVOLGE VAN DE FOUT VAN DE VERWEERDER IN DE RECHTSVORDERING
INZAKE AANSPRAKELIJKHEID. -VASTSTELLING, IN DE BESLISSING, DAT DE
GETROFFENE OOK EEN FOUT HEEFT
BEGAAN IN OORZAKELIJK VERBAND l\fET
DE SCHADE. DESNIETTEMIN VEROORDELING VAN DE VERWEERDER TOT
VOLLEDIGE VERGOEDING VAN DE SCHADE. - 0NWETTELIJKHEID.
BURGERLIJKE
3° 'I'USSENKOMST. ZAKEN. - CASSATIEGEDING. - EIS TOT
VERBINDENDVERKLARING VAN RET ARREST DOOR. DE EISER TOT CASSATIE
INGESTELD. - 0NTVANKELIJKHEID. VooRWAARDE.
4° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CONCLUSIE MET OPGAVE VAN
DE REDENEN WAAROP EEN EIS IS GEGROND. - BESLISSING TOT VERWERPING VAN DEZE EIS ZONDER PASSEND
OP DEZE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
5o AANSPRAKELIJKHEID (BUI'I'EN
OVEREENKOMS'I').
VERPLICHTING VAN DE DADER VAN DE SCHADE.
-BEGRIP.
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TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING.
0NTVANKELIJKHEID VAN DE EIS TOT VERBINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
DOOR DE ElSER TOT CASSATIE INGESTELD. INWILLIGING VAN DE VOORZIENING.- EIS GEGROND VERKLAARD.

zijn daacl goedmaken (5) (Art. 1382
B.W.).

6° Wanneer het Hof de voo1·ziening in-

willigt, ve1'klaa1·t het gegrond de ontvankelijke eis tot ve1·bindendverkla1·ing van
het a1'1'est, welke doo1· de eise1· tot cassatie
werd ingesteld (6).

1° W anneer ve1·scheiclene pa1·tijen zich

tegen een en clezelfcle beslissing in cassatie hebben voorzien, voegt het Hof cle
voo1·zieningen ambtshalve samen (1).
(Art. 1083 G.W.)

2° Uit het feit clat cle schade zich niet zmt
voo1·gedaan hebben indien de ve1·wee1·de1·
in de 1'echtsvorde1·ing inzake aans]J1·akelijkheid geen fmtt had begaan, lean niet
worden afgeleid dat e1· geen oo1·zakelij k
verband bestaat t~tssen deze schade en
het geb1·elc aan voorzichtigheid dat bij
de get1'0ffene we1·d vastgesteld, of dat
laatstgenoemcle niet en zelfs niet ten dele
voo1· deze schade aanspmkelijk is (2).
(Art. 1382 B.W.)
3° De eis tot ve1·bindendve1·klaring van

het a1·1·est do01' de eise1' tot cassatie ingesteld, is niet ontvanlcelijlc, wannee1' deze
niet doet blijken van een belang om het
a1·1·est ve1·bindend te doen ve1·kla1'im voo1·
de in tussenkom{!t opgeToepen pa1·tijen (3).
4° N iet 1·egelmatig gemotivee1·d is de beslissing waa1·bij een eis wo1·dt ve1'W01'pen

zonde1' passend te antwo01·den op de
door eise1• bij conchtsie voo1·ged1·agen
micldelen (4). (Art. 97 Grondwet.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T. ORRICO, q.q., VENNOOTSCHAP
« INFINA )), DUMON, q.q., ROGOW'SKI,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP (< ANTWERPSE EXPEDITIEBEDRIJVEN )), VAN HOOLST
EN <( BANCA COJ\'I:MERCIALE ITALIANA));
« BANCA COMMERCIALE ITALIANA >>, T.
BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINAN·
OlEN, EN ORRICO, q.q.; BELGISCHE
STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T.
DUMON, q.q., EN ROGOWSKI.)

ARREST

(Ve1'taling).

HET HO.B';- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 september 1973 door het
liof van beroep te Brussel ge-vvezen ;
Overwegende dat de voorzieningen in
de zaken op de algemene rol ingeschreven
onder de numn1.ers 5118 en 5151 tegen
hetzelfde arrest zijn gericht ; dat ze
ambtshalve samengevoegd dienen te
worden;

I. Wat de voorziening van de Belgische Staat betreft :

5° Hij die een aq~tilische fout begaat moet
alle zelfs niet te voorziene gevolgen van

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 en
1384, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek,

Cass., 8 jannari 1975, sttpra, biz. 520.
Vgl. cass., 16 november 1972 (An·. cass.,
biz. 268) en noot 1.
Cass., 20 maart 1975, snp1·a, biz. 819.
Raadpl. cass., 19 en 26 maart 1973
(A1'1'. cass., 1973, biz. 706 en 741).
(5) Vgl. cass., 12 november 1951 (Bttll. en
Pas., 1952, I, 128); 15 december 1958 (ibid.,
1959, I, 385); 5 mei 1971 (A1'1', cass., 1971,
biz. 87 5) ; DALCQ, Tmite de Ia 1'esponsabilite
civile, d. I, nrs. 309-310-311, d. II, nr. 2371.
In de zaak waarover het arrest van 5 mei
1971 is gewezen, heeft het Hof gezegd dat
het bestaan van de font niet kon worden
afgeleid nit het bestaan van de schade; in dit
geval moest worden nitgemaakt of de daad
van het kind a! dan niet een font was, daar
geen twijfel bestond over het oorzakelijk
verband tnssen de daad en de schade. Welnn,
om de daad als een font te knnnen beschon-

wen was het noodzakelijk dat de dader redelijkerwijs kon voorzien dat de daad schade
kon veroorzaken, m.a.w. het feit dat de schade
kon voorzien worden komt slechts ter sprake
als het culpoze karakter van de daad betwistbaar is : begaat het kind, dat onder bepaalde
omstandigheden van een speelgoed gebrnik
maakt, a] dan niet een font? Dit is het geval
als de dacler reclelijkerwijs kon voorzien dat
cleze claacl schade kon teweegbrengen.
In het onclerhavige geval bestoncl geen twijfel over het fontief karakter van de daacl,
claar cle rechters beslist hadden dat cle clonanebecliencle een onverschoonbare font had begaan
door onwettelijk, nit onachtzaamheid, een
echtheidsbewijs af te geven, hoewel nit een
eenvonilig, ietwat aanclachtig onclerzoek van
de stnkken moest blijken clat zulks onvei'antwoord was.
(6) Cass., 27 februari 1975, sttpm, blz. 739.

(1)
(2)
1973,
(3)
(4)

-910dooTdat, om de aquiliaanse aansprakelijkheiclsvorcleringen in te willigen, tegen
eiser ingestelcl door verweerster Infirm
en door de vennootschap Butyra eli
Ottone de Filippi en 0°, waarvan de
rechten uitgeoefencl worden door verweercler Orrico, als curator van het
faillissement van die vennootschap, mn
te zeggen clat die rechtsvorcleringen in
hun beginsel gegrond zijn, onder voorbehoud van onclerzoek van het bedrag
van de· schadevergoeding, en om tegen
eiser bepaalde veroorclelingen uit te
spreken tot betaling van schaclevergoecling aan verweerster In:fina, terwijl voor
het overige een heropening cler debatten
bevolen wordt, het arrest verklaart clat
de gehele door In:fina en Butyra geleclen
schade door eiser vergoed rrwet worden,
en dat de slachtoffers geen enkel cleel
VWl de aansprakelijkheicl clragen, op de
gronden (in verband met de verwerping
van een verdeling van de aansprakelijkheid waarvan eiser, wegens de nalatigheid
of onvoorzichtigheid van In:fina en Butyra, voor de rechter in hoger beroep, in
bijkomencle orde in zijn conclusie melcling rnaakte en waarvan hij reeds in zijn
voor de eerste rechter genomen en in
hoger beroep overgenomen geachte conclusie melding gernaakt had) « clat, inclien
de slachtoffers van de schuldige handelingen van Rogowski weliswaar niet
gehandeld hebben 1net de zeer grote
voorzichtigheicl, nodig om zich te beveiligen tegen een beclrog van Rogowski dat
slechts na de verzencling van de goecleren
en het gebruik van het documentair
krediet, maar v66r de inontvangstneming
van de goederen door de koper ontdekt
zou worden, clit gebrek aan voorzorg
nochtans voor hen geen enkel naclelig
gevolg zou hebben gehad indien Ysewyn
(orgaan of aangestelde van de Belgische
Staat) de hierboven vastgestelde zware
fout niet begaan had; ... dat die fout, alhoewel zij slechts een micldellijke oorzaak
is van de schade . . . niettemin door een
noodzakelijk oorzakelijk verbancl met
cleze schade verbonden is ; dat inderdaad,
zonder de font van Y sewyn en ongeacht
deze van Rogowski, de schacle zoals ze
zich in conm·eto voor de beicle kopers
In:fina en Butyra voordoet, zich niet zou
hebben voorgedaan )),
tenvijl de omstandigheid dat een schade
niet zou hebben plaatsgevonden indien
een fout niet begaan werd, niet impliceert
dat er geen oorzakelijk verband bestaat
tussen die schade en een andere fout :
Overwegende dat het arrest erop wijst
clat « inclien de slachtoffers van de schul-

dige handelingen van Rogowski voorzeker niet gehandeld hebben met de zeer
grote voorzichtigheid noclig om zich te
beveiligen tegen een bedrog van Rogowski, dat slechts na de verzending van
de goecleren en het gebruik van het
clocumentair krecliet, maar v66r de inontvangstneming van de goederen door
de koper, ontdekt zou worden, dit gebrek
aan voorzorg nochtans voor hen geen
enkel nadelig gevolg zou hebben gehad
indien Ysewyn de him·boven vastgestelde
zware fout niet begaan had )) ;
Overwegende clat het arrest aldus vaststelt dat de slachtoffers van Rogowski
eveneens een fout begaan hebben ;
Overwegende dat het arrest derhalve
niet wettelijk kon beslissen dat « de gehele schade zoals zij zal worden geraamd
door de Belgische Staat moet worden
vergoed en dat de slachtoffers geen enkel
deel ervan moeten dragen >> ;
Dat, inderdaad, uit de omstandigheid
er geen schacle geweest zou zijn indien de
aangestelde van de Belgische Staat geen
fout begaan had, niet kan afgeleid worden
dat er geen oorzakelijk verbancl bestaat
tussen die schacle on het bij de slachtoffers vastgestelcle gebrek aan voorzorg,
noch bijgovolg dat deze laatsten zelfs
niet gedeeltelijk aansprakelijk zijn voor
die schade ;
Dat het 1niddel gegrond is ;
Overwegende dat het middel noch
Rogowski, noch de curator van zijn faillissement aanbelangt; dat, voor wat deze
laatsten betreft, bet midclel niet ontvankelijk is bij gebrek aan voorwerp ;
En overwegencle clat eiser niet verantwoorclt clat hij er belang bij heeft
clat het arrest verbinclencl verklaard
worclt voor de in tussenkomst opgeroepen
partijen Van Hoolst en naamloze vennootschap Antwerpse Expeclitiebedrijven;
II. Wat de voorziening van de Banca
Commerciale Italiana betreft :
Over beide midclelen samen,
het eerste, afgeleicl uit de schencling van
de artikelen 97 van de Grondwet en,
voor zover nodig, 1382, 1383 en 1384,
inzonclerheid lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek,
dom·dat, na vastgesteld te hebben dat
het krachtens een overeenkmnst tussen
haar en de koper, Butyra, is dat eiseres
een onherroepelijk clocumentair krediet
verleend heeft aan de verkoper, Rogowski, en dat de bank in beginsel geen enkel
risico liep op voorwaarde dat Butyra
solvabel bleef, het arrest beslist clat de
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rechtsvordering van mseres tegen de
Belgische Staat ongegrond is op de
gronden << dat haar schade voortvloeit
nit de uitvoering van de overeenkomst
gesloten tussen haar en Butyra en uit
het kennelijk onvermogen en daarna het
faillissement, van Butyra, in de mate dat
de bank slechts een deel van de sommen,
die zij voor rekening van Butyra betaald
heeft, ten laste van dat faillissement kan
terugvorderen en dat « die omstandigheden het oorzakelijk verband onderbreken tussen de font van Ysewyn, voor
wie de Staat rekenschap 1noet geven, en
de schade geleden door de Banca Commerciale Italiana »,
te1·wijl die gronden en vaststellingen
van het arrest niet passend a11.twoorden
op de omstandige conclusie waarin
eiseres betoogde dat, zoncler de font van
Ysewyn, verificatem' cler douanen, zij
geen schade geleden zou hebben, ongeacht, enerzijcls, de insolvabiliteit van
Butyra en, anderzijds, de jegens Rogowski aangegane verbintenis om in uitvoering van de overeenkomst die zij zelf met
Butyra gesloten had, aan genoemcle Rogowsld een som geld te betalen indien de
door de luedietbrief bedongen voorwaarden in acht genomen werden ;
het tweede, afgeleid nit de schending
van de artikelen 1150, 1382, 1383, 1384,
inzonderheid lid 3, van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat, na er met name op gewezen
te hebben dat Ysewyn, verificateur der
douanen, orgaan of aangestelde van de
Staat, een onverschoonbare font begaan
lweft door, om reden van zijn nalatigheid,
op ongeoorloofde wijze een vismn van
anthenticiteit te verlenen dat aileen
reeds na een enigszins aandachtig onderzoek van de vier litigienze getuigschriften
DD 4, ongerechtvaardigd moest blijken,
dat, bij gebrek aan dat visum, Rogowski
niet in de mogelijkheid zon zijn geweest
een van de Onontbeerlijke docnmenten
te tonen, die overgelegd moesten worden
om van het documentair krediet gebruik
te kmmen make11., en dat Ysewyn, wegens
de talrijke fraudes waartoe de uitvoer
van bater in die periode aanleiding gaf,
kon en moest voorzien dat een getnigschrift DD 4 dat aan zijn vismn onderworpen werd, vervalst kon zijn om de
koper van de door dat getnigschrift
gedekte koopwaar te misleiden, het arrest
de door eiseres tegen de Belgische Staat
ingestelde rechtsvordering niettemin ongegrond verklaart en deze beslissing
rechtvaardigt door de overweging « dat de

door de bank gelden schade redelijkerwijs
door Ysewyn niet voorzien kon worden;
dat deze laatste evenmin kon voorzien
dat de bank een panel zon verliezen,
dat zij zich had doen toeke11.nen op een
koopwaar die, op dat ogenblik, nog niet
in het bezit was van haar medecontractant, en niet zon knnnen veroordeeld
worden tot vergoedi11.g van een font
die door haar orgaan of aangestelde,
die de font begaan heeft, zo moeilijk kon
worden voorzien »,
te1·wijl, ee1·ste onde1'deel, de hierboven
weergegeven gronden van het arrest
dnbbelzinnig zijn voor zover ze in het
onzekere laten of de feitenrechters geoordeeld hebben dat de handeling van
Ysewyn geen aqniliaanse font was omdat
deze laatste redelijkenvijs de mogelijkheid niet kon voorzien dat die handeling
de door eiseres geleden schade zon veroorzaken, ofwel dat zij, inzake de omvang van de vergoeding, geoordeeld
hebben dat de Belgische Staat enkel de
voorzienbare schadelijke gevolgen van
de fontieve handeling van Y sewy11. moest
vergoeclen (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
tweede ondeTdeel, i11.clien zij in die zin
moeten begrepen worden dat de handeling
van Ysewyn gcen aqniliaanse font is om
de reclen dat de schade welke cleze hancleling aan eiseres zou veroorzaken, niet
voorzien kon worden door degene die ze
gesteld heeft, die gronden van het arrest
onverenigbaar zijn met de gronden luidens welke het arrest vaststelt dat Ysewyn een onverschoonbare font begaan
heeft door op een ongeoorloofcle wijze,
om reclen van zijn nalatigheicl, een vismn
van authenticiteit te verlenen dat aileen
reeds na een enigszins aandachtig onclerzoek van de vier litigieuze getuigschriften
DD 4 ongerechtvaarcligd moest blijken; het arrest, derhalve, lijdt aan een
tegenstrijdigheid van gronden, die overeenstemt met een gebrek aan elke grand
(schending van artikel 97 van de Grandwet);

denle onde1·deel, indien zij in die zin
begrepen moet worden dat de Belgische
Staat enkel de voorzienbare schaclelijke
gevolgen van de foutieve handeling van
haar orgaan of aangestelde moet vergoeden, de motivering van het arrest
alsdan de regel miskent volgens welke,
inzake aquiliaanse aansprakelijkheicl, degene die de fout begaan heeft, zowel als
de persoon die voor hem aansprakelijk is,
gehouclen is tot vergoeding van alle
schadelijke gevolgen van zijn handeling,

-912zelfs die welke niet voorzien kunnen
worden (sohending van aile in het middel
bedoelde wettelijke bepalingen) :
Overwegende dat het arrest beslist dat
Ysewyn, orgaan of aangestelde van de
Belgisohe Staat, een onversohoonbare
fout begaan heeft door op een ongeoorloofde wijze, om reden van zijn nalatigheid, een vismn van anthentioiteit te verlenen dat aileen reeds na een enigszins
aanclaohtig onderzoek van de vier getuigsohriften waarvan sprake, ongereohtvaarcligd moest blijken ;
Dat het arrest dienaangaande vaststelt
dat Y sewy:n, wegens de talrijke fraudes
waartoe de nitvoer van boter in die
periode aanleidi,ng gaf, kon en moest
voorzien dat een getuigsohrift DD4, dat
aan zijn vistnn onderworpen werd, vervalst kon zijn niet aileen om de Staat
die invoert op een dwaalspoor te brengen
en de versohnldigde heffingen te ontdniken, 1naar bovendien 0111 de koper van
de door dat getnigsohrift gedekte goederen te misleiclen ;
Overwegende, enerzijcls, dat in zoverre
het beslist dat de door eiseres geleden
sohacle voortvloeide uit de uitvoering
van de tussen haar en Bntyra gesloten
overeenkomst en nit het kennelijk onvermoge1l en daarna het faillisse1nent van
die vennootsohap en clat clie omstandigheden het oorzakelijk verband onderbroken haddon tussen de fout van
Y sewyn, voor wie cle Staat rekensohap
moet geven, en de door de Banoa Commeroiale Italiana geleclen sohade, het
arrest niet antwoorclt op de oonolnsie
waardoor eiseres, stetu1.encl op omstandige
gegevens, betoogde dat de fout van
Ysewyn, nit een dubbel door haar ont~wikkeld oogptmt, het normale verloop
verstoord had van de tussen haar en de
vennootsohap Butyra gesloten overeenkomst inzake clooumentair krediet ;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest, hetwelk de font van de aangestelde
of van het orgaan van verweerder uitdrukkelijk vaststelt, niet kon beslissen
dat deze de door eiseres geleden sohade
niet moest vergoeden, omdat die sohade
door Y sewyn redelijkervv:ijs niet voorzien
kon worden; dat degene die een aquiliaanse font begaat, aile gevolgen van
zijn handelingen moet vergoeden, zelfs
die welke niet konden worden voorzien ;
Dat het arrest aldus nooh regelmatig
met redenen omldeed nooh wettelijk
gereohtvaardigd is;
Dat de middelen gegroncl zijn ;
En overwegencle clat de midclelen
vreemd zijn aan de tweede verweercler ;

dat de voorziening, voor wat deze laatste
betreft, niet ontvankelijk is ; dat het
arrest jegens hem noohtans verbindend
moet verklaard worden ;
III. W at de oproeping van de Belgisohe
Staat in tussenkomst en tot verbindendverldaring van het arrest betreft :
Overwegende dat de Belgisohe Staat,
verweerder in de reohtsvordering van de
Banoa Commeroiale Italiana, VOOl' de
feitenreohters tot tussenkomst en in vrijwaring opgeroepen heeft Marian Rogovvski, die sindsclien failliet verldaard werd
en waarvan het faillissement wegens
onvoldoencle baten opgeheven verklaard
werd bij vonnis van de Reohtbank van
koophandel te Brussel, op 5 november
1973 gewezen, volgens eensluidend uittreksel aan het Hof overgelegd ;
Overwegende dat het arrest verklaart
clat die oproeping tot tnssenkomst en in
vrijwaring geen voorwerp heeft voor
zover zij oorrelatief is met de hoofdvordering van de Banoa Commeroiale
Italiana, die afgewezen werd ;
Overwegende dat, aangezien de voorziening van deze laatste aangenomen
wordt, de eis tot tussenkomst en tot
verbindendverklaring van het arrest voor
de Belgisohe Staat, verweerder op genoemde voorziening, in zoverre hij tegen
Rogowski gerioht is, client te worden
inge1villigd ;
Om die reclenen, voegt de onder de
nummers 5118 e11. 5152 op de algemene
rol ingesohreven zaken samen ; vernietigt
het arrest in zoverre het, uitspraak
cloende over de reohtsvorderingen van
de vennootsohappen Infina en Butyra,
beslist dat in die twee reohtsvorderingen
« de gehele sohade zoals zij bepaald zal
worden, door de Belgisohe Staat moet
worden hersteld, en clat de slaohtoffers
geen enkel deel ervan moeten dragen "•
behalve noohtans in zoverre het beslist
dat de aangestelde van de Belgisohe
Staat een font begaan heeft waarvoor
cleze laatste aansprakelijk is ; vernietigt
het arrest voor zover het de eis van de
Banoa Commerciale Italiana tegen de
Belgisohe Staat afwijst ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; verwerpt
de eis van de Belgisohe Staat tot verbindenclverklaring van het arrest voor de
naanlioze vennootsohap Antwerpse Expeditiebedrijven en voor Van Hoolst; verklaart het arrest verbindend voor Rogowski en voor de Ba;noa Commerciale
Italiana op de voorziening van de
Belgisohe Staat en voor Rogowski en
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Orrico qualitate qtta op de voorziening
van de Banca Commerciale Italiana ;
stelt Mr. Yves Duman, in zijn hoedanigheid van curator van het thans opgeheven faillissement van genoemde Rogowski, buiten de zaak; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de Belgische Staat
in de kosten van zijn voorziening in
zoverre zij gericht is tegen Van Hoolst,
de naamloze vennootschap :Antwerpse
Expeditiebech·ijven, Rogo·wski en tegen
Dcm:lOll, qualitate qua ; veroordeelt de
Banca Commerciale Italiana in de kosten
van haar voorziening tegen verweerder
Orrico, qualitate qtta ; veroordeelt de
Belgische Staat in de kosten van zijn
oproeping tot verbindendverklaring van
het arrest, tegen Dum on, qttalitate qtta;
houdt de overige kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist ;'
venvijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.
17 avril 1975.- 1~ kamer.- VooTzitteT, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- VeTslaggeve1·, de H. Trousse.- Gelijklttidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally,
Bayart, :Ansiaux, De Baeck en VanRyn.

1e KAl\fER.- 17 apri11975.

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.- BuRGERLIJKE zAKEN. - GEDINGSTUKKEN. UrTLEGGING VERENIG·
BAAR l\'I:ET DE BEWOORDINGEN ERVAN.
- GEEN l\USKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT.
2° RECHTB:ANKEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN.- REOHTER KAN SLEOHTS UIT·
SPRAAK D01J]N OVER DE ZAKEN WELKE
DOOR DE PARTIJEN VOOR HEM ZIJN
GEBRAOHT.
1° De bewijskracht van de gedingstnkken
woTdt niet miskend dam· de 1·echteT die
aan deze stnkken een ttitlegging geeft
welke ve1·enigbaa1• is met de bewoo1·dingen
e1·van (1). (:Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)

2° De Techte1· kan slechts ttitsp1·aak doen

ove1· de doo1· de pm·tijen gevmagde zaken
(2). (Art. 1138, 2°, G.W.)
(MORLEGHEM, T. VANDERSOHRIOK.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 jcmi 1974 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
dat de rechter verbiedt uitspraak te doen
over niet gevorderde zaken,
doo1·dat de rechtbank, zowel als de
eerste rechter, oordeelt dat, aangezien
een uitkering tot onderhoud van 4.500
frank per maand door eiser betaald werd
en vanaf de uitspraak van de echtscheiding tot de maand mei 1970 aangenomen
werd, tussen de partijen een overeenkomst ontstaan is en dat zij niet gewijzigd
mag worden onder voorwendsel dat hem
toestand veranderd is, dat het bestaan
van een overeenkomst door de uitvoering
ervan kan worden bewezen en dat aangenomen wordt dat de echtgenoten de
vergoeding na cle echtscheiding bij overeenkomst n10gen regelen, aangezien, na
cle overschrijving van de echtscheicling,
over het pensioen alle dadingen geldig
kunn.en getroffen worden,
en doo1·dat het vonnis eiser bijgevolg
veroordeelt om, vanaf 15 oktober 1972,
de vijftiende van elke maand aan verweerster een uitkering tot onderhoud
van 4.500 frank per maand te betalen,
te1·wijl, enerzijds, verweerster zich
tijdens de procedure op dergelijke overeenkomst niet beriep ; die in de dagvaarding niet wordt vermeld ; er in de voor
de vrederechter genomen conclusie niet
van gesproken wordt ; zij zich in· haar
conclusie voor cle rechtbank als volgt
(1) Raadpl. cass., 20 december 1974, sttp1·a,
blz. 474. Inzake de geldigheid van de overeenkomst die de echtgenoten na de echtscheiding
hebben gesloten i.v.m. de uitkering tot onderhoud die de ene echtgenoot aan de andere is
verschuldigd, raadpl. cass., 14 november 1974,
sttpm, blz. 331.
(2) Cass., 13 januari 1972 (A1"1'. cass., 1972,
blz. 473).
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onrechte uit het gebrek aan protest van
gei:ntimeerde afgeleid dat zij het eens zou
zijn met het door appellant vrijvvillig
gedurende zes jaar betaalde bedrag van
4.500 frank per maand; appellant nochtans, door te handelen zoals hij deed,
heeft zich akkoord verklaard met het
beginsel van de betaling van een verc
goeding tot uitkering na de echtscheiding,
zoals de eerste rechter dat zeer goed heeft
bepaald "; verweerster, in het beschikkend gedeelte van haar conclusie, de
rechtbank verzocht het beroepen vonnis
te vernietigen, in zoverre het bedrag van
de tutkering op 4.500 frank per maand
vastgesteld werd en eiser, ge'intimeerde op
tussengeschil, veroordeeld werd om haar
een uitkeri~1g tot onderhoud van 12.500
frank per maand te betalen, en, anderzijds, eiser evenmin erkende dat er tussen
de partij en een overeenkomst bestond,
zijn conclusie voor de vrederechter er
niet op zinspeelde en hij, evenals verweerster, zowel in zijn verzoekschrift tot hoger
beroep als in zijn conclusie in hoger
beroep, betwistte dat een akkoord bereikt zou zijn over de betaling van een
uitkering van een bepaald bedrag ; waaruit volgt dat het vonnis de bewijskracht
miskent van de dagvaarcling, van het
verzoekschrift tot hoger beroep en van
de door de partijen voor de vrederechter
en voor de rechtbank genmnen conclusie,
door voor een hogere rechtbank een
betwisting te brengen waarvan de met
de openbare orde niet strijdige instemming van de partijen het bestaantutsloot
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
het in artikel 1138, 2°, van het Gerechte1ijk Wetboek neergelegd algemeen rechtsbeginsel overtreedt dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken :
Overwegende dat het vonnis er op
wijst dat na de overschrijving van het
vonnis dat de echtscheiding tussen de
partijen, ten nadele van eiser, toestaat,
deze aan verweerster, die dit zonder
voorbehoud aanvaarcl heeft, vrijwillig
een uitkering tot onderhoud heeft betaald;
Overwegencle dat het vonnis tnt die
vaststellingen afleiclt dat de vrijwillige
betaling van de nitkering door degene
die deze verschuldigd is en de aanvaarding van de uitkering door de schuldeiseres een · overeenkmnst is waarvan het
bestaan door haar uitvoering bewezen is ;
Overwegende dat eiser, zonder de
geldigheid van dergelijke overeenkomst

te betwisten en zonder. het vonnis op
dat punt te bestrijden, betoogt dat zowel
verweerster in haar dagvaarcling voor de
eerste rechter, als hijzelf in zijn akte van
hoger beroep en in de conclusie die hij
in hoger beroep genomen heeft, het
bestaan van eender welke overeenkmnst
ontkend hebben;
Overwegende, enerzijds, dat het vonnis, zonder de bewijskracht van de akten
van de rechtspleging te miskennen, uit
de extrinsieke gegevens waarop het wijst
en uit de gedragingen van de partijen,
namelijk de vrijwillige betaling van de
uitkering en de aanvaarding ervan zonder
voorbehoud door verweerster, heeft kunnen afleiden dat tussen de partijen een
overeenkomst ontstaan is;
Dat anderzijds, aangezien verweerster,
door de dagvaarding waarcloor de eis
werd ingesteld ten laste van eiser een
uitkering tot onderhoud gevorderd heeft,
de rechtbank, door deze aan verweerster
toe te kennen, geen uitspraak doet over
niet gevorderde zaken en, clerhalve, het in
artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel niet miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 april 1975. - F kamer. - Vo01·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggeve1', de H. Clason. - Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally
en Dassesse.
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VERBINTENIS. -BEGRIP.

TrmsBEPALING-

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BEDRIJFSBELASTING. NrJVERHEIDS-,
HANDELS- OF LANDBOUWBEDRIJF. WrNST BESTAANDE UIT EEN SCHULD. VORDERING. IN BEGINSEL BELASTBAAR VOOR HET JAAR WAARIN DE
SOHULDVORDERING IS ONTSTAAN.
SOHUI,DVORDERING DIE EVENWEL ZEKER EN VASTSTAAND MOET ZIJN.

1° Een schtdd is rnet tijdsbepaling aan-
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en is geen voo1·waardelijke
als ove1• de toekomstige gebeu1'tenis zeke1·heid bestaat, zeljs indien het
tijdstip van de ve1·wezenlijking hiervan
niet gekend is. (Art. 1185 B.W.)
sch~tld,

2° Winsten van een nijveTheicls-, hanclelsof lanclbomubecl1·ijj, clie ~tit een schmlclvo1·cle1·ing bestaan, zijn in beginsel aan
cle becl1·iJjs be lasting onclerwo1pen voo1•
het jaa1' waaTin clie sch~tlclvonle1•ing is
ontstaan, clat wil zeggen waa1·in zij
zeke1· en vaststaand is gewo1'clen, en niet
voo1' het jam· waa1'in zij geind we1·cl (1).
(Artt. 25, § 1, 1°, en 27, § 1, gecoordineerde belastingwetten.)
(PICANO, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCLE:N.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 1974 door het liof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1168, 1176, 1179, 1181, 1185, 1319,
1320, 1322. van het BlU'gerlijk Wetboek,
25, inzonderheid § 1, 27,, inzonderheid
§§ 1 en 2, 32, inzonderheid § 1, 37, 39
en 59, inzonderheid § 1, van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, samengeschakeld bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948,
clooTdat, na, zowel met verwijzing naar
de beslissi:ng van de directeur als op zijn
eigen gronden, vastgesteld te hebben dat
de naamloze vennootschap Electrobel
jegens eiser, bij overeenkomst van 12 december 1961, de volgende verbintenis
aangegaan had : " N aast bovengenoemde
vergoecling zal ondergetekende enerzij ds
de belastingen betalen die eventueel van
ondergetekende anderzijds Zlillen gevorderd worden ingevolge de betaling van
genoemde vergoeding ; de tussenkomst
van comparax1te ix1 de betaling. van zijn
belastingen is nochtans beperkt tot
400.000 frank; genoemde betaling zal
slechts geschieden na overlegging van
(1) Raadpl. cass., 15 juni 1948 (Bull. en

Pas., 1948, I, 391); 11 december 1956 (ibid.,
1957, I, 385); 28 januari en 29 mei 1958

(ibid., 1958, I, 571 en 1076); 22 september 1959
(ibid., 1960, I, 106); 1 maart 1966 (ibid., 1966,
I, 841); 13 oktober 1970 (A1'1', cass., 1971,
biz. 146).

de officiele documenten die bewijzen dat
de desbetreffende aanslagen eisbaar zijn »,
het arrest beslist dat eiser, krachtens die
bepaling van de overeenkomst, vanaf
12 december 1961 een zekere schuldvordering, maar met tijdsbepaling, had,
ten bed.rage van 400.000 frank, en dat
die som, bijgevolg, voor het belastingjaar 1962 belastbaar was,
te1·wijl, aangezien eisers schuldvordering afhankelijk was van het feit dat de
belastingen door de administratie werkelijk " gevorderd » werden en aangezien
de betali.r1g van de bijkomende vergoeding slechts voorzien was nadat " de
belastingen eisbaar waren », de schuldvordering van eiser geen zekere schuldvordering rnet tijdsbepaling was maar
een voorwaardelijke schuldvordering aangezien haar ontstaan afhanJmlijk was van
'het feit dat de Staat, te gepasten tijde,
de handelingen zou verrichten, met name
de inkohiering en het versturen van een
aanslagbiljet aan eiser, die nodig zijn
om de belastingen eisbaar te maken voor
een beclrag dat minstens gelijk is aan
400.000 frank, waaruit volgt dat het
arrest de begrippen schuldvordering met
tijclsbepaling en voorwaardelijke schuldvorderi:ng miskent (schending i:nzonderheid van de artikelen 1168, 1176, 1179,
1181 en 1185 van het Burgerlijk VVetboek), de bewijskracht van de overeenkomst van 12 december 1961 miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
ten onrechte als een ten laste van eiser
belastbaar i11komen beschouwt een
schuldvorderi:ng die niet zeker was
(schending van de artikelen 25, 27, 37
en 59 van de samengeschakelcle wetten)
en die dus niet voor het litigieuze dim1stjaar mocht belast worden (schending
van de artikelen 3.2 en 39 van de samengeschakelde wetten) :
Overwegende clat, om te beslissen dat
de schuldvordering, bestaande cut de
verbintenis van de vennootschap Electrobel om de belastingen, verschuldigd op
de vergoeding van de door eiser aanvaarde voortijdige verbreking van de huur,
ten bedrage van 400.000 frank te dragen,

De wetten betreffende de inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit
van 15 januari 1948, waren ten deze van toepassing, aangezien de schuldvordering zeker
en vaststaand was geworden v66r de inwerkingtreding van de wet van 20 november
1962.
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met tijdsbepaling » en geen voorwaardelijke schuldvordering, zoals in het
middel beweerd wordt, het arrest, na het
beding van de tussen eiser en de vennootschap Electrobel gesloten overeenkomst
weergegeven te hebben, erop wijst « dat,
lnidens de overeenkomst, de betaling
van de belasting tot beloop van 400.000
frank een tussenkmnst is die door de
vennootschap Electrobel naast de vergoeding betaald moet worden ; dat die
bij drage van· dezelfde aard is als de
hoofdvergoeding, met haar een geheel
van bedongen voordelen uitmaakt, onafscheidelijk van de hoofdvergoeding,
ontstaan door de gevolgen van clezelfcle
overeenkomst, op hetzelfcle ogenblik ;
dat clit niet veranclert omdat de overeenkomst in de hiervoor overgenomen tekst
een mogelijkheicl van de belastingschulcl.
op de hoofdvergoecling vermelclt ; clat
die mogelijkheicl niet uitgelegcl kan worden als een voorwaarcle in de technische
zin ... aangezien de overeenkomst om die
belastingen tot beloop van 400.000 frank
te betalen cluiclelijk bepaalcl en zeker
was en de in toepassing van de bestaancle
wetten verschulcligde belasting veel hoger
moest zijn clan .die son1 » ;
Overwegencle, enerzijds, clat een schulcl
met tijdsbepaling en niet voorwaarclelijk
is, zoclra over de toekomstige gebeurtenis
zekerheicl bestaat, zelfs inclien het tijclstip van de verwezenlijking niet gekencl
is ; clat, anclerzijcls, de winsten van nijverheicls-, handels of lanclbouwbeclrijven,
die uit een sclTulclvordering bestaan, aan
de beclrijfsbelasting onderworpen zijn,
in beg'insel, voor het jaar waarin die
schulclvorclering ontstaan is, clat wil
zeggen waarin zij zeker en vaststaancl
geworclen is, en niet voor het jaar waarin
zij ge'incl wercl ;
Dat het arrest dus wettelijk beslist,
zoncler de bewijskracht van de overeenkomst te miskennen, << dat het recht op
tussenkomst, clat de schadeloosstelling
aanvult, belastbaar was vanaf de clag
van het ontstaan van de schuldvordering
zoals de schadeloosstelling zelf die,
krachtens de overeenkomst van 12 december 1961, in 1961 verschuldigd was>>;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
17 april 1975.- 1e kamer.- Voa1'-

zittm·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de II. Trousse.- Gelijk-

luidende conclttsie, de H. Krings, aclvocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Baltus
(van de balie te Brussel) en Fally.

1e KAMER,- 18 april1975.

1° OPENBARE ORDE. - HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14, EERSTE LID,
VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL 1951
OP DE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. - GEEN OPENBARE ORDE.
2° HUUR VAN GOEDEREN.- HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN. BEPALINGEN VAN ARTIKEL 14, EERSTE
LID, VERVAT IN DE WET VAN 30 APRIL
1951 OP DE HANDELSHUUROVEREENKOMSTEN.- DWINGENDE BEPALINGEN.

1° De bepalingen van aTtikel14, eerste lid,
ve1·vat in de wet van 30 ap1·il 1951 op
de handelshtttl1'0Ve1'eenkomsten zijn niet
van openbaTe o1·de (1).
2° De bepalingen van mtikel14, ee1'ste lid,

ve1·vat in de wet van 30 ap1'il 1951 op
de handelshttw·oveTeenkomsten hebben
een dwingend kamkte1·; nietig zijn de
daa1·van afwijkende ove1·eenkomsten (2).
(VAN ASSOHE EN LITISOONSORTEN,
T. EOHTGENOTEN JOOSTEN-VAN HELVERT.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 .november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van artikel 14, lid 1, vervat in
de wet van 30 april 1951 op de handelshuur,
·
doonlat het vom1is, na vastgesteld te
hebben clat inderdaad << artikel 18 van de
huurovereenkomst tussen de partijen
stipuleert dat het contract eindigt indien
(1) en (2) Cass., 15 maart 1968 (A1'1', cctss.,
1968, blz. 936); raadpl. in verband met de
bepalingen van artikel 14 vervat in dezelfde
wet, cass., 8 oktober 1971 (A1'1', cass., 1972,
blz. 150).
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tot hernieuwing is ,, aanneemt « dat de
rechtsleer en de rechtspraak stellen dat,
door een overeenkomst tussen de partijen, van de dwingende bepalingen van
artikel 14 van de wet op de handelshuurovereenkomsten, dat i~1derdaad niet van
openbare orde is, kan worden afgezien
in zoverre dergelijke overeenkomsten de
rechten van de huurder niet inkrimpen of
bemoeilijken, Jnaar dat een uitbreiding
van die rechten en een vereenvoudiging
van de formaliteiten steeds kan bedongen
worden)), en "dat artikel 18 van de
huurovereenkomst tussen partijen bijgevolg toegelaten en bindend is ,,
terwiJl, indien artikel 14, lid 1, vervat
in dewetvan30 april1951, nietvan openbare orde is, deze wetsbepaling echter
een gebiedend karakter heeft, zodat het
niet geoorloofd is er bij overeenkomst
van af te wijken, de nietigheid waardoor het afwijkend heeling aangetast is
tot bescherming van de rechten van de
verhuurder ingevoerd werd, het door
nietigheid aangetaste heeling alleen door
de verhucuder kan ingeroepen worden en
aileen deze laatste van het recht om zich
op deze nietigheid te beroepen afstand
kan doen :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de verweerders nagelaten hebben
bi~1nen de termijnen voorzien door artikel 14, lid 1, van de wet van 30 april1951
op de handelshuur een hum·vernieuwing
te vragen;
Overwegende dat het vonnis, hetwelk
ook vaststelt dat de verweerders een
vraag tot hum·vernieuwing hebben gedaan die tijdig is en in overeenstemming
met artikel 18 van de tussen partijen
gesloten huurovereenkomst, beslist dat
van artikel 14, lid 1, van voormelde wet
kan afgezien worden om de reden dat
de bedongen clausule de rechten van de
huurder ~1iet inkrimpt of bemoeilijkt;
Overwegende echter dat de bepalingen
van bovenvermeld artikel 14, lid 1,
hoewel zij niet van openbare orde zijn,
een gebiedend karakter hebben en dat
de ervan afwijkende overeenkomsten
door nietigheid aangetast zijn ; dat die
nietigheid tot bescherming van de rechten
van de verhuurder ingevoerd ·werd;
Dat niet blijkt dat de eisers afstancl
hebbe:a gedaan van hem recht om zich
op die nietigheid te beroepen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat geen

ruimere cassatie kan meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in
zoverre het de hogere beroepen ontvankelijk verklaart ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou beslist
worden ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen, zitting houdende in hoger
beroep.
18 april 1975. - 1e kamer. - Voorzitte1', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HI:I. De Baeck en Bayart.

1e KAMER.- 18 april1975.
1 o AANSPRAKELIJKI:IEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - SCHADE VEROORZAAKT DOOR RET GEBREK VAN EEN
ZAAK. - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE
PERSOON DIE DE ZAAK ONDER ZIJN
BEWARING HEEFT. BEWA:RING. BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN BESCHIKKING ZONDER
ENIG VERBAND l\'IET DE ElSER. - NrET·
ONTVANKELIJKHEID.
3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE BOUWVALLIGHEID
VAN EEN GEBOUW. BOUWVALLIG·
REID. - BEGRIP.
1° De bewaa1·der van een zaa/c, die aansprakelij/c is voo1· de schade ten gevolge van
het geb1·e/c ervan, is de pe1·soon die gebrttilc maa/ct van deze zaa/c voo1· zijn eigen
1·ekening of die er het genot van heeft of
ze bewaa1·t met 1·echt van toezicht, leiding
en controle (1). (Art. 1384, lid 1, B.W.)
(1) Cass., 25 maart 1943 (Bull. en Pas.,
1943, I, 110); 22 oktober 1954 (ibid., 1955,
I, 149); 6 februari 1958 (ibid., 1958, I, 616)
en de noot; 27 juni 1958 (ibid., 1958, I, 1205)
en de noten onder dit arrest; 15 mei 1959
(ibid., 1959, I, 939); 15 juni 1961 (ibid., 1961,
I, 1126) en noot 2, blz. 1127 ; 6 oktober 1961
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is het middel dat k1·itiek oefent op een
beschikking van de best1·eden beslissing
die geen ve1•band hottdt met de betrekkingen tttssen de eise1· en de verwee?'de?' (1).
3o De aansp1·akelijkheid op g?•ond van
Mtikel1386 van het Btw·gedijk Wetboek
ten laste van de eigenaa1· van een gebottw
wegens de schade ten gevolge van bouwvalligheid van dit gebottw, geldt alleen
in geval van gehele of gedeeltelijke bouwvalligheid, val of insto1·ting van geheel
of van een deel van het gebomv (2).
(MIEVIS, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« BROUWERIJ-MALTERIJ 0. JACOBS l> EN
LITISCONSORTEN; SEBREOHTS EN LITISCONSORTEN, T. NAA!VILOZE VENNOOTSCHAP « BROUWERIJ-MALTERIJ C. JA-'
COBS l> EN 1\HEVIS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het'bestreden
arrest, op 30 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorzieningen ingeschreven onder de nummers 1420 en
1424 van de algemene rol tegen hetzelfde
arrest zijn gericht en overeenkomstig
artikel 1083 van het Gerechtelijk vVetboek arnbtshalve dienen sam.engevoegd
te worden;
1. Wat de voorziening van Mievis
Gustaaf betreft :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1384, lid 1,
1719, 2°, 1720, lid 1 en in fine, 1754 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doo?·dat het arrest eiser op grond va:t;J.
artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek voor de schade veroorzaakt
door gebrek in het door hem gehuurde
gebouw aansprakelijk stelt wegens de
gegronde redenen · van de eerste rechter
die het hof van beroep hier overneemt,
en doordat het arrest op grond van de(ibicl., 1962, I, 152) en noot 3, blz. 153;
16 december 1966 (A1'1', cass., 1967, blz. 492)
en 15 december 1967 (ibid., 1968, blz. 551).
(1) Cass., 17 oktober 1968 (A1·r. cass., 1969,
blz. 188).
(2) Cass., 8 mei 1924 (Bttll. en Pets., 1924,
I, 328); raadpl. cass., 3 februari 1955 (ibid.,

zelfde wetsbepaling de tegen eerste verweerster gerichte eis ongegrond verldaart
'' daar deze de bewaring niet had van de
elektronische installatie voor het onderhoud waarvan zij niet instond " ; en
doordat het arrest, de motieven van de
eerste rechter overnemend, oordeelt dat
eiser de bewaring over de gebrekkige
elektrische installatie had op grond van
de redenen « dat de bewaring over een
zaak bestaat in het bewaken, het leiden
en het controleren van het gebruik en
het genot van de zaak, dat het onroerend
goed op het ogenblik van het ongeval
gehuurd werd door de echtgenote van
eiser, dat hij met haar er het genot van
had voor eigen rekening met de macht
van het leiden en de plicht van het
bewaken en het controleren, dat eiser
trouwens de verplichting van zijn echtgenote gewaarborgd had, dat de hmuder
in principe de bewaring over de gehuurde
zaak heeft in de zin van artikel 1384,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, dat
de hnm·ders de bewaring hadden van het
gehuurde goed en aldus van de elektrische installatie en dat zij dus moesten
instaall voor de schade die zij hebben
kunnen veroorzaken, dat de elektrische
installatie met een gebrek behept was,
dat de kwestieuze draad in beschermingsbuizen moest gelegd worden, dat de
bewaarder van deze draad, eiser, aansprakelijk is op grond van artikel 1384,
lid 1, Yan het Burgerlijk vVetboek »,
te1·wijl, ee1•ste ondenleel, uit de vaststellingen van de rechters in hoger beroep
en van de eerste rechter niet blijkt dat
eiser de bewaring van de gebrekkige elektrische installatie had, claar het door hun
beslissingen aangevoerde huren van deze
zaak niet noodzakelijk bij de huurder
het recht van leiding en van toezicht
impliceert ; de rechters in hoger beroep
nergens in h1.m verdere motivering aantonen waarin eisers macht tot leiding en
toezicht over de zaak bestond opdat hij
had kunnen vermijden dat ze door een
gebrek werd of bleef aangetast ; de
rechters in hoger beroep de omstandigheden niet aanduiden waaruit zou blijken
clat eiser als hum·der instond voor het
onderhoud van de kwestieuze elektrische
installatie; zoclat het arrest, door eiser
1955, I, 578) en de noten onder dit arrest;
23 oktober 1970 (A1·r. cass., 1970, blz. 176).
Zie ook DE PAGE, d. II, nr. 998; DALOQ,
Tntite cle la 1'esponsabilite civile, in Novelles,
Dr. civ., d. V, re bd., nr. 2261 ; Rep. prat.
cl1', belge, vo Responsabilite, nrs. 980 en vlg.
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als aansprakelijke bewaarder van de
gebrekkige zaak te beschouwen zonder
vast te stellen waarin zijn leiding en
toezicht erover zouden bestaan, artikel 1384, lid 1, van bet Burgerlijk Wetboek schendt ;
tweede onderdeel, eiser in conclusie ontkend had dat hij enige bewaring over
de elektrische installatie zou hebben uitgeoefencl, op gToncl va;n de omstandigheid
clat het onderhoud claarvan door eerste
verweerster diende 'te geschieclen en ook
effectief gebeurde ; het arrest, door op
die conclusie niet te antwoorden en door
niet aan te tonen waarom het hof van
beroep de verplichting tot onderhoucl van
de litigieuze zaak bij eiser legt in de
plaats van bij eerste verweerster, het
Hof in de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit te oefenen en bijgevolg artikel 97
van de Grondwet schendt ;
de1·de onderdeel, de rechters in hoger
beroep zonder enige motivering vooropstellen clat het onderhoucl van de kwestieuze elektrische installatie niet op
eerste verweerster, eigenares en verhuurster ervan, rustte ; uit de vaststellingen
van het arrest nochtans niet blijkt dat
de verbeteri:ngen nodig om het gebrek
in die installatie te verhelpe~'t, als huurherstellingen of als aan de schuld van de
huurcler te wijten herstellingen zouclen
clienen beschouwd te worden ; ingeval van
herstellingen die voor het onderhoud in
goecle staat van het goecl vereist zijn,
de w:et de plicht claartoe op de verhuurder
legt, aangezien hij tot diens gewone, uit
het hucu·contract voortvloeiende, verbintenissen behoort ; zodat het arrest,
door niet aan te tonen clat het herstellen
van de elektrische installatie een huurherstelling of een aan eisers font te wijten
herstelling zou uitmaken, de artikelen 1719, 2°, 1720, lid 1 en in fine, en
17 54 van het Burgerlijk Wetboek schendt,
krachtens welke het onclerhoucl in goede
staat van het verhuurcle goed en de
claartoe vereiste herstellingen tot de
verplichti:ngen van de verhuurder behoren:
Overwegende dat het arrest constateert, zoncler dienaangaande te worden
aangevochten, clat de betwisting " beperkt is tot het principe van de aansprakelijkheid op groncl van de artikelen 1382,
1384 of 1386 van het Burgerlijk Wethoek >> ; dat het vaststelt dat het slachtoffer overleecl tengevolge van elektrokutie
in de loods van het cafe, uitgebaat door
eiser, en eigendon't van eerste verweerster,
t~n clat de elektrische verlichtingsinstalla-

tie van de loods gebrekkig was opgevat
en uitgevoercl ;
,
Overwegende dat, om uit te maken
wie de gebrekkige installatie onder zijn
bewaring had, het arrest de redenen van
de eerste rechter overneemt waarbij cleze
releveerde dat eiser .met zijn echtgenote,
die het onroerend goecl gehuurcl had, het
genot voor eigen rekening van de gebrekkige zaak had met de macht van het
leiden en de plicht van het bewaken en
het controleren ; clat ten opzichte van de
verplichting welke eiser op grond van
artikel 1384, lid 1, van bet Burgerlijk
Wetboek tegenover het slachtoffer of
zijn nabestaanden heeft, voormelde elementen volstaan ; dat de feitenrechter
alclus zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt zoncler dat hij gehouden was bovendien te onderzoeken of de huurcler clan
wel de verhuurder voor het onclerhoucl
van de gebrekkige installatie instoncl en
waarin de leicling en het toezicht over de
zaak bestond opdat zou kunnen worden
vermeden clat ze ingevolge onvolcloend
onclerhoud door een gebrek wercl of bleef
aangetast; hieruit volgt dat de aangehaalde conclusie niet meer dienend was
en het arrest derhalve niet gehouclen was
ze te beantwoorden ;
Overwegencle dat, nu de vordering
enkel de extra-contractuele aansprakelijkheicl van eiser ten opzichte van het
slachtoffer of van zijn nabestaanden tot
voorwerp had, het arrest niet gehouclen
was de tekortkomingen van eiser of die
van eerste verweerster te onderzoeken
ten aanzien van de tussen hen gesloten
huurovereenkomst ;
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Gronclwet,
doordat het arrest de vordering, op
artikel 1386 van het Burgerlijk Wetboek
gestecmd, tegen de eerste verweerster
gericht, afwijst op grond van de " gegroncle reclenen van de eerste rechter die het
hof van beroep hier overneemt >> en op
grond van de reden " dat het ongeval
immers te wijten is aan een gebrekkige
plaatsing van een elektrische leiding en
het niet bewezen is dat de schade door
instorting van de bouw werd veroorzaakt ))' en doordat de eerste rechter
eveneens als voorwaarde tot toepassing
van het aangehaalde artikel 1386 geeist
had clat " de schade zou veroor1 aakt zijn
door een instorting, dit is door de val
hetzij van bet geheel, hetzij van een

-920gedeelte van de materialen die het
gebouw vonnen ,,
tenvijl eiser in conclusie staande hield
dat "de val van materialen" als dusdanig voor de toepasselijkheid van de
aansprakelijkheid wegens instorting van
gebouwen niet noodzakelijk is, doch dat
integendeel met " instorting '' eon staat
van verregaande bouwvalligheid ofverval
beoogd wordt ; zodat het arrest, door op
die conclusie niet in te gaan, het Hof in
de onmogelijkheid stelt zijn toezicht uit
te oefenen en bijgevolg artikel 97 van
de Grondwet schendt :
Overwegende clat de beslissing en het
bekritiseercl motief enkel de vordering
van de laatste vijf verweerders tegen
eerste verweerster botreffen ; dat, aangezien dit middel de vernietiging niot kan
meebrengen van. de beslissing over het
geschil tussen eiser en die verweerclers,
het middel niet ontvankelijk is ;
II. \Vat de voorziening betreft ingesteld door Sebrechts Paula in eigen naam
en in hoedanigheid van moeder en wettelijke voogdes van Vergauwen Patrick,
en door Aelbrecht Julia, Vergauwen
Petrus en zijn echtgenote Heysmans
Rosalie, Vergauwen Marie-Theresia en
haar echtgenoot Van Ransbeeck Petrus :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelon 97 van de Grondwet
en 1386 van het Burgerlijk vVetboek,
doonlat, tot verwerping van de vordering van de eiseressen Sebrechts en
Aelbrecht en van wijlen Alfons Vergauwen, in wiens rechten de eisers sub 3
zijn getreden, vordering gericht tegen
verweerster Brouwerij-Malterij C. Jacobs
en gesteund op artikel 1386 van het
Burgerlijk Wetboek, het arrest, bij overnmning van de redenen van de eerste
rechter, verldaart " dat zij die op grond
van artikel 1386 van het Burgerlijk
Wetboek schadevergoecling eisen, moeten
bewijzen : 1°... ; 2° dat de schade veroorzaakt werd door een instorting, clit is
door de val hetzij van het geheel, hetzij
van een gedeelte van de materialen die
het gebouw vormen ; 3° dat de instorting
het gevolg is van een verzuim in het
onderhoud of van een gebrek in de bouw ;
clat de aanleggers, thans de eisers, niet
bewijzen dat e~· ten deze instorting is,
nu enkele pannen waarschijnlijk door
ouderdom of door de wind afgerukt de
instorting niet uitmaken; dat de aanleggers evenmin bewijzen clat, moest er
instorting zijn, deze het gevolg is van
een verzuim in l1et onderhoud of van

een gebrek in de bouw ,, en het arrest in
zijn eigen redenen verklaart " dat het
ongeval immers te 1vijten is aan een
gebrekkige plaatsing van een elektrische
loicling en het niet be-vvezen is dat de
schade door instorting van de bouw
werd veroorzaakt ,,,

tenvijl, 1° door aldus uitspraak te doen,
het arrest zonder regelmatig antwoord
laat de conclusie waarin de eiseressen
Sebrecht en Aelbrecht en wijlen Alfons
Vergauwen, om aan te tonen dat artikel 1386 van het Burgerlijk vVetboek
van toepassing was, lieten gelden, enerzijcls, aangaande de instorting van het
gebouw, " dat volstaat dat een gebouw
zich in een toestancl van beschacliging
bevinclt, zonder val van materialen,
opdat het aangezien mag worden als zich
in toestand van instorting bevindencl ;
clat er instorting van het gebouw is
wanneer een zaak ernstig vervallen of
beschadigd is ; dat de instorting of de val
slechts de openbaring zijn van de rampspoedige toestand van de zaak; dat dit
wel hot geval is voor de loods door em·ste
appellan.t (thans tweecle verweerder) ter
beschikking van zijn clienteel gesteld,
dat inderdaacl overeenkomstig de vaststellingen van expert Mainil het clak
samengesteld uit eternitplaten dusdanig
vervallen was clat er een tiental gaten in
zichtbaar waren en dat, sinds moerdere
maanden, de regen er vrij door kon
binnendringen, denvijze dat, wanneer
het kwestieuze ongeval zich voordeed,
de grond modclerig ·was en waterplassen
aanwezig waren ... ,, en anclerzijcls, aangaande het verzuim van onclerhoud en
het gebouw in de bouw, " dat het louter
feit dat het dak van de loods in dergelijke
staat gedurende meerdere maanden bleef
het verzuim van onderhoucl in hoofde
van tweede appellante (thans eerste verweerster) bewijst; clat uiteindelijk het
gebrek in de elektrische installatie welke
draden onder spanning bevat zonder
geen enkele bescherming genoegzaam
bewezen is door het verslag van de
gerechtelijke expert ,, waaruit volgt dat
het arrest niet regelmatig met redenen
omkleed is (schending van artikel 97 van
de Grondwet); en 2° er instorting, in
de gebruikelijke en normale betekenis
van het woord, is wanneer een gebouw
in een staat van vergevorderd verval of
erge beschadiging verkeert, en het in
elkaar vallen waaraan doorgaans het
begrip instorting van het gebouw wordt
verbonden slechts de openbaring van de
rampspoedige staat der zaak is, welke
toestand, volgens de boven aangehaalde
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Wetboek) :
Overwegende dat de eigenaar van een
gebouw voor de schade slechts aansprakelij k is· vvanneer deze door de instorting
van het gebouw is veroorzaakt ; dat de
eerste rechter deze instorting definieert
als een val hetzij van het geheel, hetzij
van een gedeelte van de materialen die
het gebouw vormen ; dat hij ~ldus de
juiste betekenis van de in het middel
aangehaalde wetsbepaling weergeeft ; dat
de rechters in hoger beroep, door die
redenen tot de hunne te maken en door
in hun eigen motivering vast te stellen
" dat het ongeval te wijten is aan een
gel;>rekkige plaatsing van een elektrische
leiding en het niet bewezen is dat de
schade door de instorting van de bouw
werd veroorzaakt ,, hun beslissing wettelijk rechtvaardigen en tevens, door
het betoog van de eisers " dat volstaat
dat een gebouw zich in een toestand
van beschadiging bevindt, zonder val
van materialen, opdat het aangezien mag
worden als zich in een toestand van
instorting bevindend " tegen te spreken,
de aangehaalde conclusie regelmatig
beantwoorden ; dat zij niet gehouden
waren te antwoorden op de gevolgtrekkingen die de eisers nit een andere als
onjuist verklaarde opvatting van bet
begrip instorting maken ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt
aan de tegen tweede verweerder ingestelde vordering tot verbindendverklaring;
Om die redenen, voegt de zaken ingeschreven onder de nummers 1420 en
1424 samen; verwerpt de voorzieningen
en de vordering tot verbindendverklaring ; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 april 1975. - 1e kamer. - Voo?'zitte?', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
(1) Cass., ,22 oktober 1954 (Bull. en Pas.,
1955, I, 153) en de noot get. R. H. ; 13 januari
1967 (Ar1·. cass., 1967, biz. 577); cass. fr.,
17 januari 1953 (D., 1953, I, 235).
Raadpl. ook NYS, noot onder cass., 22 oktober 1954, Rechtslc~mdig Weelcblad, 19541955, kol. 1007; VAN O~IMESLAGHE, "La
transmission passive, a cause cle nlort, cle Ia
pension de I' article 301 du Code civil ,, J Ott?'-

H. Van Leckwij ck. Gelij klitidende
conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Butzler, Van
Ryn en Fally.
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED.- EoHTSOHEIDING. UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD TOEGEKEND OP GROND VAN
ARTIKEL 301 VAN RET BURGERLIJK
WETBOEK.
UITKERING
PASSIEF
OVERDRAAGBAAR TEN GEVOLGE VAN
OVERLIJDEN.- SCHULD VAN DE NALATENSOHAP VAN DE SOHULDIGE EOHTGENOOT.

De ttitke1·ing tot levensondedwud welke in
geval van echtscheiding aan de onschuldige echtgenoot wo1·dt toegekend op g1·ond
van a1·tikel 301 van het Btt?'ge?·lijk Wetboek wordt passiej ove1·ged1·agen ten
gevolge van ove1·lijden en is een schttld
van de nalatenschap van de schttldige
echtgenoot (1).
( OEUSTERS EN DE RIDDER,
T. DE PEUTER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 mei 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mechelen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 205, 301, 745 en
767 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het vonnis de eiseressen hoofdelijk veroordeelt tot betaling van een
som van 51.000 frank, verschuldigd
wegens onderhoudsgeld, en voor recht

nal des T1·ibunattx, 1955, biz. 287 en vig. ;
E. VrEUJEAN, " La pension apres divorce ,,
R.C.J.B., 1969, biz. 131 en vig.
Over cle uitkering die tegelijk het karakter
heeft van Ievensonclerhoucl en van een vergoecling, waarvan sprake in artikei 301 van
het Burgerlijk Wetboek, zie cass., 18 november 1965 (Bt<ll. en Pets., 1966, I, 373) en 22 juni
1967 (A1'1', cass., 19o7, biz. 1285).

-922zegt dat de eiseressen gehouden zijn
maandelijks een onderhoudsgeld van
1.500 frank aan verweerster te betalen
om de reden dat het onderhoudsgeld
bepaald bij artikel 301 van het Burgerlijk
Wetboek een vergoeding is die verschuldigd is aan de onschuldige echtgenoot ;
dat bijgevolg clit onderhoudsgeld passief
overdraagbaar is en een schuld is van de
nalatenschap van de schuldige echtgenoot,
tenvijl het aan verweerster verschuldigde alimentatiegeld niet aileen de aard
heeft van een schadevergoeding, maar
ook van een onclerhoudsgeld, zodanig
dat het passief niet overdraagbaar is en
geen schuld uitmaakt van de nalatenschap van de erfiater van de eiseressen ;
dat verweerster geen erfrechten heeft
ten aanzien van de de mtj1ts daar zij
uit de echt gescheiclen is en geen familiale
banden met de eiseressen heeft, zodat het
vonnis de in het middel aangewezen
wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de rechtsvordering van verweerster
strekt tot opvordering van de achterstallige onderhoudsgelden en tot voortzetting van de betaling van het onderhoudsgeld dat haar ten laste van haar
gewezen echtgenoot, ingevolge het toestaan van de echtscheiding in haar voordeel, gerechtelijk toegekend werd;
Dat de vordering derhalve als rechtsgrond had noch erfrechten van venveerster ten aanzien van haar gewezen echtgenoot noch persoonlijke verplichtingen
van de eiseressen ingevolge familiebanden
tussen haar en verweerster ;
Overwegende dat de in artikel 301 van
het Burgerlijk Wetboek bedoelde uitkering tegelijk het karakter heeft van
een levensonderhoud en van een vergoeding;
Overwegende dat, nu voormelde uitkering een vergoeding uitmaakt, zij,
onder voorbehoud van de door gezegde
wetsbepaling bedoelde intrekking ingeval zij niet verder noodzakelijk mocht
zijn, passief overdraagbaar is en een
schuld van de nalatenschap van de schuldige echtgenoot uitmaakt ;
Dat het middel naar recht faalt ;

conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en
Fally.
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KAMER.-

18 apri11975.

INKOMSTENBELASTINGEN. BEzwAARsOHRIFT. BEHANDELING VAN
HET BEZWAARSOHRIFT. BEVOEGD·
HEID VAN DE AMBTENAAR VAN DE
ADMINISTRATIE MET EEN HOGERE GRAAD
DAN DIE VAN OONTROLEUR.- 0MVANG.

Bij de behandeling van een bezwam·scMijt
beschikt de ambtenaa1· van de administ1·atie van de di1·ecte belastingen met
een hoge1·e g1·aad dan die van cont1'0le1t~'
ove1" alle bewijsmiddelen en de bevoegdheden die aan de administ1·atie zijn verleend bij de a1·tikelen 221 tot 224, 228
tot 238, 240 tot 243, 245 tot 249 en 251
tot 255 van het W etboek van de inkomstenbelastingen; hij mag o.m. de belastbm·e g1•ondslag ?"amen volgens een andere
g1•ondslag dan die welke dom· de cont1'0leur wenl geb1·1dkt (1). (Art. 275
W.I.B.)
(HUYBREOHTS,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

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

Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255
en 275 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doonlat het arrest, zoncler acht te slaan
of duidelijk te antwoorclen op de conclusie van eiser waarbij hij deed gelden
dat << wanneer de belasting gevestigd
wordt op een hager cijfer dan dit door
de fiscale commissie aangenomen, de
bewijslast voor het gedeelte van het
belastbare inkomen dat de raming van

18 april 1975. - 1 8 kamer. - Voo1'zitter, de H. Delahaye raadsheer waarnemend voorzitter. V e1·slaggeve1", de
H. Van Leckwijck. Gelijkl1ddende

(1) Raadpl. cass., 15 juni 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 1129) en 21 februari 1967 (A1'1'.
cass., 1967, blz. 793).

-923de commissie overtreft op de administratie berust "• beslist « dat rekwirant, thans
eiser, zich vruchteloos beroept op lid 2
van artikel 253 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, hetwelk de bij
artikel 251 en volgende van voormeld
wetboek bepaalde taxatieprocedure bij
rectificatie betreft ; dat naar aanleiding
van het door rekwirant ingediend bezwaarschrift, de directeur zijn toevlucht
genomen heeft tot een andere n1ethode
van vaststelling van de winst, te weten :
volgens de tekenen en indicien, overeenkomstig de bewijsmidclelen en de nmchten
voor het onderzoek van het bezwaarschrift aan de administratie verleend
(artikel 275 van voormeld wetboek) "•
te1·wijl, wanneer de directeur een bezwaarschrift onderzoekt bij toepassing
van voormeld artikel 275, en zelfs wanneer hij zijn toevlucht neemt tot een
andere methode van vaststelling van de
winst dan diegene die werd toegepast bij
het vroeger onderzoek, hij gehouden is de
bepaling van lid 2 van voormeld artikel 253 te eerbiedigen en dus, wanneer
het advies van de fiscale commissie werd
ingewonnen, de bewijslast op de administratie rust voor het gedeelte van het
belastbaar inkomen dat de raming van
de commissie overtreft :

Overwegende dat, in geval van taxatie
bij rectificatie, luidens artikel 253, lid 2,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, wanneer de in artikel 252,
lid 3, bedoelde grondslag van de aanslag
met het advies van de fiscale commissie
niet overeenstemt, de bewijslast voor
zover het belaste inkomen meer beclraagt dan de schatting .door de commissie, op de achninistratie rust ;
Overwegende dat, bij de behandeling
van de bezwaarschriften, luidens artikel 275 van voormeld wetboek, de
ambtenaar met een hogere graad dan die
van controleur over al de bevvijsmiddelen
en bevoegdheden beschikt die aan de
administratie zijn verleend bij de artikelen 221 tot 224, 228 tot 238, 240 tot
243, 245 tot 249 en 251 tot 255; dat
wanneer hij, zoals ten deze, toepassing
maakt van artikel 24 7, hij, behoudens
tegenbewijs, de raming van de belastbare grondslag mag doen volgens tekenen
en indicien waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten;
Overwegende dat uit de in het middel
aangehaalde beschouwingen van het
arrest blijkt dat het hof van beroep de

in het middel aangehaalde conclusie
passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

18 april 1975. - 1e kamer. - Voo1'zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1•slagge'Qe1·, de
H. de Vreese.- Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. De Baeck en Claeys.
Bouuaert.
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21 april 1975.

1°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN- PROOES-VERBAAL VAN
EEN TEREOHTZITTING.- NIET GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN.
DOORHALINGEN VOOR NIET BESTAANDE GE·
HOUDEN.

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- PROOES-VERBAAL VAN
DE TEREOHTZITTING. DOORHALINGEN
WAARDOOR RET HoF NIET KAN NAGAAN
OF EEN GETUIGE AL DAN NIET DE WET·
TELIJKE EED HEEFT AFGELEGD. NIETIGHEID VAN DE VERKLARING VAN
DE GETUIGE BRENGT NIETIGHEID MEDE
VAN DE OP DIT GETUIGENIS GEGRONDE
BESLISSING.

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE POLl·
TIEREOHTBANK NIETIG WEGENS RET
ONREGELMATIG VERHOOR VAN EEN
GETUIGE. CORREOTIONELE RECHTBANK DIE DIT GETUIGENIS NIET HEEFT
GEWEERD. NIETIGHEID VAN RET
VONNIS IN HOGER BEROEP.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT VER·
OORDELING VAN DE BEKLAAGDE. REGELMATIGE VOORZIENING VAN DE
BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ.- VERNIETIGING BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN RET BESOHIKKENDE GEDEELTE BETREFFENDE DEZE
PARTIJ.

5°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. N'IET BEPERKTE VOORZIE-
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NING VAN DE BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING O:P DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING O:P DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING VAN DE BESLISSING O:P DE STRAFVORDERING O:P EEN MIDDEL VAN A:Th'IBTSWEGE IS UITGESPROKEN.

6°

7°

OASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSING O:P DE
STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERREOHTELIJK AANS:PRAKELIJKE :PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING O:P DE DOOR
HAAR TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING O:P DE STRAFVORDERING. BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN DE
BESLISSING O:P DE DOOR DE BURGERREOHTELIJK AANS:PRAKELIJKE :PARTIJ
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, WELKE O:P DEZELFDE ONWETTELIJKHEID IS GEGROND,
OASSATIE. 0MVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. VONNIS WAARBIJ ALLE
AANS:PRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE
WORDT GELEGD, MET UITSLUITING VAN
DE ANDERE BEKLAAGDE.- 0NREGELMATIGE MOTIVERING VAN DE BESLISSING
TOT VEROORDELING VAN DE EERSTE
BEKLAAGDE.
0NREGELl\fATIGHEID
DIE OOK SOHUILT IN DE BESLISSING TOT
VRIJS:PRAAK VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE EN TOT AFWIJZING VAN DE TEGEN
DEZE INGESTELDE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING VAN EEN DERDE EN
DIENS VERZEKERAAR. NIET BE:PERKTE VOORZIENING VAN DE EERSTE
BEKLAAGDE.- VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING TOT VEROORDBLING VAN
DE BEKLAAGDB DIE ZIOH UITSTREKT
TOT DE BESLISSING WAARBIJ DE EERSTE
BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM
DE SCHADE VAN DE TWEEDE BEKLAAGDE VOLLEDIG TE BETALEN EN TOT DE
BESLISSING O:P DE DOOR DE DERDE EN

(1) Cass., 29 juni 1964 (Bttll. en Pets.,
I, 1160).
(2) Cass., 29 juni 1964 (Bttll. en
1964, I, 1160) en 25 maart 1974 (A1'1',
1974, biz. 813).
(3) Vgl. cass., 10 september 1973 (A1'1',
1974, biz. 24).

1964,

Pas.,
cctss.,

cass.,

DIENS VERZEKERAAR TEGEN DE TWEEDE
BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.- GRENZEN.

1° Niet goedgeke1•1·de dom·halingen in een
1J1'0ces-ve1·baal van de te1·echtzitting van
een st1·afge1·echt wo1·den voo1· niet bestaande gehouden (1). (Art. 78 Sv;)

2° Nietig is de ve1·kla1'ing van een getuige
die op de te1·echtzitting van een stmfge?·echt is gehoonl zonde1· dat het H of
kan nagaan of deze getuige al clan niet
cle wettelijke eed heeft afgelegcl; cle
beslissing, welke op clit getuigenis is
geg1·oncl, is eveneens nietig (2). (Art. 155
Sv.)

go W annee1· een vonnis van cle politie1'echtbank nietig is wegens het on1'egelmatig ve1·hom· van een getuige, is het
vonnis op het hoge1· be1'oep, waa1·in cle
nie,tigheicl wo1·clt ove1•genomen cloo1' het
onwettelijk verk1·egen gettdgenis niet
te we1·en, zelj nietig (3). (Artt. 155,
189 en 211 Sv.)
4° vVannee1· cle btwge1'1'echtelij k aanspmkelijke pa1·tij zich 1·egelmatig in cassatie
heeft voo1·zien, b1·engt cle vernietiging
van de beslissing tot ve1'oonleling van
cle beklaagcle ve1·nietiging mede van het
beschikkencle gecleelte bet1·ejJencle deze
partij (4).
5° Ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte voo1'ziening van cle beklaagcle, van cle
beslissing tot ve1'001'cleling op de stmfvonle1·ing b1·engt ve1·nietiging mecle van
cle einclbeslissing op cle tegen hem
ingestelde bu1·ge1·lij ke 1'echtsvonlering
die het gevolg is van de ee1·ste, zelfs inclien de ve1·nietiging van de beslissing
op de st1·afvorcle1·ing op een miclclel van
ambtswege is 1titgesp1·oken (5).
6° Ve1·nietiging, op de voo1·ziening van cle
beklaagde, van de beslissing tot ve1'oo1'Cleling op cle stmfvonle1·ing b1·engt
ve1·nietiging mede van cle beslissing op
de bt•1·gerlijke rechtsvonleTing van cle
bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij
tegen een medebeklaagcle, wellce op
clezelfde onwettelijkheid is geg1'0nd en
waa1·tegen deze partij zich 1·egelmatig
in cassatie heeft voorzien (6).

7° vVannee1· een vonnis alle aanspmkelijk(4) Cass., 1 oktober 1974, sup1·a, biz. 150.
(5) Cass., 24 juni 1974 (An. cass., 1974,
biz. 1179).
(6) Cass., 1 oktober 1974, supra, biz. 150,

-925!wid voor een ongeval ten laste van een
beklaagde legt met nitslniting van de
ande1·e, en de motiveTing van deze
ve1'001'deling dooT dezelfde 011!regel1natiglwid is aangetast als de beslissing tot
V?'ijspmak van de tweede belclaagde
waa1·bij de bttTge1·lijke 1'echtsvo1·dm·ing
van een de1·de en diens veTzeke1'aa1· tegen
de tweede beklaagde woTdt ajgewezen,
stTekt de ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte
voorziening van de ee1·ste beklaagde, van
de beslissing op de tegen hem dooT de
tweede beklaagde ingestelde btw·geTlijke
1'echtsvo1'de1·ing zich ttit tot de beslissing
op de burge1·lijke 1'echtsvoTdeTing van
deze de1·de en diens ve1·zekeraar tegen de
tweede beklaagde, in zove1'1'e deze beslissing t.a.v. de ee1·ste beklaagde is ttitgesprolwn (1).
(RAJ! EN MAATSOHAPPLJ VOOR HET INTER·
OOMlliUNAAL VERVOER TE BRUSSEL,
T. DELHAYE, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<< EAGLE STAR ll EN WITTMAN.)
ARREST

(VM'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 oktober 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar
ministerie :
A) tegen
beklaagde :

de

verweerder

Delhaye,

Overwegende dat eiser, medebeklaagde,
alsmede eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij voor eiser en burge!lijke
partij, die niet werd veroordeeld m de
kosten van de strafvordering ingesteld
tegen die verweerder, niet bevoegd zijn
mn tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen ;
B) tegen de eiser Raji, bek1aagde

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155,
189 en 211 van het Wetboek van strafvordering. :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 11 september
(1) Cass., 4 december 1972 (A1·r. cctss.,
1973, blz. 328) en 17 februari 1975, sup?'ct,
blz. 666.

1974 van de Politierechtbank te Brussel
vaststelt dat de getuige Verstraete werd
verhoord na ... « de eed ... " te hebben
afgelegd;
Overwegende dat op het woord « eed "
doorgehaalde woorden volgen ; dat die
doorhalingen, die niet werden goedgekeurd, als niet bestaande moeten
worden beschouwd; dat echter, daar zij
de doorgehaalde tekst onleesbaar hebben
gemaakt, het voor het Hof onmogelijk is
nate gaan of die eed werd afgelegd overeenkorristig het op straffe van nietigheid
voorzien voorschrift van de in het
middel vermelde artikelen ; dat de verldaring van die getuige, die onder die
omstandigheden werd verhoord, nietig is ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat zich op dat getuigenis beroept, de
nietigheid overneemt waardoor dit is
aangetast en derhalve zelf nietig is ;
0) tegen de eiseres, de Maatschappij
voor het IntercommlU1aal vervoer te
Brussel, voor de eiser Raji civielrechtelijk
aansprakelijk verklaarde partij :
Overwegende dat, daar eiseres zich
tegen het openbaar ministerie regelmatig
in cassatie heeft voorzien, de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen beklaagde de vernietiging
meebrengt van de beslissing waarbij
eiseres
civielrechtelijk
aansprakelijk
wordt verldaard voor de veroordeling in
de kosten die werd uitgesproken ten laste
van haar aangestelde Raji ;
II. In zoverre de' voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
A) tegen de eisers ingesteld door de
verweerders, de naamloze vennootschap
Eagle Star, \Vittman en Delhaye :

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de rechtsvordering van
het openbaar ministerie tegen de eis~rs
de vernietiging meebrengt van de beshssingen op de civielrechtelijke vorderingen
die tegen hen zijn ingesteld, welke laatste
beslissingen het gevolg zijn van de eerste ;
B) door de eiseres de Maatschappij voor
het Intercommunaal vervoer te Brussel
ingesteld tegen de verweerder Delhaye :

Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de rechtsvordering van
het openbaar ministerie tegen eiseres. de
vernietiging meebrengt van de beshssmg
op de rechtsvordering van de eiseres
tegeJ.1 Delhaye die op dezelfde onwette-
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lijkheid steunt en waartegen zij zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien;
Overwegende dat de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door de verweerders, de naamloze vennootschap Eagle Star en Wittman, tegen
de verweerder Delhaye eveneens gegrond
zijn op de verklaring van de getuige
Verstraete :
Dat de uit te spreken vernietiging derhalve zich moet uitstrekken tot de
beschikking betreffende die civielrechtelijke vorderingen, voor zover de vernietiging van die beschikking met betreklcing
tot Delhaye een voorwaarde is voor de
contributieve rechtsvordering, die de
eisers gerechtigd zouden zijn tegen
deze in te stellen, indien zou zijn bewezen
dat hij mede met Raji aansprakelijk
zou zijn;
Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat om het middel na te gaan
dat door de eisers tot staving van hun
voorziening is voorgedragen, welk 1niddel
geen ruimere vernietiging of vernietiging
zonder verwijzing zou ktmnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis,
voor zover 1° het uitspraak doet op de
rechtsvordering ingesteld door het openbaar ministerie tegen de eisers en op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door en tegen de eisers ; 2° het ten
opzichte van de eisers beslist dat Dell1aye
geen enkele fout heeft begaan die de door
de naamloze vennootschap Eagle Star
en Wittman geleden schade heeft veroorzaakt ; 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 vierde van de
kosten en laat de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Nijvel, zitting houdende in hoger
beroep.
21 april 1975. - 2 8 kamer.- Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - V erslaggevM', Baron Vingotte. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

28

KAMER. -

21 april 1975.

GERECHTSKOSTEN. STRAFZAKEN.
-KOSTEN IN HOGER BEROEP.- BEKLAAGDE, MEDEBEKLAAGDE EN VOOR
DEZE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ, DIE NA VEROORDELING
HOGER BEROEP INSTELLEN.- BEVESTIGING VAN DE VEROORDELING VAN DE
EERSTE BEKLAAGDE.- MEDEBEKLAAGDE VRIJGESPROKEN EN BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ BUITEN DE ZAAK GESTELD. VEROORDELING VAN DE EERSTE BEKLAAGDE IN
ALLE KOSTEN VAN HET HOGER BEROEP.
0NWETTELIJKHEID.

liVanneM' twee beklaagden en de voor een
van beiden btwge1-rechtelijk aansp1·ake-,
lijke pa1·tij hogM' beroep ingesteld hebben
tegen de beslissing waarbij zij w01·den
ve1·oo1'deeld, lean de 1'echte1· in hogm·
beroep die de ee1·ste beklaagde ve1'001'deelt,
de tweede V1'ijsp1·eekt en de voor deze
burge1'1'echtelijk aanspmkelijke pa1·tij
buiten de zaak stelt, alle kosten van het
hogm· be1·oep niet ten laste van de em·ste
beklaagde leggen (1). (Art. 3 wet van
1 jmii 1849).
(QUIVY, T. DESPLENTERE, COOLS, VANDE
STEENE EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« DE VERENIGDE MEESTERS ll ; NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « DE VERENIGDE
MEESTERS ll, T. QUIVY.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 oktober 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Doornik;

A. Op de voorziening van Quivy :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders Desplentere, beklaagde, en de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkl1eid « Blomme Lucien ,, civielrechtelijk aansprakelijke partij voor Desplentere :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich in cassatie te voorzien tegen de
beslissingen waarbij een medebeklaagde
wordt vrijgesproken en een persoon, die
(1) Raadpl. cass., 6 december 1971 (Arr.

cass., 1972, blz. 44 en 335).
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is, buiten de zaak wordt gesteld ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 162,
176, 194,211 van het Wetboek van strafvordering en 3 van de wet van 1 juni 1849
op de herziening van het tarief in strafzaken :
Overwegende dat het vonnis op de
hogere beroepen ingesteld door eiser,
beklaagde op rechtstreekse dagvaarding,
alsmede door de verweerders Desplentere,
beklaagde, en de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijk11eid « Blomme Lucien ,, partij gedagvaard als civielrechtelijk aansprakelijk voor Desplentere, Desplentere vrijspreekt van de door
de eerste rechter tegen hem bewezen verldaarde telastleggingen, de vennootschap
Blomme Lucien buiten zaak stelt en de
beroepen beslissing bevestigt, voor zover
zij eiser veroordeelt tot een straf en in
de helft van de kosten van eerste aanleg
van de strafvordering; dat het bestreden
vonnis bovendien eiser in alle kosten
van. hoger beroep van de strafvordering
veroordeelt ;
Overwegende dat het vonnis, zonder
de in het middel vermelde wetsbepalingen
te schenden, de kosten niet ten laste van
eiser kon leggen, die werden veroorzaakt
door de hogere beroepen van de verweerders Desplentere en de vennootschap
« Blomme Lucien " tegen het openbaar
ministerie, welke kosten ten laste van de
Staat moesten blijven ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
III. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :

B. Op de voorziening van de naamloze
vennootschap " De V erenigde Meesters " :
Dat de voorziening die op 8 november
1974 werd ingesteld, te laat werd ingediend en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het de eiser Quivy
in alle kosten van hoger beroep van de
strafvordering veroordeelt ; verwerpt de
voorziening van die eiser voor het overige

en verwerpt die van 'eiseres; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; zegt dat de kosten
van de betekening van de voorziening
van Quivy te diens laste zullen blijven ;
veroordeelt hem in drievierde van de
overige kosten van zijn voorziening ;
laat het overige vierde van die kosten
ten laste van de Staat ; veroordeelt de
naamloze vennootschap « De Verenigde
Meesters " in de kosten van haar voorziening; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hager beroep.
21 april 1975. - 2e kamer. - Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vingotte. - Gelijlchtidende conchtsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
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1° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING
WEGENS VERJARING VERVALLEN. GEEN AANLEIDING TOT REGELING VAN
REOHTSGEBIED.

2° VERJARING. -

STRAFZAKEN. VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. - VERJARINGSTERMIJNEN VAN DE STRAFVORDERING VERSOHILLEN. - VERJARING VAN ELK MISDRIJF GEREGELD
DOOR DE TERMIJN DIE DAAROP VAN
TOEPASSING IS.

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN
DE RAADKAl\'IER WAARBIJ VERDAOHTEN
NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK
WORDEN VERWEZEN WEGENS EEN MISDAAD, ZONDER OPGAVE VAN VERZAOHTENDE OJ\1STANDIGHEDEN, EN WEGENS
WANBEDRIJVEN. VONNISGEREOHT
DAT ZIOH VOOR DE GEHELE ZAAK ONBEVOEGD VERKLAART OJ\1DAT DE WANBEDRIJVEN SAMENHANGEN MET DE
J\HSDAAD.- BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN. - TOEZIOHT
VAN HET HoF. VERJARING VAN
ZEKERE WANBEDRIJVEN. GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING. - VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.
1° E1· is geen 1·egeling van 1·echtsgebied

-
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nodig wannee1· ttit de procechw·e blijkt
dat de stJ·afvordering verjaa1·d was op
het ogenblik dat het geschil ove1· ?'echtsmacht is ontstaan ( 1).
2° JVannee1· de strafvonlering we gens verscheidene misd1·ijven onde1·worpen is
aan ve1ja1'ingstermijnen die verschillend
zijn voor de afzonde1·lijke misd1·ijven,
blijft de ve1jaring voo1· elk miscl?·ijf verder onderworpen aan de te1·mijn die
daa1·op van toepassing is (2). (Impliciete
oplossing.)
3° W annee1· de 1'aadkame1· ve1·dachten naa1·
de con·ectionele 1·echtbank venvezen heeft
wegens een misdaad, zonde1· opgave van
ve1·zachtende omstandigheden, en wegens
wanbed1'ijven, en het vonnisge1·echt zich
voo1· de gehele zaak onbevoegcl heeft ve?'·
klaard, omdat de wanbed1·ijven samenhangen met de als misdaad omsch1·even
feiten, gaat het Hof, waa1·bij een verzoek tot 1·egeling van rechtsgebied aanhangig is, na of beide beslissingen in
kracht van gewijsde zijn gegaan en of
zekeTe wanbed1·ijven niet ve1jaa1·d zijn,
ve1·nietigt de beschikking van de madkame?', in zoverre zij de beklaagden naar
de cor1·ectionele rechtbank heeft ve1·wezen
wegens de telastlegging van diefstal
onde1· verzwa1·ende omstandigheden en
daaTmee samenhangende wanbed1·ijven
die nog niet ve1jam·cl zijn, en vm·wijst
de zaak naaT de kame1' van inbeschuldigingstelling (3).
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
IN ZAKE BONNIVER, BASTIN EN GERAIN.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, op
26 februari 1975 ingediend door de
Procureur-generaal bij het Hof van
beroep te Luik;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant bij beschikking van 8 februari
1974 1° Bonniver Jean-Claude, geboren
te Cerfontaine op 25 september 1945,
2° Bastin Georges, geboren te Cerfontaine
(1) 0ass., 16 december 1968 (A1•r.
1969, blz. 379).
(2) Raadpl. cass., 7 maart 1972 (A1'1',
1972, blz. 634).
(3) Raadpl. cass., 15 oktober 1973
cass., 1974, blz. 185) en 27 januari
s1tp1·a, blz. 593.

cass.,
cass.,
(A1'1'.
1975,

op 28 februari 1935,. 3° Germain Firmin,
geboren te Cerfontame op 16 december
1923 naar de Correctionele Rechtbank
te Dinant heeft verwezen om A) de eerste
en de tweede als daders, mededaders of
medeplichtigen te Cerfontaine in september en oktober 1973 herhaaldelijk
door middel van braak, inklimming of
valse sleutels ten nadele van Pierino
Vezzoli fazanten die hen niet toebehoorden bedrieglijk te hebben weggenomen,
B) te Cerfontaine, Soumoy en elders in
het gerechtelijk arrondissement Dinant
in september en oktober 1973, a) de eerste
en de derde gebruik te hebben gemaakt
van netten, strikken, stroppen, lokaas
en enig ander tuig geschikt om konijnen
en wild, zoals is vermeld in artikel 10
van de jachtwet van 28 februari 1882,
te vangen of te doden ; b) de eerste en de
derde na zonsondergang of v66r zonsopga:ng te hebben gejaagd, c) de eerste en
d~. derde te eniger tij d en op enigerlei
WIJze op andermans grond, ten deze op
de grond van Maurice Gaspart, JeanMichel Canivet, Gabriel Labenne, Guy
Saulmont en Jean-Michel Demuynck, te
hebben gejaagd, d) de eerste jagend te
zijn aangetroffen en geen jachtverlof te
hebben kunnen overleggen, e) de eerste
als jacht- of sportgeweer een geweer 22
te hebben gedragen zonder te doen blijken van een wettige reden ;
Overwegende dat de vereniging zonder
winstoogmerk Royal Saint-Hubert
Club zich ter terechtzitting van 18 jcmi
1974 van de Correctionele Rechtbank
te Dinant tegen de drie beklaagden burgerlijke partij heeft gesteld en dat Pierino
Vezzoli zich tegen de eerste en de tweede
beklaagde burgerlijke partij heeft gesteld;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank bij vonnis van 3 september
197 4 de beklaagden heeft veroordeeld
wegens alle te hunnen laste gelegde misdrijven, met dien verstande echter dat
zij sommige van de in de telastlegging B,
c, vermelde feiten heeft geweerd, eerstgenoemden heeft veroordeeld tot schadevergoeding ten opzichte van de burgerlijke partij Royal Saint-Hubert Club
en de eerste en de tweede beklaagde heeft
veroordeeld tot schadevergoeding ten
opzichte van Pierino V ezzoli ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik op de hogere beroepen van het
openbaar ministerie en van de burgerlijke
partij Pierino Vezzoli bij arrest van 26 november 1974 het vonnis, voor zover het
uitspraak doet op de strafvordering en
de rechtsvordering van de burgerlijke
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correctionele rechtbank onbevoegd heeft
verklaard om in de stand van de zaak
uitspraak te doen over de voor haar
gebrachte feiten, op grond dat de raadkamer de eerste en de tweecle beklaagde
voor de rechtbank heeft verwezen wegens diefstal onder verzwarende omstandigheden, zonder dat die telastlegging
betreffende feiten die als misdaden zijn
aangemerkt, werden gecorrectionaliseerd
en dat, hoewel de rechtbank bevoegd was
om uitspraak te doen over de andere
telastleggingen, alle feiten vermeld in de
dagvaarcling wegens hun samenhang
tegelijkertijd moesten worden beoordeeld;
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van 8 februari 1974 en
het arrest van het hof van beroep van
26 november 1974 in kracht van gewijsde
zijn gegaan ;
Overwegende dat het weliswaar de
taak is van het Hof het rechtsgebied te
regelen opdat het gerecht zijn gang vervolgt in geval van conflict van rechtsmacht, maar dat het zulks slechts moet
doen in zover in strafzaken nog voor het
strafgerecht een rechtsvordering kan
worden ingesteld ;
Overwegende dat de strafvordering
ontstaan uit de in de telastleggingen B,
a, b, o, d, vermelde jachtmisdrijven op de
datum van het arrest verjaard was ;
Dat, wat de strafvordering ontstaan
uit die misclrijven betreft, het verzoek
dientengevolge geen bestaansreden meer
heeft;
Overwegende voor het overige dat uit
de tegenstrijdigheid tussen voornoemde
beschikking en arrest een geschil over
rechtsmacht is ontstaan dat de gang van
het gerecht belemmert ;
Overwegende dat het in de telastlegging A vermelde feit het misdrijf schijnt
op te leveren dat bij de artikelen 461 en
467 van het Strafwetboek is omschreven
en schijnt samenhangend te zijn met
het in de telastlegging B, e, vermelde feit;
Om die redenen, beslissende tot regeling
van rechtsgebiecl, vernietigt de beschiklring van de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Dinant van
8 februari 1974, voor zover zij de eerste
en de tweede beklaagde, Jean-Claude
Bonniver en Georges Bastin, naar de
correctionele rechtbank verwijst, de eerste en de tweede wegens de onder
letter A vermelde telastlegging van
diefstal onder verzvvarende omstandigheden en de eerste bovendien wegens de
onder letter B, e, vermelde telastlegging
CASSATIE, 1975. 30

van het dragen van een jachtgeweer
zonder wettige reclen ; verwerpt het verzoek voo;r het overige ; beveelt dat van
clit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beschikking; verwijst de aldus beperkte
zaak ~1aar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van beroep te
Luik.
21 april 1975. - 2e kamer. - Voo7'·
zitteT, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve7', de
H. Meeus. Gelijklttidende oonolusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
0VERTREDINGEN VAN DE WET BETREF·
FENDE DE POLITIE OVER HET WEGVER·
KEER. ARTIKELEN 21, 30, 32, 34, 35
en 37-2°. - 0NBEVOEGDHEID VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK, IN EERSTE
AANLEG ZITTING HOUDENDE. UIT·
ZONDERING.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER
WAARBIJ VERDACHTEN NAAR DE COR·
RECTIONELE RECHTBANK WORDEN VER·
WEZEN WEGENS OVERTREDING VAN DE
ARTIKELEN 21, 30, 32, 34, 35 EN 37-2°
VAN DE WET BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER. VONNIS
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH ONBE·
VOEGD VERKLAART HIEROP GEGROND
DAT DEZE OVERTREDINGEN ONDER DE
BEVOEGDHEID VAN DE POLITIERECHT·
BANK VALLEN.
BESLISSINGEN DIE
IN KRACHT VAN GEWIJSDE ZIJN GEGAAN.
BESLISSING WAARBIJ DE RECHTBANK
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART BLIJK·
BAAR GERECHTVAARDIGD. VERNIE·
TIGING VAN DE BESCHIKKING. VER·
WIJZING NAAR DE POLITIERECHTBANK.

I 0 De oo7Teotionele 7'echtbank in eeTste aan-

leg zitting houdende is onbevoegd om
kennis te nemen van ove7't7·edingen van
de wetten en ve7·m·deningen op het wegveTkee7', met ttitzonde7·ing van het vltwhtmisdTijj naar aanleiding van een ongeval dat voo7' een ancleT slagen, veTwondingen of de doocl heejt ten gevolge

-930gehad (1). (Art. 138, 6°, Sv., gew. bij
art. 2 van de wet van 15 april 1958.)
2° fVannee1· de 1'aadkame1' venlachten nam·
de co?Tectionele 1'echtbank heeft ve1'wezen wegens ove1't1·eding van de aTtikelen 21, 30, 32, 34, 35 en 37-2° van
de wet bet?·effende de politie ove1· het
wegve1·kee1· en deze Techtbank zich onbevoegd heeft ve1·klaa1'd op g1·ond dat
deze ove1·tTedingen onde1' de bevoegdheid
van de politie1•echtbank vallen, gaat het
Hof, wam·bij een veTzoek tot 1'egeling
van Techtsgebied aanhangig is, na of
deze beslissingen in k1·acht van gewijsde
zijn gegaan en of het vonnis waa1·bij de
nchtbank zich onbevoegd veTklam·t blijkt
geTechtvaanligd te zijn; zo ja, ve1·nietigt
het de beschikking van de 1·aadkame1' en
venvijst het de zaak naa1· de bevoegde
politie1·echtbank (2).
(PROOUREUR DES KONINGS
TE NAMEN, T. MOINY EN DELVAILLE.)

ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied op 20 februari 197 5 ingediend door de Procureur
des Konings te N amen ;
Overwegende dat de raadlmn1.er van
de rechtbank van eerste aanleg te Namen
bij beschikking van 21 november 1974
Moiny Arille, geboren te Namen op
7 oktober 1922, en Delvaille Monique,
geboren te Nijvel op 27 augustus 1923,
naar de Correctionele Rechtbank te
Nijvel heeft verwezen om in het arrondissement te N amen of elders in Belgie
en met name te J ambos :
wat de eerstgenoemde betreft, 1° in
augustus 197 4, inzonderheid op 5 en
17 augustus, een autorijtuig te hebben
bestuurd, zonder houder te zijn van het
rijbewijs of de leervergtmning die zijn
vereist voor het besturen van dat voertuig ; 2° op 17 augustus 197 4 op een
openbare plaats een voertuig te hebben
bestuurd of een rijdier te hebben geleid,
na alcoholische dranken in zodanige

(1) Raadpl. cass., 10 rnaart 1975, sttp1·a,
blz. 772.
(2) Raadpl. cass., 27 rnei 1963 (Bttll. en
Pas., 1963, I, 1027); 25 januari en 22 februari
1965 (ibid., 1965, I, 512 en 634); 27 mei 1968
(A1'1', cass., 1968, blz. 1175) en 10 rnaart 1975,
S1tpm, blz. 772.

hoeveelheid te hebben gebruikt dat het
alcoholgehalte van zijn bloed op het
ogenblik dat hij bestuurde, ten minste
1,5 gram per liter bodroeg; 30 onder
dezelfde omstandigheden van tijd en van
plaats in staat van dronkenschap op een
openbare plaats een voertuig te hebben
bestuurd of een rijdier te hebben geleid;
wat de laatstgenoemde betreft, 1 o in
augustus 197 4 en inzonderheid op 5 en
17 augustus wetens een autorijtuig te
hebben toevertrouwd aan iemand die
niet was voorzien van hot rijbewijs of de
leervergtmning die zijn vereist voor het
besturen van dat voertuig; 2° op 17 augustus 1974 een voertuig of een rijdier
te hebben toevertrouwd aan iemand die
in kennelijke staat van dronkenschap
verkeert of duidelijke tokens van intoxicatie vertoont;
Overwegencle dat de Correctionele
Rechtbank te Namen zich bij vonnis van
24 december 1974 onbevoegd heeft verklaarcl om kennis te nemen van het
geheel van de vervolgingen op grond dat
voornoemde misclrijven onder de bevoegdheicl van de politierechtbank vallen;
Overwegende dat' genoemde beschikking en genoemcl vonnis in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat uit htm
tegenstrijdigheid een geschil over rechtsmacht is ontstaan waarcloor de gang van
het gerecht wordt belemmercl ;
Overwegende dat de ten laste van
Moiny en van Delvaille gelegde misd.rijven lu·achtens artikel 138, 6°, van het
Wetboek van strafvordering onder de
bevoegdheid van de politierechtbank
vallen;
Om die redenen, beslissende tot regsling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van 21 november 1974 van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Namen; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; verwijst de zaak naar de
Politierechtbank te Namen.
21 april 1975. - 2 8 kamer. - VooTzitte?' en Ve1'slaggeve1·, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl1tidende concl~tsie, de H. Ballet,
advocaat-generaal.
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1 o VOORLOPIGE

april

1975.

HECHTENIS.

HANDHAVING
VAN
DE
VOORLOPIGE
HEOHTENIS NA EEN MAAND. WET
VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 5, GEWIJ·
ZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE VvET VAN
13 l\1AART 1973. - J\I[OTIVERING.

2°

VOORLOPIGE

HECHTENIS.

GEVAAR DAT EEN VERDAOHTE VOOR DE
OPENBARE VEILIGHEID OPLEVERT. BEOORDELING DOOR DE FEITENREOH·
TER.

1° Het feit dat een ve1'dachte een of mee1·
langdu1·ige gevangenisst1'affen onde1'·
gaat, belet niet dat de voo1·lopige hechtenis
wo1'dt gehandhaafd omdat hij een gevam·
opleve1·t voo1· de openba1·e veiligheid,
daa1· deze venlachte in voo1·lopige of
voonvaa1·delijke v1·ijheid kan woTden
gesteld.
2° Het gevaa1· dat een venlachte voo1' de
openba1·e veiligheid opleve1't moet in
feite woTden beoo1·deeld do01· de 1·echte1'
die met het onde1·zoek is belast en de
ge1·echten welke daa1·op toezicht oefenen (1).
(CAPORALE.)
ARREST

(VC1'taling).

HET HOF ; - Gelet op bet bestredeu
arrest, op l l maart 1975 gewezen door
bet Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschulcligingstelling;
Over bet miclclel hientit afgeleicl, ee1·ste
onderdeel, clat bet aanhouclingsbevel bevestigcl bij hot arrest van l l maart 197 5
van hot Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschulcligingstolling, niet 'Nettelijk
en. evenmi:n op rodelijke wijze de handhaving van de voorlopige hechtenis van
eiser en van Leclercq heeft ktmnen rechtvaarcligen, door te stetulen op het gevaar
dat zij voor de openbare veiligheicl opleveren, daar het algemeen bekencl is
clat zij veroorcleeld werclen tot in bet
totaal vijfenzestig jaar gevangenisstraf;
tweede ondm·deel, clat in het aanhoudingsbevel eiser als « vervoercler " wordt
bestempelcl,
tenvijl hij bij een in kracht van gewijsde
(1) Raaclpl. cass., 27 september 1972 (A1'1',

cass., 1973, blz. 107).

gegane vonnis in de hoedanigheicl van
« handelsclirecteur >> wercl veroorcleeld en
clat dit beroep op zijn iclentiteitskaart is
venneld :
In zoverre het middel aangevoercl
wordt tot staving van de voorziening :
a) van Leclercq :

b) van eiser

Betreffende het eerste ondercleel :
Overwegende dat de veroordeelde clio
een of meer gevangenisstraffen onclerga~t, _in voorwaarclelijke of voorlopige
VriJhmcl kan worden gestelcl ; clat clerhalve de bevestig:ing van het aanhoucli:ngsbevel door de rechter die belast is
met ~en nieuw onclerzoek met betrekking
tot eli~ veroorcleelcle, k~n worden gerechtvaarcligcl door de vermsten van openbare
veiligheid ;
Dat het miclclel in die mate feitelijke
gronclslag mist ;
Over"':egencle overigens dat de feitelijke
beoorclehng van het gevaar clat een
beklaagcle voor de openbare veiligheicl
oplevert, behoort tot de rechter die met
het onclerzoek van de zaak is belast alsmecle aan de onclerzoekso·erechten die
hierop toezicht uitoefenen ~
Dat het miclclel clio beoordelino· bekritiseert, zodat het dienaangaan~le niet
ontvankelijk is ;
Betreffende het tweecle onderdeel :
Overwegencle dat het micldel voor het
eerst wordt voorgeclragen voor het Hof
zodat het niet ontvankelijk is ;
'
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werclen nao·eleefcl en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

. On'l die redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroorcleelt eiser in de kosten.
21 april 1975. - 2e kamer. - Voo1'·
zitteT, Baron Richard, raaclsheer waarnemm~cl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, Baron Vmgotte. - Gelijkbidencle conclusie,
de H. Ballet, aclvocaat-generaal.
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22 april 1975.

I. W at betreft de voorziening van eerste
eiser tegen de beslissing op de te zijnen
laste ingestelde strafvordering :

1o VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAJl'ZAKEN. - STRAFVORDERING.
EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN
WE GENS TWEE MISDRIJVEN. - VoOR·
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT
TOT DE VEROORDELING WEGENS EEN
VAN DIE MISDRIJVEN.- STRAF WETTE·
LIJK GERECRTVAARDIGD DOOR RET
ANDER MISDRIJF.- NIET ONTVANKE·
LIJKE VOORZIENING.

Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de veroordeling wegens de
telastlegging 0 ;
Overwegende dat eiser tot een enkele
straf werd veroordeeld wegens de telastleggingen A en 0, en dat deze straf
wettelijk gerechtvaardigd blijft op grand
van de telastlegging A ;
Dat de voorziening derhalve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

2o JACHT. - INBREUK OP ARTIKEL 6,
LID 1, VAN DE JACRTWET, VERVANGEN
BIJ ARTIKEL 4 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 10 JULI 1972. - GELD·
BOETE VAN J\IIEER DAN 50 FRANK. 0NWETTELIJKE STRAF.

II. Wat betreft de voorziening van
tweede eiser tegen de beslissing op de
te zijnen laste ingestelde strafvordering :

30 STRAF. - INBREUK OP ARTIKEL 6,
LID 1, VAN DE JACRTWET, VERVANGEN
BIJ ARTIKEL 4 VAN RET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 10 JULI 1972. - GELD·
BOETE VAN MEER DAN 50 FRANK. 0NWETTELIJKE STRAF.
1o W annee1· ten laste van cle beklaagcle

een enkele straf is uitgesp?·oken, wegens
twee miscl1·ijven en cle beklaagcle cassatieberoep instelt, beper kt tot cle ve1·oorcleling
wegens een van clie miscl?·ijven, hoewel
cle uitgesp1·oken st1·aj wettelijk ge?·echtvam·cligcl blijjt door het ancle?' misclrijj,
is cle alcl~ts bepeTkte voo1·ziening niet
ontvankelij k (1).
2o en 3o Hij clie buiten cle clooT cle Ministe1·

van Lanclbmtw bepaalcle tijclen jaagt,
zoncler clat een van cle bij cle a1·tikelen 15,
16 en 18 van cle jachtwet voorziene ve?'·
zwaTencle omstancligheclen aanwezig is,
mag niet vm·ooTcleelcl worden tot een
gelclboete van mee?' clan 50 jmnk. (Art. 6,
lid 1, van de jachtwet van 28 februari
1882, vervangen bij art. 4 van het
koninklijk besluit van 10 juli 1972.)
(DE KOKER EN T'SIOBBEL.)

Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van artikel 6 van de
jachtwet van 28 februari 1882, zoals vervangen bij artikel 4 van het koninklijk
besluit van 10 juli 1972 :
Overwegende dat het arrest eiser
wegens inbreuk op voormelde wetsbepaling tot een geldboete van 100 frank
veroordeelt, terwijl de door deze wetsbepaling opgelegde geldboete slechts
50 frank bedraagt ;
Dat de uitgesproken straf dus onwettelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet
over de tegen tweede eiser ingestelde
strafvordering en over de kosten ervan ;
verwerpt de voorzienix1g van eerste eiser ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eerste eiser in de helft van de,
kosten ; laat de andere helft ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
22 april 1975. - 2e kamer. - Vom·zitte?', de H. vVauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Delva. - Gelijkhticlencle conclttsie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1974 gewezen door
het Hof van beroep te Gent ;

(1) Cass., 25 november 1963 (Bttll. en Pas.,
1964, I, 328).
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BIJ WORDT BESLIST DAT DE VOORLOPIGE
HECHTENIS VAN DE VERDACHTE WORDT
GEHANDHAAFD. LATERE INVRIJHEIDSTELLING. - VOORZIENING DOELLOOS GEWORDEN.

De voo1·ziening van de ve1·dachte tegen een
a1·1·est van de kame1· van inbeschuldigingstelling waa1·bij wo1·dt beslist dat
zijn voo1'lopige hechtenis w01·dt gehandhaajd, wo1·dt doelloos wannee~· achtemf
aan deze hechtenis een einde is gemaakt (I).
(WAJNTAL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op IS maart I975 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest de door
de onderzoeksrechter te Gent bevolen
voorlopige hechtenis handhaaft ;
Overwegende dat eiser in vrijheid gesteld werd bij arrest van 15 april I975
van hetzelfde rechtscollege ;
Dat derhalve de voorziening thans
geen voorwerp meer heeft ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

22 april I975. - 2e kamer. - Vo01'zitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve~·, de
H. Versee. Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Van Malleghem (van de
balie te Gent).

3e KAMER. -

23 apri11975.

1o SOCIALE ZEKERHEID.- SoCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN. ToEPASSINGSGEBIED. ZELFSTANDIGE. - BEGRIP.

2o SOCIALE ZEKERHEID.- SoCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN. (1) Cass., 11 juni 1974 (AJ'?', cass., 1974,
biz. 1128).

BIJDRAGEPLICHT.- VRIJSTELLING VAN
BIJDRAGEBETALING WEGENS GERINGE
BEDRIJFSINKOMSTEN.- VooRWAARDE.
3° SOCIALE ZEKERHEID. - SoCIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN. TOEPASSINGSGEBIED. - UITOEFENING
VAN EEN BEROEPSBEZIGHEID ALS ZELFSTANDIGE GEDURENDE BEPAALDE JA·
REN. - GEEN VERMOEDEN DAT DIE
BEZIGHEID DE DAAROPVOLGENDE JAREN
IS UITGEOEFEND.
natu~t1'lij k pe~·soon die in Belgie
een be1·oepsbezigheid uitoefent bij het
ve1'Tichten waa1·van hij niet doo1· een
a1·beidsove1·eenkomst of een stat~t~tt ve1'bonden is en welke zich gewoonlijk ove1'
minstens 18 dagen pe1· jam· ~titst1·ekt,
valt onde1· het sociaal stat~tut van de
zelfstandigen, wat oak het bed?·ag van
zijn bed1'ijjsinkomsten als zelfstandige is.
(Art. 3, §§ I en 2, K.B. nr. 38 van
27 juli I967.)

I 0 I ede1·

2o Met toepassing van a1·tikel 12, § 3, van
het koninklijk besluit m. 38 van 27 juli
1967 (2) is de zelfstandige wiens bed1·ijfsinkomsten het in dit a1·tikel bepaalde
bedmg niet be1·eikei~, v661' het be1'eiken
van de pensioengeTechtigde leeftijd, alleen dan geen bijdJ'age voo1• het sociaal
stat~tut van de zelfstandigen ve1·schuldigd, indien hij, naast zijn beJ'oepsbezigheid als zelfstandige, gewoonlijk en
hoofdzakelijk een be1·oepsbezigheid kmchtens een a1·beidsove1'eenkomst of een
statuut ~titoefent.
3o Een pe1·soon die geduTende bepaalde

ja1·en een be1·oepsbezigheid als zelfstandige heeft uitgeoefend, w01·dt voo1'
de toepassing van het sociaal statuut van
de zelfstandigen niet ve1·moed, behoudens
het doo1· hem te leve1·en tegenbewijs,
dezelfde bezigheid ged~t1'ende de daa1·opvolgende ja1'en te hebben uitgeoefend.
(Art. 3, § I, K.B. nr. 38 van 27 juli
1967.)
(HAAK, T. RIJKSINSTITUUT
VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN
DER ZELFSTANDIGEN.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(2) Ingevolge de wet van 12 juli 1972 komt
deze bepaling sedert 1 juli 1972 voor in§ 2 van
artikel 12.

-934arrest, op 1 februari 197 4 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 va!1 de Grandwet, 1315 van het BurgerhJk vVetboek,
2, 3, §§ l en 2, 11, §§ 1 en 2, en 12, §§ 1
en 3, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstanchgen,
clooJ·dat het arrest eiser veroordcelt tot
hot betalen aan verweerder van bijdragen,
interesten en verhogingen voor de jaren
1967 tot en n1et 1971, en, onder n1eer,
voor iedcr van die vijf jaren bijdragen
van respectievelijk l. 782 frank, 6.432
frank, 6.564 frank, 6.818 frank en 13.706
frank, zulks op grond van de beschou-·
wingen : dat eiser toegaf cen zelfstanchge
boroepsactiviteit als handclsvertegenwoordiger uitgeoefend te hebben m de
jaren 1967, 1968 en 1969 doch deze als
zeer minien1 voorstelde en slechts ten
belope van enkele co;~.Tl>ractcn ; dat hij
echter stelde gedurencle de jaren 1970
en 1971 geen enkele beroepsactiviteit te
hebben uitgeoefend en geleefd te hebben
van de alimentaties hem verleend door
zijn vader ; dat uit de voorgclegde stukken bleek dat eiscr rcspectievelijk tijdm's
de jaren 1967, 1968 en 1969 inkomsten
genoot ten bedrage van 28.500 frank,
100.000 frank en 30.300 frank; dat eiser
clienvolgens voor deze jaren, overeenkomstig de bepalingcn van artikel 3, § 1,
van voormeld koninklijk besluit van
27 juli 1967, onderworpcn was aan het
sociaal statuut der zelfstandigen ; dat
uit niets bleek dat er sedert 1969 een
V>rijziging in de toestand van eiser zou
zijn ingetreden ; dat het voor cle ondorwerping aan het sociaal statuut dor zelfstandigen volstaat dat de betrokken
beroepsbezigheid bedrijfsinkomsten kan
opleveren zoals bepaald bij voormeld·
artikel 3, § 1, lid 2 ; dat het feit dat eiser
geclurende de jaren 1970 en 1971 geen
inkomen zou gehad hebben, niet bewijst
dat hij tijdens die jaren zijn beroep van
handelsvertegenwoordiger niet zou hobben uitgeoefend, daar de vruchten ervan
later ge'ind kunnen geweest zijn, en dat
de gevorderde bedragen overeenkomstig
de wettelijke baren1a's berekencl waren,
te1·wijl, ee1·ste onclenleel, nu eiser in zijn
conclusie voor bet arbeidshof liet gelden
dat hij gedurende de jarcn 1967, 1968 en
1969 respectievelijk slechts commissies
ontving ten bedrage van 2.131 frank,
340 frank en 3.339 frank, en dat het
overige van de door hem voor die jaren
aangegeven inkomsten bestond uit ver-

goedingen die hij van zijn ouders ontving
wegens hulp die hij lnm verstrekte, en
nu artikel 3, § 1, van voormeld koninklijk
besluit van 27 juli 1967 geenszins het
wettelijk vermoeden schept dat, indien
iemancl gedurende bepaalde jaren een
beclrijvigheid van zelfstandige uitoefent,
al zijn inkomsten gedurende die jaren
van die bedrijvigheid afkomstig zijn,
hieruit volgt clat de rechters, om hun
beslissing naar behoren te gronden, eerst
in feite haddon moeten onderzoeken of
de stelling van eiser met de werkelijkl1eicl
strookte, en daarna in rechte haddon
moeten onclerzoeken of de vergoedingen
die eiser van zijn ouders ontving, inkomsten van een zelfstandige waren
zoals bedoeld in de artikelen 3, § 1, 11,
§§ 1 en 2, en 12, §§ 1 en 3, van voormeld
koninklijk bcsluit, clan wel inkomsten
voortkomende uit een andere activiteit
zoals becloeld in artikel 12, § 3, en of
derhalve eiscr overeenkomstig de bepalingen van dit laatste artikel al clan niet
ontslagen was van het betalen van bijdragon aan verweercler, waaruit vercler
volgt dat het arrest, door na te laten
voormelcle vragen te onderzoeken, niet
naar behm·en gemoti veerd is zoals vereist wordt door artikel 97 van de Grandwet;
tweecle oncleTcleel, n u artikel 3, § l, van
voormold koninklijk besluit van 27 juli
1967 geenszins bet wettclijk vermoeclen
schept dat, indien icmand geclurencle
bepaalde jaren een beclrijvigheid van
zelfstanclige uitoefent, hij, behalve tegenbewijs door hem te leveren, moet geacht
worden dezelfcle beclrijvigheicl geclurende
de daaropvolgencle jaryn te hebben uitgeoefend, het arrest verweercler hceft
ontslagcn van het bewijs, dat hij overeenkomstig artikel 1315 van het Burgerlijk W etboek cliende te leveren, van het
feit dat eiser gedurcnde de jaren 1970 en
1971 een beclrijvigheicl hecft uitgcoefend
waarcloor hij onder toepassing viel van
de artikelen 2, 3, §§ 1 en 2, en 12, § l,
van voormcld koninklijk besluit :
Wat het cerste onclercleel betreft :
Ovcrwegencle dat, luiclens artikcl 3,
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 38 van

27 juli 1967, voor de toepassing van clit
besluit onder zelfstandige wordt vorstaan
" iecler natuurlijk persoon, die in Belgii.i
een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde
waarvan hij niet door eon arbciclsovereenkomst of door een statuut verbonclen
is >l;
Dat overeenkomstig § 2 van clit artikel
cleze activiteit zich weliswaar gewoonlijk
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over minstens achttien dagen per jaar
moet uitstrekken, doch dat het geringe
bedrag va.n de daaruit gehaalde inkomsten niet tot gevolg heeft dat .de
betrokkene niet als zelfstandige wordt
aangemerkt ;
Overwegende dat eiser, die noch de
uitoefening van een zelfstandige beroepsbezigheid, noch de duur ervan betV>rist,
de schending van genoemd artikel 3, § 1,
niet kan steunen op de enkele bewering
dat hij tijdens de jaren 1967, 1968 en
1969 slechts geringe inkomsten als zelfstandige genoot en over andere inkomsten
beschikte;
Overwegende dat met toepassing van
de artikelen 11 en 12, § 1, van hetzelfde
besluit iedere zelfstandige v66r het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
bijch·agen verschulcligd is, wat ook het
bedrag van zijn bedrijfsinkomsten als
zelfstandige is ;
Dat luidens artikel 12, § 3, de zelfstandige V>riens beclrijfsinkomsten een
bepaalcl bedrag niet bereiken, aileen clan
geen bijdrage verschulcligcl is, inclien hij
« naast de bezigheicl die aanleiding geeft
tot onderwerping aan dit besluit, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefent » ; dat een « andere
beroepsbezigheid » in de zin van deze
bepaling die is welke, volgens het bepaalde in artikel 3, § I, luachtens een dienstbetrekking, clit is luachtens een arbeiclsovereenkomst of een statuut, worclt uitgeoefend;
Overwegencle clat eiser niet aanvoert
en ook voor het arbeidshof niet heeft
betoogd clat hij een andere beroepsbezigheid in voormelde zin uitoefende
en inzonclerheid dat de aan zijn ouders
verstrekte hulp waarvoor hij vergoedingen
ont,ring, krachtens een dienstbetrekking
werd verleend of zelfs een beroepsbezigheid was ; dat het arbeidshof clerhalve
niet ertoe gehouden was te onderzoeken
of eiser van bet betalen van bijdragen
ontslagen was met toepassing van artikel 12, § 3;
Overwegende dat, nu eiser zich voor
het arbeidshof niet op deze bepaling
heeft beroepen noch heeft staande gehouden dat de door verweerder gevorderde bijdragen niet werden berekend
overeenkomstig het bepaalde in de artikelen II en 12, het arrest, wat het bedrag
van de bijclragen betreft, kan volstaan
met de vaststelling dat cc de gevordercle
bedragen berekend zijn overeenkomstig
de wettelijke barema's » ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist clat
ofschoon eiser beweerde " geen zelfstan:
dig~ activiteit te hebben uitgeoefencl in
de Jaren I970 en 1971, uit niets blijkt
dat er een wijziging in zijn toestand
sedert 1969 zou zijn ingetreden , ;
Overwegende clat artikel 3, § I, van het
koninklijk b.esluit nr. 38 van 27 juli 1967
geen wettehJk vermoeclen schept, volgens
hetwelk een persoon, die gedurencle bepaalde jaren een beroepsbezigheid als
zelfstanclige heeft uitgeoefend, geacht
wordt, behouclens het door hem te leveren
tegenbewijs, clezelfcle bezigheid gedurende de daaropvolgencle jaren te hebben
uitgeoefencl ;
Overwegende clat zo, krachtens clit
artikel, ieder persoon die in Belgie een
beroepsbezigheicl uitoefent die inkomsten
kan opleveren bedoeld in artikel20 I o 2o
b, of 3°, van. het vVetboek van' de' in~
kom.~tenbelastingen, geacht worclt, tot
beWIJS van het tegencleel, zich in de voorwaarclen tot onclerwerping aan het
sociaal statuut cler zelfstandigen te bevinden, zulks niet weg11eemt clat het
beffijs van· cleze beroepsbezigheicl voor
elk cler betrokken jaren vooraf door
verweerder client te worden gelevercl;
Dat het onclercleel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het arrest
in zoverre het eiser veroordeelt tot beta~
ling van bijdragen voor de jaren 1970
en 1971 en tot de kosten ; vervverpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
clat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigcle beslissing ; houclt de kosten
aan opclat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeiclshof te
Gent.
23 april I975. - 3° kamer. - Voo?·zitteT en Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts,
raaclsheer wa.arnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts,
aclvocaat-generaal.
PleiteTs,
de
HR. Bayart en Biitzler.
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WERKLOOSHEID. RECHT OP
0NBEWERKLOOSHEIDSUITKERING. SOHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE
VOOR DE ALGEl\iENE ARBEIDSlVIARKT.VOORBEHOUD VOOR DE HERVATTING
VAN DE ARBEID GESTEUND OP OVERWEGINGEN VAN FAlVIILIALE AARD. NIET BESOHIKBAAR VOOR DE ALGEl\iE,NE
ARBEIDSlVIARKT.

1o Een we?·kloze is onbeschikbaar voo1· de

algemene ct?'beidsmm·kt, wanneeT hij zijn
be1·eidheid om een dienstbetrekking te
aanvaanlen bepe1·kt doo?' dit aanvaanlen
afhankelijk te stellen van doo?' hem zelf
bepaalde voonvaarden (1). (Art. 133,
lid 4, K.B. van 20 december 1963.)
2o Niet beschikbaar· vom· de algemene
arbeidsma·rkt is de we1·kloze die zijn
vom·behottd voor· de hervatting van de
arbeid steunt op ove?·wegtngen van
familiale aard (2). (Art. 133 K.B. van
20 december 1963; art. 46, 1°, M.B.
van 4 juni 1964.)
(RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. VISSENBERG.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 jlmi 1973 door het Arbeidshof
te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 133 van bet koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werldoosheid, 1320 en
1322 van bet Burgerlijk Wetboek,
door·dat het arrest, dat het beroepen
vonnis bevestigt, verldaart dat verweerder zijn wedertewerksteiling niet heeft
onderworpen aan zulke voorwaarden dat
zij hem onbeschikbaar maakten voor de
algemene arbeiclsmarkt, vermits '' het
door hem geformuleercle voorbehoucl n
niet op aile betrekkingen sloeg, maar
slechts op betrekk:ingen die voor hem
niet passend waren, gelet op de zeer
(1) en (2) Raadpl. cass., 16 mei 1973 (A1·r.

cass., 1973, blz. 893); DENIS, Dmit de la
secu1·ite sociale, 2e uitg., biz. 378.

bijzonclere familiale omstandigheden en
het ontbreken van familiale hulp,
tenvijl onbeschikbaar voor de algemene
arbeiclsmarkt is, naar de wettelijke zin
van de bewoording, de werkloze die zoclanig voorbehoud formuleert dat het
aile kansen hem opnieuw te werk te
stollen teniet doet, onverschillig of clit
voorbehoud doelt op een bepaalcle betrekking clan wel op om het even welke,
waaruit volgt clat het arrest niet wettelijk
gemotiveerd is, nu het onclerscheid dat
het invoert tussen het voorbehoud dat
op aile betrekkingen doelt en het voorbehoucl nopens betrekkingen die voor
hem niet passend waren, niet ter zake
dienencl is en nu bovenclien cleze beweegreclenen niet op gepaste wijze de verwerping recbtvaardigen van de n:tiddelen
aangehaald in de akte van beroep van
eiser die staancle hielcl clat, door het
aanvaarclen van een betrekking afhankelijk te maken van de voorwaarden
die hij had bepaalcl, verweercler aile kansen om hem opnieuw te werk te stollen
teniet had geclaan (schencling van artikel 97 van de Gronclwet);
en ter·wijl, op zijn minst, door te beslissen dat verweercler zijn voorbehoud
had beperkt tot de betrekkingen die voor
hmn niet passencl waren, het arrest de
rechtsgelcligheid schendt van de verldaring van verweercler die zich voor de
clirecteur van het gewestelijk bureau ertoe
beperkt had te verldaren "eventueel >>
bereid te zijn te werken (schencling van
aile in het micldel aangehaalde wetsbepalingen);
Overwegencle dat luiclens artikel 133,
lid 4, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosbeid, geacht wordt
niet bereicl te zijn een passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werldoze
die voor de hervatting van de arbeid
zoclanig voorbehoucl maakt clat hij onbeschikbaar wordt voor de algemene
arbeidsmarkt ; dat een werkloze onbeschikbaar voor de algen-:tene arbeidsmarkt
is, wanneer hij zijn bereidheid om een
clienstbetrekking te aanvaarclen beperkt
door clit aanvaarclen afhankelijk te stollen
van door hem zelf bepaalcle voorwaarclen ;
Overwegencle dat nit lid 1 van hetzelfcle
artikel 133 weliswaar volgt dat do werkloze mag weigeren een niet passende
clienstbetrekking die hem worclt aangeboclen, te aanvaarclen; dat luiclens artikel 46, 1°, van het ministerieel besluit
van 4 juni 1964 inzake werkloosheid,
overwegingen van familiale aarcl zoncler
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invloed op het passend karakter van de
dienstbetrekking zijn, behoudens wanneer zij een zwaar beletsel vormen ; .
Dat alleen een bepaalde dienstbetrekking die aan de werkloze wordt aangebocle~1, aan dit criterium van de passende
dienstbetrekking kan worden getoetst;
dat de werkloze zich op dit criterium
niet kan beroepen om zijn bereidheid
tot het aanvaarden van hem nog niet
aangeboden dienstbetrekkingen te beperken tot die dienstbetrekkingen welke aan
de door hem gestelde voorwaarden beantwoorden ; dat de werkloze die een
algemeen voorbehoud voor de hervatting
van de arbeid steunt op overwegingen
van familiale aard, niet beschikbaar voor
de algemene arbeidsmarkt is;
Overwegende dat het arrest beslist dat
verweerder geen voorbehoud maakt waardoor hij on beschikbaar voor de algemene
arbeidsmarkt wordt, door dit voorbehoud te beperken tot dienstbetrekkingen
die voor hern niet passend zijn wegens
zeer bijzondere familiale omstandigheden
en het ontbreken van familiale hulp ;
dat het arrest aldus artikel 133, lid 4,
van het koninklijk beslnit van 20 december 196~ schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk
Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof
te Gent.
23 april 1975. - 3e kamer. Tloorzitte?· en T1e1·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer

waarnemend voorzitter.

-

Gelijkhtidende conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Simont.

3e KAMER.- 23 april1975.
1° CASSA'I'IEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL DAT, ZELFS
GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN
LEIDEN. - NIET ONTVANKELIJK MID·
DEL.

PARTIJ DIE DE EXCEPTIE OPWERPT. 00RZAKELIJK VERBAND TUSSEN SCHA·
DE EN VERZUIM OF ONREGELMATIG·
REID. 0NAANTASTBARE BEOORDE·
LING VAN DE FEITENRECHTER.

1° Niet ontvankelijk wegens gemis aan
belang is het middel dat niet tot cassatie
kan leiden, zelfs indien het gegrond
is (1).

2° De feitern·echter oordeelt onaantastbam·
over het oo1·zakelijk ve1·band tttssen de
inge1·oepen schade aan de belangen van
de pm·tij die de nietigheid van een proceshandeling opwe17Jt, en het aangeklaagde ve1·zuim of de aangeklaagde onregelmatigheid (2). (Art. 861 G.W.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP l\1ET BEPERK·
TE AANSPRAKELIJKHEID « ACCOUNTANTSKANTOOR CAERTS EN OPDE·
BEECK n, T. GEYPEN-LENAERTS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 februari 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het eerste middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 861, 864,
1047, lid 4, van het Gerechtelijk Wethoek, 97 van de Grondwet en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest het door eiseres ingestelde verzet niet ontvankelijk verklaart bij gebrek aan motivering, om de
reden dat verweerster schade heeft geleden daar eiseres thans een middel inroept, volgens hetwelk niet zij de werkgever zou geweest zijn maar wel Caerts
persoonlijk, zodat door het niet vermelden van dit middel in de akte van
verzet verweerster in de praktische onmogelijkheid werd gesteld binnen de
eenjarige verjaringstermijn een nieuwe
vordering in te stellen tegen een andere
rechtspersoon, indien daartoe aanleiding
zou bestaan,

2° RECH'I'SVORDERING. -

BURGER·
LIJKE ZAKEN. - EXCEPTIE VAN NIE·
TIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING.
-SCHADE AAN DE BELANGEN VAN DE

(1) Cass., 12 september 1974, sttpm, biz. 43.
(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1973 (A?'J'.
cass., 1974, biz. 234).
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tenvijl, eerste onclerdeel, eiseres in haar
conclusie staande hield dat verweerster
in haar conclusie vom· de rechtbank
geenszins ingeroepen had dat zij door de
niet-motivering van het verzet enige
schade zou geleden hebben, en de rechter
zulks niet van ambtswege mag inroepen ;
en het arrest op dit middel niet antwoordt
(schencling van artikel 97 van de Grandwet);
tweecle ondenleel, het feit dat verweerster zich zou vergist hebben bij het
instellen van de vordering en een verkeerde rechtspersoon zou gedagvaard
hebben, zodat later de verjaring zou
ingetreden zijn, geen schade is die haar
oorzaak vindt in het niet vermelden van
dit middel in de akte van verzet (schending van de artikelen 861, 864 en 1047,
lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek en
1382 van het Burgerlijk Wetboek) :

23 april 1975. - 3e kamer. Voo?·zitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende concl~tsie, de R. Lenaerts,
advocaat-generaal. - Pleitets, de HR.
Houtekier en Dassesse.

1e
1o

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerster in haar
conclusie voor de arbeidsrechtbank de
nietigheid van de akte van verzet op
grond van de niet-naleving van artikel 1047, lid 4, van het Gerechtelijk vVetboek heeft ingeroepen ;
Dat het de rechter derhalve behoorde,
overeenkomstig artikel 861 van hetzelfcle
wetboek, na te gaan of het aangeldaagde
verzuim de belangen schaadde van de
partij die de exceptie opwierp ;
Overwegende dat verweerster voor het
arbeidshof de door haar geleden schade
heeft gepreciseerd en het arrest haar
zienswijze bijtreedt ;
Dat derhalve, zelfs indien de arbeidsrechtbank zich ten onrechte van ambtswege over die schade zou hebben uitgesproken en het arbeidsbof die onregelmatigheid zou hebben vastgesteld, het
arbeidshof nochtans, overeenkomstig artikel 1068 van het Gerechtelijk vVetboek,
uitspraak over de schade had moeten
doen en geen andere beslissing zou hebben genornen;
_
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is ;
vVat het tweede onderdeeL betreft ;
Overwe~ende dat de feitenrechter op
onaantastbare wijze oordeelt of er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de
ingeroepen schade en de onregelmatigheid van een proceshandeling ;
Dat het onderdeel niet kan aangenoInen worden ;

Om. die redenen, verwerpt de voorz!ening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

2°

RAMER.-

24 april1975.

FAILLISSEMENT, GERECRTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- DAGVAARDING
VAN EEN SORULDEISER TOT FAILLIETVERKLARING. - SORULDEISER DIE DE
ROEDANIGREID
VAN
SORULDEISER
REEFT VERLOREN OP DE DAG VAN RET
VONNIS TOT FAILLIETVERKLARING. GEEN INVLOED OP DE REGELl\'fATIGREID VAN DE FAILLIETVERKLARING.
FAILLISSEMENT,

GERECRTE-

LIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
OPROUDEN
VAN BETALEN EN WANKELEN VAN RET
KREDIET.- BEGRIP.- BEOORDELING
DOOR DE REORTER.
1° Aangezien het faillissement op ve1'zoeksclwift of op dagvaanling moet
worden gelijkgesteld met een ambtshalve
~titgesp1·oken faillissement, is het voor
de geldigheicl van een vonnis tot faillietve1'klaring van weinig belang dat hij die
het heeft uitgelokt in de loop van het
gecling zijn hoedanigheicl van sclmlcleise1' heeft verloren (1). (Art. 442 W.K.).

2o Ophouden van betalen en wankelen van
het k1wliet zijn geen afzoncle1·lijke voorwam·clen voo1· de staat van faillissement;
het wankelen van het k1·ecliet is na~tw
ve1·bonclen met het ophouclen van betalen
ten gevolge van een geb1·ek aan k1·ecliet.
De 1·echter beoonleelt soeverein of het
ophouclen van betalen van hanclels- of
b1wge?'lij ke schulclen van die aanl is
clat het het krecliet van de koopman aan
het wankelen en het gemeenschappelijk
pand van de sch~tlcleisers in gevam·
(1) FREDERIOQ, T1·aite de d1·oit commm·cial
belge, d. VII, m·s. 29 en 30; Les Novelles, Droit
commercial, d. IV, 2cle uitg., nrs. 1107, 1111,
1120 en 1205; Rep. pmt. clr. belge, v° Fa-illite
et banqtte1'01de, m·s. 162 tot 164.

-939b1·engt en d~ts de staat van jaillissement
opleveTt (l). (Art. 437 W.K.)
(VAN MULLEN, T. NAAJ\'i:LOZE VENNOOT·
SCHAP
« VANDENHEUVEL-IXELBERG ll,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « OMNIUM
COMMERCIAL >> EN MR. HOGE, q.q.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 noven'lber 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1234, 1236,
1250, 1251 van het Burgerlijk Wetboek,
1, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek,
442 van het W etboek van koophandel
en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest het middel van nietontvankelijkheid verwerpt in hager beroep door eiser opgeworpen tegen de door
eerste verweerster ingestelde rechtsvordering tot faillietverklaring, op de granden « dat de titel van de schuldvordering
(van de eerste verweerster) gevormd
wordt door het vonnis van 20 januari
1972, betekend op 14 september 1972
en in kracht van gewijsde gegaan op het
ogenblik van de dagvaarding tot faillietverkla.ring, en dat appellant (thans eiser),
niet bewijst dat genoemde schuldvordering v66r die dagvaarding overgedragen
werd ,,
tenuijl, daar het, volgens het arrest,
vaststaat dat de eerste verweerster in
januari 1973, dit is tussen de dag van de
dagvaarding en deze van het vonnis van
faillietverklaring van 19 maart 1973, van
de tweede verweerster de betaling van
lmar schuldvordering tegen eiser bekomen
heeft, en hem toen een subrogatoire kwitantie afgeleverd heeft, de rechters in
hager beroep daaruit moesten afleiden dat
de schuldvordering van de eerste verweerster tenietgegaan was (schending van
de artikelen 1234, 1236, 1250 en 1251
van het Burgerlijk Wetboek) en, zo nodig
ambtshalve de rechtsvordering niet ontvankelijk moesten verklaren, ingesteld
door de eerste verweerster die, vanaf de
betaling van haar schuldvordering, noch
het belang noch de hoedanigheid had
om het oorspronkelijk geding tot faillietverklaring voort te zetten (schending van
(1) Class., 2 december 1963 (Btt!Z. en Pas.,
1964, I, 346); raadpl. cass., 8 november 1974,
supm, blz. 320.

de artikelen 1, 2, 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 442 van het \Vetboek
van koophanclel en, in zoverre nodig,
van artikel 6 van het Burgerlijk \Vetboek) ; die grand in elk geval niet passend
antwoordt op het micldel van eisers
conclusie voor zover hij zich beriep op
het gebrek aan schuldvordering op het
ogenblik van het vonnis van faillietverklaring (schencling van artikel 97 van
de Grond>vet) :
W at de eerste twee onderdelen betreft :
Overwegende dat het faillissement
uitgesproken op verzoekschrift of na
dagvaarcling kan worden gelijkgesteld
met een ambtshalve uitgesproken faillissement;
Dat deze onderdelen van het middel
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan
belang;
Dat het voor de geldigheid van het
vonnis van faillietverklaring van weinig
belang is dat degene die het faillissement
heeft uitgelokt, in de loop van het geding
zijn hoedanigheid van schuldenaar heeft
verloren;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat eisers eerste conclusie
in hager beroep weliswaar de grand van
niet-ontvankelijkheid bevat, hieruit afgeleid dat de eerste verweerster, op het
ogenblik van het vonnis dat eisers faillissement uitsprak, geen schuldvordering
had;
Maar overwegende dat blijkt uit de
vergelijking van die conclusie met de
nieuwe conclusie, die zonder verdere
uitleg de eerste « aanvult en vervangt ,,
dat het hof van beroep heeft kunnen oordelen dat voornoemde grand van nietontvankelijkheid, vervat in de eerste
conclusie in hager beroep, niet aangevuld
maar vervangen werd door de in de
nieuwe conclusie vermelde grand van
niet-ontvanlmlijkheid, namelijk het middel hieruit afgeleid dat de eerste verweerster, de dag waarop zij eiser tot faillietverklaring dagvaardde, geen schuldvordering had ;
Dat dit onderdeel van het middel derhalve niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 437 van het
Wetboek van koophandel en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het arrest, om de voorwaarden
van het faillissement bewezen te verldaren, vaststelt dat het wankelen van het
krediet blijkt uit bet proces-verbaal van
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niet -bevinding waartoe het ten laste
van eiser uitgevoerd executoir beslag
geleid heeft en dat « het feit dat appellant
(thans eiser) een instelling huurt, gemeub.i~eerd or,n als cafe gebruikt te worden,
ZIJn kred1et niet vermeerdert maar het
vermindert en aan het wankelen brengt
evengoed als de aankoop op afbetaling
van een voertuig "•
te1·wijl de huur van een gemeubileerd
cafe en de aankoop op afbetaling van een
voertuig impliceren dat eiser over een
zeker krediet bleef beschikken ; waaruit
volgt dat het arrest uit voornoemde feiten
niet wettelijk heeft kunnen afleiden dat
eisers krediet aan het wankelen gebracht
was, hetgeen immers een verlies aan vertrouwen jegens hem vereist (schending
van artikel 437 van het Wetboek van
koophandel) en dat de bestreden beslissing, ten minste, lijdt aan tegenstrijdigheid en niet voldoende met redenen is
omkleed (schending van artikel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat de rechter soeverein
oordeelt of de omstandigheden waarop
hij wijst, van die aard zijn dat zij het
krediet van de handelaar aan het wankelen brengen ;
Dat het hof van beroep, wettelijk en
. zonder zichzelf tegen te spreken, uit bet
proces-verbaal van niet-bevinding, waartoe een uitvoerend beslag geleid heeft,
heeft kunnen afleiden dat het krediet aan
het wankelen gebracht is en andere omstandigheden, waaruit die handelaar
beweerde af te leiden dat hij nog over
een werkelijk krediet kon beschikken, als
niet pertinent heeft kunnen verwerpen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 april 1975. :____ Ie kamer. - Vo01'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggever, de
H. Ligot. - Gel~jkluiclencle conclusie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.- Pleiters,
de HH. Dassesse en Bayart.

1e
1°

KAJYIER.-

25 apri11975.

GENEESKUNBT.
0RDE DER
GENEESHEREN.- LIJST VAN DE 0RDE.
OM DE GENEESKUNDE IN BELGIE
UIT TE OEFENEN l\fOET IEDER GENEES-

HEER OP DE LIJST VAN DE 0RDE INGESOHREVEN ZIJN.

2°

VRIJHEID VAN VERENIGING. OM DE GENEESKUNDE IN BELGIE UIT TE
OEFENEN MOET IEDER GENEESHEER OP
DE LIJST VAN DE 0RDE INGESOHREVEN
ZIJN. GEEN SOHENDING VAN DE
VRIJHEID VAN VERENIGING.

3°

GRONDvVET.- GELIJKHEID vAN DE
BELGEN VOOR DE WET. BEGRIP.

4°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE. BEPALING VAN DE
TUOHTREOHTELIJKE STRAF IN VERHOUDING MET DE ZWAARTE VAN DE BEWEZEN VERKLAARDE INBREUKEN.- SoEVEREINE BEOORDELXNG BINNEN DE BIJ
DE WET GESTELDE GRENZEN. ,

5°

CASSATIEMIDDELEN.- TUOHTZAKEN.- VoORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN. EEN ENKELE STRAF UITGESPROKEN
WE GENS VERSOHEIDENE TEKORTKOMINGEN. MIDDEL DAT SLEOHTS KRITIEK
OEFENT OP DE BESLISSING BETREFFENDE EEJN VAN DEZE TEKORTKOJ\UNGEN.STRAF WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD
DOOR EEN ANDERE TEKORTKOJ\UNG. NrET ONTVANKELIJK MIDDEL.

6°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- TUOHTZAKEN.BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE DER GENEESHEREN. BESOHIKKEND GEDEELTE GEGROND OP
TEGENSTRIJDIGE REDENEN. NIET
REGELJ\'IATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

I

Om cle geneeshmcle in Belgie te mogen
uitoefenen, moet iecler geneeshee?' op de
l~jst van de Orcle ingescMeven zijn (1).
(Art. 2 K.B. nr. 79 van 10 november
1967.)

0

2° De ver·plichte inschTijving op de lijst
van een orcle die, zoals cle Ot·de cle1•
geneeshe1·en, een publiekt·echtelijke instelling is welke als opclTacht heejt te
waken over cle naleving van de plichtenlee?', de disc1·etie, cle ee?'l~jkheicl en cle
waardigheid van haa1· leclen, kan niet
beschmtwcl worden als st1·ijcli g met cle
m·ijheicl van ve1·eniging (2). (Verdrag
tot beschenning van de rechten van de
mens en de ftmdamentele vrijheden,
(1) en (2) Cass., 6 september 1974, sup1'a,
biz. 21, en noot 1 onder dit arrest.

-941te Rome op 4 november 1950 ondertekend en goedgekeurd bij de handeling
van de wetgevende macht van 13 mei
1955, art. 11.)

beslissing, op 24 juni 197 4 gewezen
door de Raad van beroep met het
N ederlands als voertaal van de Orde
der geneesheren ;

3° Het beginsel van de gelijkheid van alle
Belgen voo?' de wet betelcent dat al degenen die zich in een identielce jeitelij ke
toestand bevinden op gelijke wijze moeten worden behandeld (1). (Art. 6 Grondwet.)
4° De mad van be?'oep van de Orde der
geneesheren bepaalt soeve1·ein in jeite,
binnen de bij de wet gestelde g1·enzen,
de tucht1·echtelijke stmj die hij voor iede?'e
belclaagde in vedwuding acht met de
zwaa1·te van de bewezen ve1·klam·de tekortkoming (2).
5° W annee?' een beslissing van de 1·aad
van beroep van de 01·de dm· geneesheren
een enlcele t~wht?'echtelij ke stmf uitspreekt wegens verscheidene telcortkomingen, is niet ontvanlcelijlc de cassatievoot'ziening die slechts bet1·ekking heejt op
een van deze tekortkomingen, indien de
~titgesp1·olcen stmf wettelijk ge?'echtvam·digd blijjt door een ande?'e tekm·tlcoming (3).
6° TVanneer de raad van beroep van de
Orde de?' geneesheren beslist dat het ~tit
oefenen van de geneeskunde tegen te?'~tg
betalingstarieven toegelaten is, kan hij
niet, zonde1· zich tegen te spreken, een
tucht?·echtelijke stmj opleggen wegens
het systematisch ttitoejenen van de
geneeskunde op de1·gelijke wijze, indien
hij niet enig bepaald misb?'ttik van dit
?'echt vaststelt (4). (Artt. 97 Grondwet,
6, 2°, K.B. nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orcle van geneesheren,
23, 1°, en 25, §§ 1 en 7, wet van
9 augustus 1963 tot irtstell:iTtg en
organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.)

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 20 en 107
van de Grondwet, 11 van het Europese
verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd door de wet
van 13 mei 1955,

(V. L ... , V. W ... EN D. 1\L .. ,
T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF; -

dom·dat de raad van beroep zich bevoegd verklaart om van de ingestelde
tuchtrechtelijke vervolgingen kennis te
nemen en aan de eisers een schorsing
oplegt van vijftien dagen van het recht
de geneeskunde uit te oefenen, om de
reden dat de instelling van de Orde der
geneesheren en het verplichte lidmaatschap van deze orde om de geneeskunde
in Belgie te mogen uitoefenen de grenzen
niet overschrijden van de door artikel ll,
lid 2, van voormeld verdrag toegestane
beperkingen,
te1·wijl de opdracht van de Orde, te
waken over de naleving van de plichtenleer en over de instandhouding van de
eer, de discretie, de eerlijld1eid en de
vvaardigheid van de geneesheren, vreemd
is aan de bescherming van de gezondheid
en de grenzen van de door artikel 11 van
voormeld verdrag erkende beperkingen
op de vrijheid van vereniging wel overschrijdt, zodat de beslissing de in het
middel aangewezen wetsbepalingen
schendt:
Overwegende dat artikel ll, lid 2,
van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bepaalt dat de uitoefening
van het recht op vrijheid van vereniging
kan worden onderworpen aan de beperkingen die bij de wet zijn voorzien en die
in een democratische samenleving nodig
zijn, onder meer voor de bescherming van
de gezondheid ;
Overwegende dat, luidens artikel 2,
lid 2, van het koninklijk besluit nr. 79

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 19 juni 1972 (Ar1·. cass., 1972,
blz. 970), 2 en 9 mei 1973 (ibid., 1973, blz. 836
en 854), en 9 oktober 1973 (ibid., 1974,
blz. 155).
(2) Cass., 8 juni 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 972); raadpl. cass., 26 april1965 (Bttll. en
Pas., 1965, I, 904), 27 september 1965 (ibid.,
1966, I, 127), 15 december 1970 (A1'1', cass.,

1971, blz. 387) en 19 februari 1973 (ibid.,
1973, blz. 610).
(3) Cass., 14 april 1970 (An·. cass., 1970,
blz. 739); raadpl. cass., 18 januari 1974 (ibid.,
1974, blz. 555).
(4) Raadpl. cass., 6 december 1973 (A1'1'.
cass., 1974, blz. 394), 21 oktober en 18 november 1974, supra, blz. 243 en 333.

-942van 10 november 1967 betreffende
de Orde der geneesheren, ieder geneesheer, on1 de geneeskunde in Belgie te
mogen uitoefenen, op de lijst van de
Orcle moet ingeschreven zijn ;
Overwegende dat de Orcle cler geneesheren een publiekrechtelijke instelling is
welke als opdracht heeft te waken over de
naleving van de plichtenleer en de
instandhouding van de eer, de bescheidenheid, de eerlijkheid en de waardigheid
van haar leden ;
Overwegende clat die opdracht geenszins vreemcl is aan de bescherming
van de gezonclheid en voormelde verplichte inschrijving op de lijst van zulke
orde de beperkingen van de vrijheid van
vereniging die voor de bescherming van
de gezondbeid nodig zijn, niet te buiten
gaat;
Overvvegende dat het middel niet aanduidt waardoor de artikelen 20 en 107
van de Grondwet zouden zijn geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede midclel, afgeleicl nit
de schending van artikel 6 van de Grandwet, 16, lid 1, van het koninldijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffencle
de Orde der geneesheren en van het
algemeon rechtsbeginsel van de evenredigheid,
cloonlat de beslissing aan eerste en
clerde eisers wegens de feiten A, B en a
vern1engd en aan eiseres wegens het
feit A alleen, eenzelfde schorsing oplegt
van vijftien dagen van het recht de
geneeskunde uit te oefenen,
te1·wijl het in aanmerking nemen, enerzijds, van de drie telastleggingen A, B
en a ten laste van de eerste en derde
eisers en van slechts de ene telastlegging
A ten laste van eiseres en het opleggen,
anderzijds, van eenzelfde straf, de regel
van de gelijke behandeling voor de wet
schendt en tevens aantoont dat de uitgesproken straf niet evenredig is met de
telastleggingen, zodat de beslissing de in
het middel aangehaalde wetsbepalingen
en voormeld algemeen rechtsbeginsel
schendt :
Overwegende dat de door artikel 6
van de Grondwet gewaarborgde gelijkheid van alle Belgen voor de wet, betekent
dat al dezen die zich in een identieke
feitelijke toestand bevinden op gelijke
wijze moeten behandeld worden ;
Dat die regel de rechter niet belet,

rekening houdend met de omstancligheden eigen aan elk individueel geval,
aan verschillende oVertreders voor dezelfde inbreuk verschillende sancties of
voor verschillende inbreuken eenzelfcle
sanctie op te leggen ;
Dat het miclclel, in zoverre het schending aanvoert van voormeld artikel 6 of
van het " algemeen beginsel van de
evenredigheicl n, naar recht faalt;
Overwegende dat de tuchtrechter,
binnen de bij de wet gestelde perken, in
feite en de1·halve soeverein de sanctie
bepaalt die hij voor iedere beldaagde in
verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken ;
Dat het middel, in zoverre het stelt
dat de uitgesproken sancties niet evenredig zijn met de telastleggingen, erop
neerkomt de feitelijke beoordeling te
kritiseren en dienvolgens niet ontvankelijk is;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 6, 2°, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren, 23, 1°, 25, §§ 1 en 7, 34, §§ 4 en 7,
van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, zoals gewijzigd door de
wetten van 24 december 1963, 6 juli 1964,
8 april 1965, 7 juli 1966, 27 december
1967, 27 juni 1969, 26 maart 1970,
18 april 1970 en 9 juni 1970 en door de
koninklijke besluiten van 30 juli 1964,
22 maart 1965, 17 juli 1967, 10 november
1967, 28 jnni 1969 en 22 december 1969,
1134 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,

cloorclat de beslissing aan de eerste en
cle1·de eisers wegens de feiten A, B en a
ver1nengd en aan eiseres wegens het
feit A aileen eenzelfde schorsing oplegt
van vijftien clagen van het recht de
geneeskunde uit te oefenen, om de reden
dat de eisers systematisch de geneeskunde beoefenen tegen de terugbetalingstarieven, zonder remgeld te eisen, voor al
hun patienten zonder onderscheid, en in
Merelbeke en omstreken praktisch gans
het geneesherenkorps clit remgeld overeenkomstig de wet en de overeenkomst
wel eist, hetgeen dan onvermijdelijk bij
de bevolking de indruk verwekt van
baatzucht van de andere geneesheren,
zodat de eisers daardoor storend hebben
ingewerkt op de geneeslnmdige praktijk
van hun collega's en in strijd met de
medische plichtenleer en met de beschei-
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van de Orde hebben gehandeld,
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
teTwijl, ee1·ste onde1·deel, de eisers het
B. Wat eiseres betreft :
recht hebben lum geneeskundige prestaties uit te oefenen tegen de terugbetaOverwegende dat de beslissmg vastlin.gstarieven zonder remgeld en het uit stelt dat eiseres, althans buiten de wachtwettelijk oogpl.rnt onverschillig is of zij dienst, op systematische wijze, voor al
dit te gelegener tijd of stelselmatig doen; haar patienten zonder onderscheid, zich
bij gebreke aan bepaalde karakterisermg ervan onthoudt het remgeld te eisen,
van enige foutieve gedragmg, de beslis- terwijl m de streek van Merelbeke, waar
smg niet passend rechtvaarcligt dat deze eiseres de geneeskunde beoefent, prakmet de wet overeenkomende handelwijze tisch gans het geneesherenkorps dit
tegen de plichtenleer, de waardigheid en remgeld, overeenkomstig de wet en het
de bescheidenheid van de geneesheren akkoord, wel eist ;
zou indruisen ; noch het feit dat de eisers
Overwegende dat de beslissmg, na te
stelseln1.atig geen remgeld vragen noch · hebben beschouwd dat het louter feit
het feit dat zulks storend zou mwerken te werken tegen terugbetalingstarieven
op de praktijk van de meeste genees- op zichzelf niet strijdig is met de wet
heren, die wel een remgeld vragen, van van 9 augustus 1963 noch met het akaard is een disciplmaire fout te kenmer- koord geneesheren-ziekenfondsen van 10
ken (schending van de artikelen 6, 2°, (lees 14) januari 1970, beslist dat het
van het koninklijk besluit nr. 79 van systematisch werken tegen. terugbeta10 november 1967, 23, 1°, 25, §§ 1 en 7, lingstarieven onvermijdelijk ruchtbaar34, §§ 4 en 7, van de wet van 9 augustus heid verkrijgt onder de bevolking en van
1963, 97 van de Grondwet en 1382 van die aard is dat het bij de bevolking de
het Burgerlijk vVetboek);
ongerechtvaarcligde inclruk verwekt van
tweede ondm·deel, de beslissing enerzijds baatzuchtigheid van de geneesheren die
erkent dat het uitoefenen van genees- overeenkomstig de wet het remgeld wel
kundige prestaties tegen terugbetalmgs- eisen, en dat, door in de gegeven omstantarieven zonder remgeld een inbreuk is digheden op een dergelijke wijze de
noch op de wet, noch op de conventie, en geneeskunde nit te oefenen, eiseres
het eisen van remgeld door deze geens- storend heeft ingewerkt op de geneeszins verplicht is gesteld, maar anderzijds lumdige praktijk van haar collega's uit
de eisers, louter wegens deze uitoefening, die stre~k;
Overwegende dat het gebruik maken
uit hoofde van feit A tuchtrechtelijk veroordeelt, waardoor het eisen van het van een recht, met name het uitoefenen
remgeld ten onrechte toch verplicht van de geneeslnmde tegen terugbetalmgswordt gesteld en deze motieven niet van . tarieven, geen font wordt door bet systedie aard zijn dat zij de beslissing recht- matisch uitoefenen van dit recht enjof
vaardigen (schending van de artikelen 6, door een ruchtbaarheid die enkel " uiter2°, van het konmklijk besluit nr. 79 aard en onvermijdelijk " ontstaat, wanvan 10 november 1967, 23, 1°, 25, §§ 1 neer niet enig bepaald misbruik van dat
en 7, 34, §§ 4 en 7, van de wet van recht wordt vastgesteld ;
Dat het middel gegrond is ;
9 augustus 1963, ll34 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet) :
Om die redenen, verwerpt de voorA. Wat de eerste en 'derde eisers be- ziening van de eerste en de derde eiser ;
vernietigt de bestreden beslissing in zotreft :
verre ze eiseres tuchtrechtelijk veroorOverwegende dat het middel enkel deelt tot een schorsmg van vijftien
betrekking heeft op het uitspreken van dagen wegens feit A ; zegt dat van clit
een tuchtstraf wegens het feit A, met arrest melding zal worden gemaakt op
name het systematisch werken tegen de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de eerste en de
terugbetalingstarieven ; '
Overwegende dat de raad van beroep derde eiser in de kosten van hun voordoor de tegen de eerste en derde eisers zienmg ; houdt de overige kosten aan
uitgesproken tuchtstraf niet aileen het opdat erover door het college van versystematisch werken tegen terugbeta- vvijzing zou worden beslist; verwijst de
lingstarieven beteugelt maar ook andere aldus beperkte zaak naar de anders
samengestelde raad van beroep met het
tuchtrechtelijke inbreuken ;
Dat, nu de uitgesproken tuchtmaat- N ederlands als voertaal van de Orde der
regel gerechtvaardigd is door de laatst- geneesheren.
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25 april 1975. - 1e kamer. - Vo01'zitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
H. de Vreese.- Gelijklnidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Houtekier en De Bruyn.

oefent op een ten ove1·vloede gegeven
1·eden van de bestreden beslissing (1).
3D De ve?'Vangende gevangenisst?'af voo?'

een geldboete van 10 frank die alleen is
ttitgesp?·olcen wegens een gecontraventionalisee?·d wanbedrijf mag drie dagen
niet te boven gaan (2). (Artt. 40 en
100 G.W.)
(RUELLE, T. LEJYIAIRE
EN LITISOONSORTEN.)

2e KAMER, -

28 april 1975.

1 D ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. VEROORDELING VAN TWEE VOETGANGERS DIE
's NAOHTS NAAST ELKAAR OP EEN RIJBAAN LANGS DE BERM LIEPEN EN
DAARDOOR VERWONDINGEN HEBBEN
TOEGEBRAOHT AAN DE BESTUURDER
VAN EEN RIJWIEL MET HULPJYIOTOR DIE
VOETHEN HEEFT AANGEREDEN. GANGER DIE LANGS DE RAND VAN DE
BERJYI LIEP, BETOOGT DAT HET « NAAST·
ELKAAR-LOPEN )) SLEOHTS KAN VERWETEN WORDEN AAN DE ANDERE
VOETGANGER, DIE LINKS 'VAN HEM
GING. - BESLISSING DAT BEIDE VOETGANGERS DE FOUT BEGAAN HEBBEN.BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
HET VERWEER VAN DIE VOETGANGER.
2D CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3D STRAF. -

VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. ALLEEN EEN GELDBOETE VAN 10 FRANK WEGENS EEN
GEOONTRAVENTIONALISEERD
WANBEDRIJF.- MAXIMUM DRIE DAGEN.

1D De beslissing die twee voetgange?'s ve?'-

ooTdeelt omdat zij doo?' htm fottt, nl.
's nachts naast elkaa?' opeen1•ijbaanlangs
de berm te hebben gelopen, onopzettelijk slagen of ve1·wondingen hebben toegeb?·acht aan een bestttn?'de?' van een
?'ijwiel met hulpmotoT die hen heeft aan-·
ge1·eden, venve?·pt ?'egelmatig het ve?'Wee?'
van de voetganger die langs de ?'and liep,
dat hie?·v.it is ajgeleid dat het " naastelkaa?·-lopen " slechts kan venveten wo1'den aan de andere voetgange?', die links
van hem ging.
2D Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken

van belang, is het middel dat kritiek

ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 oktober 1974 in hager
beroep en op verwijzing gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Gelet op het arrest van 13 mei 1974
van het Hof;
Over het middel afgeleid uit de schendil1g van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 48 van het wegverkeersreglement en 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis eiser ter
gelegenheid van een wegverkeersongeval
veroordeelt wegens slagen of verwondingen door onvoorzichtigheid en hem vrijspreekt om. als voetganger nagelaten te
hebben de begaanbare trottoirs of verhoogde bermen te volgen, na erop te
hebben gewezen dat eiser en de medebeklaagde Bauwin " zijde aan zijde op
de rijbaan langs de gelijkgrondse berm
gingen rechts ten opzichte van de beweging van de bromfietser Lemaire, welke
berm volgens de verbalisanten " niet
door de voetgangers wordt gebruikt ,,
dat Ruelle voortging langs de rand van
de straat en Bauwin links van hem
marcheerde ; dat Lemaire de voetganger
Bauwin raakte, die op het wegdek viel
en Ruelle in zijn val meesleurde ; dat
tengevolge van dit ongeval Ruelle,
Bauwin en Lemaire werden gewond ; dat
Ruelle en Bauwin niet naast elkaar
mochten gaan op de rijbaan waarop
weggebruikers reden ; dat zij bovendien
marcheerden met de rug naar het verkeer
toe en derhalve de weggebruikers niet
hebben opgemerkt die normaal rechts
langs die rijbaan reden; dat de door hen
begane fout de door Lemaire geleden
(1) Cass., 18 maart 1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 791).
(2) Cass., 7 oktober 1968 (A1'1', cass., 1969,
biz. 144).
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verwondingen heeft veroorzaakt; dat het
derhalve geen nut oplevert te weten of
de berm al dan niet begaanbaar was ... ,,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het · ongeval,
zoals eiser beweerde in zijn conclusie,
waarop het vonnis geen antwoord geeft,
zich in een bebouwde kom heeft voorgedaan en eiser er derhalve niet toe gehouden was ten opzichte van de richting
waarin hij ging links te houden ;
tweede onde~·deel, het vonnis dat heeft
overwogen dat er twijfel bestond betreffende het begaanbaar karakter van de
berm, aan eiser niet kon verwijten op de
rijbaan te hebben gegaan ;
de1·de onderdeel, luidens het vonnis zelf
eiser « langs de rand van de straat voortging en Bauwin links van hem marcheerde >> ; eiser zich aldus uiterst rechts van
de rijbaan bevond : waaruit volgt dat
het feit van « naast elkaar '' te hebben
gemarcheerd slechts aan de medebeklaagde Bauwin kan worden verweten ;
vie1·de onde1·deel, in elk geval, zelfs al
was bewezen dat eiser een font heeft
bega.an, deze niet ten grondslag van het
ongeval ligt, daar de bromfietser Bauwin
heeft aangereden en daarna slechts eiser
tengevolge van die eerste schok :
Betreffende de vier onderdelen samen :
Overwegende dat uit de overwegingen
van het vonnis die in het middel zijn
overgenomen, blijkt dat de font die aan
eiser en aan de medebeklaagde Bauwin
is verweten, en die ten grondslag ligt
van het ongeval, het feit is « naast elkaar
op de rijbaan te hebben gemarcheerd '' ;
dat het dienaangaande van geen belang is
of eiser zich rechts van Bauwin bevond,
daar de font waarop door het vonnis
wordt gewezen en die aan beide voetgangers gemeen is, het feit is « naast
elkaar op de rijbaan " te hebben gemarcheerd ; dat zo het vonnis eraan toevoegt
dat zij op de rechter kant gingen en
« de weggebruikers niet hebben opgemerkt die normaal rechts langs (de) rijbaan reden >>, die overweging, in de
onderstelling dat zij zou moeten worden
gei:nterpreteerd als een verwijt dat
- ten onrechte - aan de twee voetgangers wordt gericht en erin bestaande
niet links op de rijbaan te zijn gegaan,
eisers veroordeling niet onwettelijk zou
maken, daar die veroordeling wettelijk
gerechtvaardigd blijft door voornoemde
font, die als oorzaak van het ongeval in
aanmerking werd genomen ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 40 van het
Strafwetboek :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt tot tien frank geldboete met
een vervangende gevangenisstraf van
tien dagen;
Dat voor veroordelingen wegens overtredingen de vervangende gevangenisstraf drie dagen niet mag te boven gaan ;
Om die redenen, vernietigt het vonnis,
voor zover het eiser veroordeelt tot tien
dagen vervangende gevangenisstraf; 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 drie vim·de van de kosten ; laat het overige vierde ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak n.aar de Correctionele Rechtban.k
te Doornik, zitting houdend in hager
beroep.
28 april 1975. - 2e kamer. - Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarn.emen.d voorzitter. Ve1·slaggeve~·, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite~·, de H. A. Lebeau (van de balie
te Charleroi).

2e KAMER. -

28 april1975.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.

STRAFZAKEN. BESCHIKKENDE GEDEELTE. - BEGRIP.
2° SAMENHANG. - STRAFZAKEN. SAMENVOEGING OF SPLITSING VAN GEDINGEN. - VEREISTE VAN EEN GOEDE
RECHTSBEDELING. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE FEITENRECHTER.
- GRENZEN.

1° Elke beslissing van de 1'echte1· bet1·ef!ende
een betwisting voTrnt een beschikkende
gedeelte, ongeacht de plaats waa1· deze
beslissing in de tekst van het vonnis
of van het ar1·est voorkomt (1). (Impliciete oplossing.)
(1) Cass., J oktober 1974 en 5 februari 1975,
supm, biz. 145 en 637.

-9462o De feitenrechtm· beoonleelt soevm·ein,
onde1· voorbehottd van de eerbiediging
van de nchten van cle ve1•clecliging, of
voor het vereiste van een goecle 1'echtsbecleling cle gedingen moeten gevoegd of
gesplitst worden ( 1).

om de splitsin.g of de samenvoeging van
de zaken te bevelen ;
Dat het middel, dat die beoordeling
beluitiseert, niet ontvankelijk is ;

(POUPIER.)

Dat de middelen, die erop neerkomen
de feitelijke beoordeling van de rechter
te bekritiseren, niet ontvankelijk zijn ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing geen enkele onwettelijkheid inhoudt die van dien aard is eiser
te benadelen ;

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 februari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;
Over het derde middel, hientit afgeleid
dat het hof van beroep niet schijnt te
vermelden 1-vat het in jm·idisch opzicht
beslist omtrent het verzet, claar het arrest
slechts is gewezen op het hager beroep :
Overwegende dat, hoewel het arrest
zich in zijn beschildzend gedeelte ertoe
beperkt het onder meer door eiser ingestelde hager beroep ontvankelijk te verklaren, het in zijn redengeving zegt dat
er geen grond is om uitspraak te doen
op eisers verzet van 3 april 1974;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, hieruit afgeleid
dat het hof van beroep de zaak van
eiser en van de rrredebeldaagden had
gesplitst van die van de medebeklaagde
en bij het bestreden arrest ze opnieuw
smnenvoegt :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het hof van beroep bij zijn arrest
van 3 april 197 4 dat ten opzichte van
eiser bij verstek en ten opzichte van de
medebeklaagde G. op tegenspraak werd
gewezen, vaststelt dat de ten laste van
laatstgenoemde gelegde feiten een ander
misclrijf lnumen opleveren; het dientengevolge met betrekking tot haar de
heropening van de debatten alsmede de
splitsing van haar zaak beveelt, « daar
die heropening geenszins de rechten "
van de medebeldaagden kan schaden ;
Dat, claar eiser tegen voornoenrd arrest
in verzet is gekonren, bet bestreden arrest
de verdaagde zaak en eisers zaak smnenvoegt;
Overwegende dat de rechter volgens
de omstandigheden van de zaak en in het
belang van een goede rechtsbedeling
soeverein oorcloelt over de raadzaamheid

Over het eerste en het tweede n1.iddel
smnen,

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kostcn.
28 april 1975. - 2e kamer. Voo1'zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vin<;~otte. - Gelijkhticlencle concl1tsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. R. Houssa (van de balie
te Luik).

2e

KAMER. -

29 april 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OJYI ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN,
VOORZIENING VAN EEN BEKLAAGDE.
V OORZIENING GERIOHT TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORDERING
TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING VAN
EEN DERDE TEGEN DEZE 1\'I:EDEBEKLAAGDE.
NrET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERl\1IJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLUKE REOHTSVORDERING. ARREST
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DE DOOR
HAAR GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN,
STRAFREOHTER
"\VIENS
REOHTSMAOHT IS illTGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ DE VEROORDELING ALS EEN
VOORLOPIGE BESLISSING KWALIFIOEERT.
V OORZIENING ONJYIIDDELLIJK ONTVANKELIJK.

l o Een beklaagcle is niet bevoegcl om zich
(1) Cass., 13 september 1974, supm, biz. 49.

in cassatie te voorzien tegen cle beslissin-
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gen op de tegen een medebeklaagde ingestelde str-ajvoTde1·ing en op de btwge1'lijke 1'echtsvoTde1·ing van een de1·de
tegen deze medebeklaagde (1).

2o De Techtsmacht van de stmjTechteT is
ttitgeput doo1· een aTrest op tegenspmak
dat, na de eindbeslissing op de stmfvoTdeTing, de beklaagde ve1·ooTdeelt om
aan de btwge1·lijke pm·tij de doo1· haa1'
gevordenle bed1·agen te betalen. Tegen
dit a1Test kan dtts onmidclellijk cassatiebe1·oep wonlen ingesteld, zelfs inclien de
1·echter de ve1·oo1'deling als een vom·lopige
beslissing kwalijiceert (2).
(DE BRUYN, T. HELSEN EN LITISCONSORTEN ; LANDSBOND DER CHRISTELIJKE
1\'IUTUALITEITEN, T. HELSEN; HEY·
VAERT, T. DE BRUYN EN LITISCONSORTEN).
Met de notities overeenstemmend
arrest.

29 april 1975. ~ 2e kamer. - Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggeveT, de H. Chatel. Gelijkluiclende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De
Bruyn. en Bayart.

2e KAMER.- 29 apri11975.
BEI'VIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE DIE EEN RECHTVAARDIGINGSGROND
AANVOERT. STELLING DIE ENIG
GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN
RUST OP HET OPENBAAR MINISTERIE, OP
DE VERVOLGENDE PARTIJ OF OP DE
BURGERLIJKE PARTIJ.

TVanneer de beklaagde een 1'echtvaardigingsg1·ond aanvoe1·t en zijn bewm·ing
enig geloojwaanlig gegeven bevat, moet
het openbaar ministe1·ie, de ve1·volgende
pm·tij of de bu1·ge1·lijke pa1·tij de on(1) Cass., 12 maart 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 680 en 30 april 1974 (ibicl., 1974,
blz. 960).
(2) Cass., 21 oktober 1974, sttp1·a, blz. 242.

jttistheid e1·van bewijzen (3). (Algemeen
beginsel inzake het bewijs :in strafzaken.)
(TALPE EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« CONSERVEN TALPE >>.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 me:i 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. W at de voorz:iening van e:iser, beklaagde, betreft :
Over het m:iddel afgele:id u:it de schend:ing van de artikelen 97 van de Grandwet en 71 van het Strafwetboek,
cloo1·dat het arrest beslist dat de door
de eisers ingeroepen overmacht, als grand
van rechtvaardiging, niet ten genoege
van recht bewezen :is,
tm·wijl, wanneer de verdediging zich
beroept op een rechtvaar(lig'ingsgrond,
de vervolgende partij, ten deze het openbaar ministerie, client te bewijzen dat
deze rechtvaardigingsgrond niet aanwezig is; het openbaar ministerie dit
bewijs niet heeft geleverd, aangezien het
welslagen van een proef op ldeiJ.1.e schaal
niet impliceert dat de eisers over de
materiele m:iddelen besch:ikten om alle
maatregelen te treffen ten e:inde op eigen
financiele krachten de afvalwaters van
hun bedr:ijf zo te zu:iveren dat zij integraal
beantwoordden aan de wettelijk opgelegde normen ; overmacht niet alleen in
aanmerking client te worden genomen
wanneer de vrije wil volledig :is u:itgeschakelcl, doch eveneens wanneer de
clader op geen andere w:ijze de belangen
die hij gerechtigcl :is te verdedigen, ten
deze het bestaan van het bedrijf en de
tewerkstell:ing, heeft kunnen ve:il:ig stellen ; zodat het arrest de ingeroepen
grand van rechtvaarcliging als niet bewezen heeft verworpext, zonder dat de
vervolgende partij het bewijs te haren
laste heeft gelevercl, en dit arrest clan ook
gebrekk:ig gemotiveercl :is :
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat eiser als grand van rechtvaarcl:iging
overmacht :inroept, met name de materiele onmogel:ijkheicl waarm hij zich
bevond om de zu:ivermgsinstallat:ies te
(3) Cass., 10 juni 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 1112).
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bekostigen die op doehnatige wijze de
afvalwaters van zijn bedrijf zouden gezuiverd hebben ;
Overwegende dat eiser clienaangaande,
op grond van een studie uitgevoerd in
de conservenfabriek " Culina », in conclusie had laten gelden dat de zuivering
van de afvalwaters van een conservenfabriek een investering van 38.000.000
frank en jaarlijkse exploitatiekosten van
8.500.000 frank vereiste en dat het voor
zijn bedrijf « radicaal onmogelijk en uitgesloten was » dergelijke financiele last
te dragen;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat « deze grond van rechtvaardiging
niet ten genoege van recht bewezen is »,
ook niet door een studie die betrekking
heeft op het oprichten van zuiveringsinstallaties voor een iirma " Culina »,
dat uit dit stuk niet blijkt welke de
belangrijkheid zou zijn van de financiele
lasten die op het bedrijf van eiser zouden
wegen, noch of dit bedrijf deze investeringen zou kunnen dragen, dat eiser
« niet bewijst >> dat hij voor de keus werd
gesteld de te zijnen laste gelegde wanbedrijven te plegen of zijn bedrijf te
sluiten, met het gevolg van werkloosheid
voor talrijke werlmemers en tevens van
inbreuk op andere strafbepalingen, en ten
slotte dat eiser « het bevvijs niet !evert >>
dat hij alle mogelijke inspanningen heeft
gedaan om de ten deze toepasselijke
wetsbepalingen na te !even ;
Overwegende dat, wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond inroept en
zijn stelling niet van alle geloofwaardigheid ontbloot is, het aan het openbaar
ministerie behoort de onjuistheid ervan
te bewijzen;
Dat het arrest, door op grond van voormelde beschouwingen het door eiser als
rechtvaardigingsgrond voorgesteld verweer te verwerpen, de bewijslast omkeert
en derhalve zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt en evenmin regelmatig
motiveert;
Dat het middel gegrond is ;
II. vVat de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijk voor eiser,
betreft :

Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
eiseres haar voorziening aan het openbaar
ministerie heeft doen betekenen ; dat de
voorziening mitsdien niet ontvankelijk
is·
'overwegende echter dat wegens de
vernietiging van de beslissiTJ.g op de tegen
eiser ingestelde strafvordering, de beslis-

sing, waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de veroordelingen tot een geldboete en in de
kosten van de strafvordering die tegen
eiser, haar aangestelde, werden uitgesproken, geen voorwerp meer heeft ;
0In. die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser op de
strafvordering veroordeelt, zodat de beslissing waarbij eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk wordt verklaard voor de
betaling van de geldboete en van de
veroordeling in de kosten tegen eiser
uitgesproken, geen voorwerp heeft ; beveelt dat melding van dit arrest zal gedaan worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt
eiseres in de helft van de kosten en laat
de andere helft ten 'laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
29 april 1975. - 2e kamer. - Voo?'zitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, de H. Sury.- Gelijklttidende conchtsie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. J. Bogaert
(van de balie te leper).

1e

KAMER. -

30 april 1975.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 1385. - AANSPRARELIJKHEID VAN DEGENE DIE ZICH
BEDIENT VAN EEN DIER TERWIJL HIJ
RET IN GEBRUIK HEEFT.- BEGRIP.

Om de aanspr-akelijkheid van de eigenaar
vom· de dom· een dier ve1·oorzaakte schade
te doen ovm·gaan op « degene die zich
ervan bedient tm·w~jl hij het in geb1·uik
heeft », volstaat het niet dat het die?'
onde1' diens bewa1•ing stand; dam·toe
vereist artikel 1385 van het Btwgerlijk
fVetboek dat de bewaarde?' van het dier
op het ogenblik van het schadelijk jeit
meeste1· was van het die1', hetgeen betekent dat hij zelj de leiding en het toezicht
heeft, zonde1· tttssenkomst van de eigenaa1', en het die?' mag gebTttiken zoals
de eigenaa1• dat doet (l).
(1) Raadpl. cass., 19 april 1963 (Bttll. en

Pas., 1963, I, 880). Raadpl. cass., 1 maart 1945

-949(NOACH, T. CRACCO, LELONG, VAN LOOY,
VERBOND DER VERENIGDE SYNDIKATEN
EN COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
« LE COQ ».)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schend.ing van de artikelen 1134, 1135, 1165,
1319, 1320, 1322, 1385, 1708, 1710, 1711,
1779 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, na vastgesteld te hebben dat
het paard Eole, dat aan eiser toebehoorde,
bij een overeenkomst van. 4 mei 1967 aan
de door verweerster vennootschap Le Coq
geexploiteerde manege toevertrouwd
werd en dat het er, op 4 juli 1968, een
ongeval veroorzaakte en verweerster
Lelong kwetste, die onder de leiding van
de monitor een les in paardrijden volgde,
het arrest, dat het verweer verwerpt
door eiser hieruit afgeleid dat het dier op
het ogenblik van het ongeval niet meer
onder zijn bewaring stand en dat de vennootschap Le Coq het onder haar meesterschap had, eiser, als eigenaar van het
paard, veroordeelt tot de herstelling van
de door het ongeval veroorzaakte schade
en tot de schadeloosstelling van de verweerders Cracco, van Lelong gescheiden
echtgenoot, en Lelong en van hun huurverzekeru1.gsinstellin g, de verweerster
Verbond Mutuelle der verenigde Syndikaten, op de gronden " dat de bedingen
van de overeenkomst vermelden dat de
Coi:iperatieve vem1.ootschap Le Coq aanvaardt het paard van appellant (thans
eiser) tegen betaling in pension te nemen,
wat omvat : onderdak, dagelijks onderhand van het paard en van zijn nitrusting, maar ook dat zij ontlast wordt
van alle aansprakelijld1.eid inzake de ongevallen die het paard zouden kunnen
treffen of die het paard zelf zou kunnen
veroorzaken bij derden of bij andere
paarden'; dat appellant een verzekering
zal moeten nemen die deze risico's dekt;
(Bull. en Pas., 1945, I, 129) alsmede de noot
get. R.H. : overgang van de juridische bewaring van de eigenaar van het dier op degene
die er de houcler van is geschiedt niet automatisch, zelfs wanneer laatstgenoemcle het clier
beroepshalve bewaart. Alles hangt af van de
omstancligheclen (DE PAGE, cl. II, uitg. 1964,
nr. 1012, en DALOQ, Tmite de la ?'esponsabilite
civile, nr. 2215).

... dat noch uit de gegevens van de zaak
noch uit de bedingen van de overeenkomst over het pensioen blijkt dat de
vierde ge'intimeerde (thans verweerster
vennootschap Le Coq) het recht zou
verworven hebben om zich van het paard
als eigenares te bedienen, dat wil zeggen
om het genot te hebben van de voordelen
die een paard verschaft, zodanig dat zij
in de plaats komt van de eigenaar door
voordeel en profijt te halen uit het dier
dat zij onder haar bewaring heeft, niet
aileen tegenover de eigenaar, maar tegenover allen ... ; ... dat appellant zich evenmin kan beroepen op zekere uitzonderlijke gevallen waarm de eigenaar het
volleclig meesterschap over het dier aan
derden overdraagt ; dat de derde u1. die
gevallen het dier juridisch onder zijn
bewaru1g heeft, in de zin van artikel 1385
van het Burgerlijk Wetboek ... ; ... dat,
aangezien de bewaring van een dier
alternatief, nooit cumulatief is, het vaststaat dat ge'intimeerde buiten de zaak
gesteld moet worden, daar de eigenaar
van het paard er juridisch de bewaring
over behouden heeft »,
tenviJl de door artikel 1385 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde aansprakelijldleid van het bestaan of van de
mogelijld1eid van een profijt of van een
voordeel geen fundamenteel gegeven
maakt van de bewarmg door degene die
zich van het dier bedient en dat zij enkel
impliceert dat de bewaarder, op het
ogenblik van het schadelijk feit, het meesterschap heeft over het dier, wat een
niet ondergeschikte bevoegdheid van
leiding en toezicht omvat, met name
voor het onderdak, de voeding en het
onderhoud met middelen van zijn keuze,
zonder tussenkomst van de eigenaar,
-vvat hier het geval was (schending van
artikel 1385 van het Burgerlijk Wethoek);
en tm·wijl, door de vennootschap Le
Coq, bij overeenkomst van 4 mei 1967, te
belasten met het onderdak, de voeding
en het onderhoud van zijn paard dat
haar toevertrouwd _werd en derhalve
haar ter beschikking gesteld werd, eiser
er de bewaring niet heeft van behouden
maar deze overgedragen heeft aan genoemde verweerster die, voor de uitvoerillg van de overeenkomst, onafhankelijk en zonder strenge kontrole van
eider moest handelen ; waaruit volgt dat
het arrest de bewijskracht van bovengenoemde overeenkomst en haar draagwijdte miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) evenals haar bmdende

-950gevolgen (sohending van de artikelen ll34, ll35, 1708, 1710, 1711 en 1779
van het Burgerlijk Wetboek) zowel als
de voorwaarclen onder welke lmar bestaan
en haar externe gevolgen aan derden
kunnen worden tegongeworpen (schencling van artikel 1165 van het Burgerlijk
vVetboek) en tenslotte de beslissing, ten
opzichte van de feiten en van de andere
o·eo·evens clio orin vern>eld zijn, niet wettehjk verantwoordt (schending . :van de
artikelen 1385 van hot BurgerhJk Wetbook en 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 1385 van het
Burgerlijk \Vetboek de overclracht van
de aansprakelijkheid voor de door het
dier veroorzaakte schade aan " degene
die zich ervan bedient, terwijl hij hot in
gebruik heeft », ongetwijfeld niet afhankelijk maakt van het bestaan of de mogelijkheid van eon profijt of van een voordeel voor de gebruiker; dat het enkel
impliceert dat de bewaar.~er, op hot
ogenblik van het sohadehJk fe1t, het
meesterschap had over het dier, wat een
niet ondergeschikte bevoegdheid van
leiding en toezioht omvat, zonder tussenkomst van de eigenaar ;
Maar overwegende dat voor dit meesterschap over het clier meer vereist is
clan ee:n materiele bewaring ; dat het
onderstelt dat de eigenaar aan de bewaarder een macht om te gebruiken overgemaakt heeft, die gelijk is aal?- c~~ze
van de eigenaar ; dat cl1t een fmtehJke
kwestie is;
Overwegende dat blijkt uit de vaststellingen van het arrest en met name
uit het onderzoek van de overeenkomst
over het pension van het paard door
verweerster de coiiperatieve vennootschap Le Coq ten voordele van eiser,
dat doze laatste, als eigenaar, hot paard
onder zijn juridische bewaring gehouden
had, terwijl eerstgenoemcle het slechts
materieel onder zijn bewaring had; clat
het arrest met name vaststelt dat nooh
de overeenkomst betreffende het pension
van het paa.rd noch de gegevens van de
zaak toelaten te besluiten dat de coiiperatieve vennootschap Le Coq " het recht
verworven had orn zioh van het paard
als eigenares te bedienen, clat wil zeggen
om te genieten van de voorclelen die een
paard verschaft, zodanig dat zij in de
plaats kon1t van de eigenaar ... dat appellant, thans eiser, zich niet kan beroepen
op zekere uitzonderlijke gevallen waa~in
de eigenaar aan een derde het vollechge
meesterschap overdraagt, dat wil zeggen

een niet ondergeschikte macht van leidi11.g
van en toezicht over het dier ... " ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, met verwijzing naar
de bedingen van de overeenkomst van
4 maart 1967 die, enerzijds, de verplichtingen van de coiiperatieve vennootsohap
Le Coq bepaalden : zorgen voor .1:-et
onderdak, de voeding en het dagehJks
onderhoud van het paard en van zijn
uitrusting, en die, anderzijds, genoemde
vennootschap bij overeenkomst ontlastten van elke aansprakelijkheid betreffende de ongevallen die het paard
zouden kunnen treffen of die dit zou
ktmnen veroorzaken aan dm·den of aan
andere paarden, samen met de verpli?hting van de eiser om zelf een verzekermg
te nomen die deze risico's dekt, het arrest
heeft lnumen beslissen " dat verweerster
het recht niet verworven had om zich
van het clier als eigenaar te bedienen, dat
wil zeggen om het genot te hebben van
de voordelen van een paard zodanig dat
zij in de plaats komt van de eigenaar
door van het dier dat zij onder haar
bewaring heeft profijt en voordeel te
halon, niet aileen tegenover de eigenaar
maar tegenover allen " ; dat het arrest,
derhalve, zonder aan de overeenkmnst
een uitlegging te geven die strijdig is met
haar bewoordingen en, dus, zonder haar
bindende gevolgen en de voorwaarden
onder welke zij aan derden kan worden
tegengeworpen te miskennen, beslist ~~t
eiser, eigenaar, het paard onder ZIJn
juridische bewaring gel~ouden .h~eft ;
Overwegende dat d1e beshssmg volstaat om het beschikkend gedeelte van
het arrest regelmatig met redenen te omkleden en wettelijk te verantwoorden ;
Dat beide onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;,
En overwegende dat, mgevolge de
verwerping van de voorziening, de eisen
tot bindendverklaring van hot arrest
door de eiser ingesteld tegen de verweerders, de ooiiperatieve vem~ootschap Le
Coq en Roger Van Looy, me tontvankelijk zijn bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eiser in de kosten.
30 april 1975. - }e kamer. - ,Vom·zitted' en Ve?'slaggevm·, de H. Perr10hon,
raadsheer waarne1nend voorzitter.
Gelijlcluidencle conclttsie, de H. Charles,
advooaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Fally, Bayart en Fam·es.
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VOORZIENING IN CASSA'I'IE.
'J'ERl\'ITJN. BURGERLIJKE ZAKEN.
ElSER IN BELGIE WOONACHTIG.
EINDBESLISSING OP TEGENSPRAAK.
VOORZIENING INGESTELD l\'IEER DAN
DRIE MAANDEN NA DE BETEKENING
VAN DE BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID,
STAAT. VERTEGENWOORDIGING
VAN DE STAAT IN DE BETREKKINGEN
l\1ET DERDEN.
GELDIGHEID.
VooRWAARDEN.

3D S'I'AAT. -

0NSPLITSBAAR. DAGVAARDING VAN DE STAAT.- GELDIGHEID. VooRWAARDEN.

40 DAGVAARDING. VAN DE STAAT.
VooRWAARDEN.

5o

-

DAGVAARDING
GELDIGHEID. -

S'I'AAT. 0NSPLITSBAAR. MINISTERIELE DEPARTEl\1ENTEN.- DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN l\'ITNISTE·
RIEEL DEPARTEMENT HEEFT GEEN INVLOED OP EEN ANDER MINISTERIEEL
DEPARTEl\'I:ENT.

60 DAGVAARDING. -

DAGVAARDING
VAN DE STAAT.- DAGVAARDING IN DE
PERSOON VAN VERSCHILLENDE MINISTERS. HETGEEN DOOR DE ENE MI·
NISTER IS VERRICHT KAN GEEN VOOROF NADEEL OPLEVEREN VOOR DE STAAT
DIE IN HET GEDING DOOR ANDERE
MINISTERS
WORDT
VERTEGENvVOORDIGD.

1o In

bu?·ge1'lijke zaken is, behoudens
anclershoidende bepaling of ove1·macht, te
laat ingesteld de voorziening tegen een
eindbeslissing op tegenspmak van een in
Belgie wonende eiser, welke te1· g1·ijfie
van het Hof is ingediend mee1· dan
d1·ie maanden te 1·ekenen van de betekening van de beslissing aan de pe1·soon
of aan de woonplaats (1). (Artt. 1073,
1078 en 1079 G.W.)

(1) Raadpl. cass., 26 maart 1965 (Bnll. en
Pas., 1965, I, 796) en de conclusie van de
procureur-generaal Ganshof van der Meersch,
voor cass., 24 januari 1974, verschenen in
Bttll. en Pas., 1974, I, blz. 545.
(2) (3) (4) en (5) Raadpl. cass., 12 maart
1906 (Bnll. en Pas., 1906, I, 161) en 8 februari
1940 (ibid., 1940, I, 41). Zie artikel 705
van het Gerechtelijk 'V etboek : de Staat
wordt gedagvaard aan het kabinet van de
minister tot wiens bevoegdheid het onderwerp
van het geschii behoort.

2° In zijn buitengerechtelijke of get·echtelijke bet1·ekkingen met cle1·den wo1·dt de
Staat slechts gelclig ve1·tegenwoorcligd
doo1• de minister van het desbetJ·effend
depa1·ternent waarvan de beg1·oting doot•
VO?'e?wermelde bet1·ekkingen bei:nvloed
wm·dt (2).
3o

en 4o De Staat rnoet worden gedagvaard
in de pe1·soon van de ministe1· tot wiens
bevoegdheid het oncle?'We1']J van het
geschil behoo1·t (3). (Art. 705 G.W.)

5° Niettegenstaande de Staat een enkel en
onsplitsbam· geheel vormt, ktmnen de
ministe1'ii3le departementen aanspmkelij k
zijn zonder dat de aanspmkelijlcheid van
het ene depm·tement enige invloecl heeft
op de aanspmkelijkheicl en de beg1·oting
van de ande1·e (4).
6° W annee1· de Staat gedagvaa1·d wonlt
in de peTsoon van ve1·schillende ministe?'S, kan hetgeen doo?' de ene rniniste1·
Ve?Ticht is geen voot·- of nacleel oplevet·en
voo?' de Staat die in het gecling doo?'
ancle1·e ministe1·s wo?'dt ve?·tegenwooTdigcl (5).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « TRANSATLANTICA ll,
PERSONENVENNOOTSCHAP
l\'IET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« DE GROENE ZONE ll EN PERSONEN •
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AAN •
SPRAKELIJKHEID « ENTREPRISES LALLEMAND ll, T. BELGISCHE STAAT, MINISTER
VAN FINANCIEN EN l\HNISTER VAN
LANDSVERDEDIGING.)

ARREST

(veTtaling).

HE'I' HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1972 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

I. Inzake de voorzieningen tegen de
Belgische Staat, vertegenwoordigd door
de Minister van Landsverdediging ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid door verweerder afgeleicl uit de
laattijdigheid van de voorzieningen :

Over het feit dat het patrimonium van de
Staat, hoewei het een enkei vermogen uitmaakt, niettemin aan bijzondere regeis onclerworpen is ingevoige cle wet op de Rijkscomptabiliteit, raadpiege men cass., 23 mei 1973
(A1·1·. cctss., 1973, biz. 927), 17 december 1973
(ibid., 1974, biz. 438) en 14 oktober 1974,
snp1·a, biz. 213.

-952Overwegencle clat uit de regelmatig aan
het Hof voorgelegcle processtukken blijkt
dat het arrest, overeenkomstig de wettelijke vonr1en, op verzoek van verweerder, vertegenwoorcligcl zoals hierboven
vermeld, betekencl wercl
1° op 2 6 ju.li 1972 aan de eiseressen
naamloze vennootschap Transatlantica
en personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl Entreprises Lallemand ;
2° op 2 augustus 1972 aan de eiseres
personenvennootschap met beperkte aan·
sprakelijkheicl « De Groene Zone » in de
persoon van haar curator ;
3° op 8 augustus 1974 aan de heer
Albert Lallemancl ;
Overwegencle clat, aangezien het verzoekschrift tot cassatie slechts op JO september 1972 ter griffie van het Hof neergelegd wercl, hetzij na het verstrijken
van de bij artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheicl
bepaalcle termijn van clrie maanclen
vanaf de betekening van de bestreclen
beslissing, de voorzieningen laattijclig zijn
en de groncl van niet-ontvankelijkheicl
moet worden ingewilligcl ;

ministers in rechten aangesproken wordt,
clatgene wat de ene verricht heeft, zoals
de betekening aan de tegenpartij van de
in de zaak gewezen definitieve beslissing,
voor de Staat, in het geding door de andere minister vertegenwoorcligcl, geen voorof nadeel kan opleveren ;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;

B. Over het midclel afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 1317, 1318,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wethoek en 97 van de Gronclwet,
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt iedere eiseres in de
kosten van haar voorziening.
30 april 1975. - 1e kamer. - Voorzitter·, de H. Perrichon, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Capelle. Gelijkluidende conchtsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. Faures, Fally en Bayart.

II. Inzake de voorzieningen tegen de
Belgische Staat, vertegenwoorcligcl door
de Minister van Financien :

A. Over de groncl van niet-ontvankelijldwicl door verweercler hieruit afgeleicl
clat, om reden van de eenheid en de
oncleelbaarheicl van de Staat, de voorzieningen, ingestelcl meer clan clrie maanden naclat het arrest door de Staat, vertegenwoorcligcl door de Minister van
Landsverclecliging, betekencl wercl, ook
laattijclig zijn ten aanzien van de Staat,
vertegenwoorcligcl door de Minister van
Financien :
Overwegencle clat de Staat, in zijn
minnelijke of gerechtelijke betrekkingen
met clerclen, slechts gelclig vertegenwoorcligcl worclt door de minister van het
clepartement waarop die relaties betrekking hebben en voor zover die van belang
zijn voor de begroting van clat clepartement;
Dat, namelijk, de Staat moet worden
geclagvaarcl in de persoon van de minister
tot wiens bevoegclheden het voorwerp
van het geding behoort ; clat, ondanks de
eenheid en de ondeelbaarheicl -van de
Staat, twee ministeriiile departementen
aansprakelijk knnnen zijn zoncler dat de
aansprakelijkheid van het ene enige
invloed heeft op de aansprakelijkheid en
de begroting van het andere, zodat, indien de Staat in de persoon van twee

1e KAMER.- 30 april1975.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- HAN·
DELSHUUROVEREENKOMSTEN. - VERZOEK TOT HERZIENING VAN DE HUUR.
- VooRWAARDE Ol\'1: IN AANll'i:ERKING
TE KOMEN.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - VERZOEK OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL.
REOHTER DIE DE REDENEN OPGEEFT
WAAROJVI HIJ OORDEELT VOLDOENDE TE
ZIJN INGELIOHT. GEll'i:OTIVEERDE
VERWERPING.
1° Om in aanmerking te komen moet het
ve1·zoek tot herziening van de hztu1·over·eenkomst m.b.t. een handelspand, dat
is gedaan ove1·eenkomstig m·tikel 6 van
de afdeling van het B~t1'gM·lijk Wetboek
hoztdende de bijzonde1·e regels inzake
handelsh~t1trove1·eenlcomsten,
op zijn
minst sch~jnbaa1• gegrond zijn en steun
vinden in gegevens die voldoende concreet en p1·ecies zijn om te kunnen doen
geloven dat de no1·male hzt~t1·wam·de van
het om·oe1·end goed ten gevolge van nieztwe

-953omstancligheden ve1·ancle1·d is als becloeld
in genoemcl artikel 6 (1).
2° Een concl~tsie waa1·in om een aanvullencle oncle1·zoeksmaat1·egel worclt verzocht woTdt bij een gemotiveerde beslissing veTworpen doo1· de 1'echter die de
1·edenen opgeeft waarom hij oonleelt voldoencle te zijn ingelicht (2). (Art. 97
Grondwet).
(VAN UDEN, T. PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID "SENA ».)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 juni 1972 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6 van de wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming
van het handelsfonds, 1134, 1341, 1347,
1348, 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
870, 915, 962 van het Gerechtelijk Wethoek en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de door eiser,
krachtens artikel 6 van de wet op de
handelshuurovereenkomsten,
gestelde
vraag tot herziening van de huurprijs
verwerpt, op de gronden dat eiser " zijn
vordering motiveert door te betogen dat
de huurprijzen in de omstreken ten
minste met 15 t.h. gestegen zijn; dat die
bewering nochtans met geen enkel begin.
van bewijs gepaard gaat; dat de eerste
rechter onder die voorwaarden die eis
terecht verworpen heeft, temeer daar de
hmrrprijs aan de index gekoppeld is ;
dat er dus geen deskundige moet worden
aangesteld »,
tenuijl, eerste onde1·deel, eiser in zijn
conclusie beweerde dat de huurprijzen
van de gebouwen in de omstreken ten
minste met 15 t.h. gestegen waren en
dat hij, ingeval van betwisting, de aanstelling van een desktmdige vroeg om
verslag uit te brengen over de huurwaar-

de van het gebouw en over die van de
omstreken die ermede konden worden
vergeleken ; het feit dat eisers bewering
betreffende de stijging van de huurprijzen
van de omliggende gebouwen met geen
begin van bewijs gepaard ging, de rechtbank niet in de mogelijkheid stelde de
vraag tot aanstelling van een deskundige
regelmatig te verwerpen ; die stijging
inderdaad door alle rechtsmiddelen kan
worden bewezen en. met nmne door een
deskundigenonderzoek en zonder dat
eiser voorafgaandelijk enig ander bewijs
moet leveren (schending van de artikelen 6 van de wet van 30 april 1951,
1341, 1347,1348, 1353 van het Burgerlijk
Wetboek, 870, 915, 962 van het Gerechtelijk W etboek) ;

tweede onclenleel, eiser bij het verstrijken van elke driejarige periode het recht
heeft de herziening van de huurprijs te
vragen wanneer, ten gevolge van nieuwe
omstandigheden, de normale huurwaarde
van het gehuurde goed ten minste met
15 t.h. gestegen is in vergelijking met de
bedongen huurprijs ; het loutere feit.
dat de huurprijs aan de index gekoppeld
is, niet toelaat die vraag regelmatig te
verwerpen (schendin.g van de artikeleo 6
van de wet van 30 april1951 en 1134 van
het Burgerlijk Wetboek);
dm·de oncle1·deel, de gronden van het
vom1is duister en onvoldoende zijn ; het
inderdaad niet mogelijk is te weten of het
vonnis de vraag om een deskundigenonderzoek op rechtsgronden verwerpt,
namelijk omdat eiser voorafgaandelijk
een ander schriftelijk of mondeling bewijs
moest leveren, of op feitelijke gronden,
namelijk omdat zelfs een deskundigenonderzoek niet zou lnmnen bewijzen dat
de huurwaarde gestegen is, of op grond
dat de koppeling van de huurprijs aan de
index in feite of in rechte de toepassing
van artikel 6 van de wet op de handelshuurovereenkomsten zou verhinderen
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
Over het eerste en het derde onderdeel
san1en :
Overwegende dat nit de aan het Hof
voorgelegde stukken blijkt dat eiser tot
staving van zijn rechtsvordering enkel

(1) Raadpl. cass., 11 februari en 4 mei 1972

(A 1'1'. cass., 1972, blz. 543 ei'. 828); Les
Novelles, Droit civil, Les battX comme1'ciattx,
d. VI, bd. 2, nrs. 1632 eu 1633, en LA HAYE
en VAN .KEROKHOVE, « Chron. de jurispr. sur
les baux commerciaux », J.T., 1957, blz. 694,
nr. 59.

(2) Raaclpl. cass., 10 april 1972 (An•, cass.,
1972, blz. 741). Over de beoorclelingsbevoegclheid van de feitenrechter inzake het nut van
een deskundigenonderzoek, raaclpl. Rep. prat.
cl1·. belge, v 0 Expm·tise, nrs. 7 en 9.

-954aanvoercle clat de huurprijzen, in de
ornstreken van het verhuurde goecl, tenminste 1het 15 t.h. gestegen waren en,
op die bewering alleen, een cleskuncligenonclerzoek vroeg betreffencle de gebouwen
die konclen worden verge1eken met het
gebouw waarvan sprake ;
Overwegende clat, luidens artikel 6
van de wet van 30 april 1961 op de hanclelshuurovereenkmnsten, de eiser tot
herziening moet bewijzen dat, tengevolge
van nieuwe omstandigheden, de normale
huurwaarcle van het gehuurcle goecl ten
minste 15 t.h. hoger of lager is clan de
huurprijs op het ogenblik clat de vraag
ingediencl wercl ;
Overwegencle clat die wetsbepaling
onderstelt dat de eis, om in overweging
te worden genmnen, ten minste een schijn
van gronclslag moet hebben, in die zin
dat hij stmmt op gegevens die volcloende
concreet en precies zijn om de versie
waarschijnlijk te maken v olgens welke,
ten gevolge van nieuwe omstancligheden,
de normale huurwaarde van het goed de
bij voornoemcl artikel 6 bepaalcle evolutie ondergaan heeft ;
Overwegencle dat, behalve in de speciaal door het tweecle ondercleel van het
miclclel bekritiseercle grond, het vonnis,
zoncler enige twijfel, oordeelt dat eisers
bewering, daar ze te algemeen is en op
geen enkel precies gegeven steunt clat
ze waarschijnlijk maakt, niet volcloet
aan de geest van artikel 6 van de wet
van 30 april 1951 en derhalve niet volstaat om de gevraagde onderzoeksmaatregel te verantwoorden ;
Dat die beslissing, die steunt op overwegingen die bel-wren tot de soevereine
beoorclelingsrnacht van de rechter, wettelijk en on club belzinnig is ;
Dat het micldel in zijn eerste en zijn
dercle onclerdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweecle onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge de verwerping van het eerste en het dercle
onderdeel, de gronden van het vonnis die
door die onclerdelen worden bekritiseercl,
volstaan om de bestreden beslissing wettelijk te rechtvaarcligen en clat het tweede
onclerdeel van het micldel, dat slechts
een overtollige· grond betwist, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
30 april 1975. 1 8 kamer. - Voorzitter, de H. Perrichon, raaclsheer waar-

nemend voorzitter. Verslaggever, de
Gelijkhticlencle conclttde H. Capelle. sie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleitet·s, de HH. Houtekier en Van Ryn.
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1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VEILIGHEIDS·
COli'[ITE.
.AANWIJZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.- WEI·
GERING VAN DE WERKGEVER DE KANDI·
DATUUR VAN EEN vVERKNEJ\'IER AAN TE
PLAKKEN.- GEEN BEROEP GEREGELD
BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
18 FEBRUARI 1971. - RECHT OP BE·
ROEP VOLGENS HET GEli'!EEN RECHT.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VEILIGHEIDS·
OOJ\'IITE. - REOHTSVORDERINGEN DIE
ONTSTAAN UIT GESOHILLEN BETREF·
FENDE DE AANWIJZING VAN DE PER·
SONEELSAFGEVAARDIGDEN.- TERli'!IJN
OJ\'I DEZE IN TE STELLEN.
3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VEILIGHEIDS·
00li'[ITE. - WERKGEVER DIE GEWEI·
GERD HEEFT DE KANDIDATUOR VAN
EEN WERKNEli'!ER VOOR DE VERKIE·
ZINGEN VAN DE PERSONEELSAFGEVAAR·
DIGDEN AAN TE PLAKKEN. - WERK·
NEli'[ER DIE TEGEN DEZE BESLISSING
GEEN BEROEP HEEFT INGESTELD VOOR
DE VOOR DE VERKIEZING VASTGESTELDE
DATUM. WERKNEli'[ER DIE ZIOH
NAAR AANLEIDING VAN EEN OPZEG·
GING NA DE VERKIEZINGEN NIET KAN
BEROEPEN OP DE HOEDANIGHEID VAN
KANDIDAAT VOOR DIE VERKIEZINGEN.

4° CASSATIE.- Ol\'IVANG.- BURGER·
VERNIETIGING VAN
LIJKE ZAKEN. EEN BESOHIKKING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. - VERNIETIGING DIE DE
VERNIETIGING li'!EEBRENGT VAN EEN
ANDERE BESOHIKKING WELKE SLECHTS
HET GEVOLG IS VAN DE EERSTE.
1° H oewel m·tikel 25 van het koninklij k
beshtit van 18 jebrua1·i 1971 betreffencle
cle aanwijzing van cle personeelsajgevaanligclen in cle comites en a1'1'onclis.
sementscomites voo1· veiligheicl, gezonclheicl en ve1j1·aaiing van cle we1·kplaatsen
cle p1'0cecltt1'e niet regelt welke cle we1'k-

-955nemer moet volgen in zijn 1'echtsvo1·de1·ing
tegen · de beslissing van de we1·kgeve1·
de aanplakking van diens kandidatn~w
te weige1·en, kan de we1·kgeve1· tegen
deze beslissing een be1·oep instellen
volgens het gemeen 1·echt (l). (Art. I,
§ 4, h, lid 2, 3D, wet van IO jtmi I952.)
2D De 1'echtsv01·deringen die ontstaan ~lit
geschillen in ve1·band met dejoTmaliteiten
die moeten veTvztld woTden met het oog op
de aanwijzing van de pe1·soneelsafgevam·digden in de comites vooT veiligheid,
gezondheid en ve1jraaiing van de werkplaatsen moeten, bij geb1·ek aan bepalingen tot vaststelling van ko1·tm·e termijnen,
v661· de voo1· de ver kiezingen vastgestelde
datmn W01'den ingesteld. (Art. I wet van
IO juni I952.)
3D Als een werkgeve1· geweigerd heeft de
kandidat~t~t1' van een we1'kneme1' vo01· de
ve1·kiezingen van de pe1'soneelsafgevaa1'digden in het comite voo1· veiligheid, gezondheid en ve1j1·aaiing van de weTkplaatsen aan te plakken en die we?·knemm· tegen deze beslissing geen be1·oep
heeft ingesteld v661· de voo1· de ve1'kiezingen vastgestelde dat~tm, kan hij zich
naar aanleiding van zijn opzegging
niet beroepen op zijn hoedanigheid van
kandidaat voo1· die vm·kiezingen. (Artikel Ibis, §§ 5, 6 en 7, wet van IO juni
I952).
4D De veTnietiging van een beschikking
van de best1·eden beslissing b1·engt ve1'nietiging mede van een tweede beschikking die het gevolg is van de eerste (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« DEGREMONT-SOBELCO ll,
T. PALUDGNACH.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I5 november I973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen I, § 4, letter h, lid 2,
van de wet van IO juni I952 betreffende
de gezondheid en veiligheid van de werk(1) Raadpl. cass., 13 december 1972 (An·.

cass., 1973, blz. 376) en noot 1, alsmede cle
conclusie van de aclvocaat-generaal Lenaerts,
in J 01L1'?utl des t?·ib1Lnattx dtt tnt vail, 1973,
blz. 134.
(2) Cass., 7 december 1972 (A1·r. cass., 1973,
blz. 342).

nemers, alsmede de salubriteit van het
werk en van de werkplaatsen, zoals dit
artikel I, § 4, letter h, gewijzigd is bij
artikel 70 vervat in artikel 3 van de wet
van IO oktober I967 en bij artikel 9,
§ 3, I 0 , 2°, 3° en 4°, van de wet van
I7 februari I971 en, voor zoveel nodig,
20, 2I, 24, 25, inzonderheid het eerste
en laatste lid, 54 van het koninklijk
besluit van IS februari I971 betreffende
de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de cmTtites en arrondissernentscomites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, Ibis,
§§ 2, inzonderheid lid I, 3, inzonderheid
lid I, 4, inzonderheid leden I en 2, 5, 7
van voormelde vvet van IO jtmi I952,
zoals ze gewijzigd is bij de wetten van
I6 januari I967, artikel 5, en I7 februari
I97I, artikel IO, en 97 van de Grondwet,
doordat, hoewel het vaststaat dat geen
enkel beroep was ingesteld, noch tegen
de beslissing die eiseres had genomen,
v66r de verkiezingen voor de aanwijzing
van de afgevaardigden van het personeel
bij het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen
die op I9 mei I97I in haar onderneming
moesten plaatshebben, om de kandidatuur van verweerder niet aan te plakken,
die volgens haar te laat was voorgedragen,
noch tegen de beslissi11g van het kiesbureau, op de dag van de verkiezi:ngen,
mn een proces-verbaal op te 1naken
volgens hetwelk geen enkele kandidatenlijst was ingedie:ncl en de kiesprocedure
was stopgezet, het arbeidshof, met
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, eiseres niettemin veroordeelt om aan verweerder een vergoeding
gelijk aan twee jaar weclde te betalen
wegens beeincliging van zijn arbeiclsovereenkmnst voor beclienclen, 1net wettelijke opzegging, op 23 februari I972, en
cleze veroorcleling hierop gronclt dat client
onclerzocht te worden of de kancliclatuur
van verweercler, voorgeclragen · bij een
aangetekencle brief die op I4 april I971
door een representatieve werlm.einersorganisatie aan eiseres was gezonclen,
binnen de wettelijke termijn wercl ingecliencl, dat zulks ten deze het geval was,
dat de werkgever, toen hij deze kandidatuur ontving, niet mocht weigeren ze
aan te plakken en dat hij, indien hij
ze betwistte, volgens de vormen en binnen
de termijnen als voorgeschreven een
beroep bij de bevoegde rechtbank moest
instellen,
tenvijl een werlmemer de alclus door
het arrest aan verweerder toegekencle
hoeclanigheicl van kancliclaat enkel kan

-956verkrijgen v66r de dag die voor de verkiezing is vastgesteld, zodat, zelfs in de
onderstelling dat de kandidatum van
verweerder niet na het verstrijken van
de voorgeschreven termijn werd voorgedragen en dat eiseres niet kon beslissen
om ze niet aan te plakken, het feit aileen
dat die hoedanigheid aan verweerder
niet was toegekend in de loop van de
kiesprocedure ter voorbereiding van de
verkiezing van 19 mei 1971, zonder dat
alsdan tegen die weigering enig beroep
werd ingesteld, de rechters in elk geval
verbood ze hem toe te kennen in verband
met een vordering tot betaling van vergoedingen die hij eerst bij hen aanhangig
had gemaakt nadat eiseres aan zijn
arbeidsovereenkomst voor bedienden in
februari 1972 een einde had gemaakt :
Overwegende dat, naar luid van tJ;rtikel 1, § 4, h, lid 2, 3D, van de wet van
10 jlmi 1952 betreffende de gezoncll1eid
en de veiligheid van de werlmemers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, gewijzigcl bij de
ten deze toepasselijke wet van 17 februari
1971, de werkgevers, de werlmemers of
de betrokken representatieve organisaties, volgens de procedure die door de
Koning wordt bepaalcl, bij de arbeidsrechtbank in wier rechtsgebied de zetel
van de onclerneming gevestigd is een
vorclering kunnen instellen tot beslechting van een geschil betreffencle de aanplakking en de voorclracht van kancliclatenlijsten met het oog op de verkiezing
van de afgevaarcligclen van het personeel
bij het comite voor veiligheicl, gezonclheid en verfraaiing van de werkplaatsen ;
Overwegencle dat artikel 25 van het
tot uitvoering van de wet van 10 juni
1952 genomen koninklijk besluit van
18 februari 1971 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigclen
in de comites en arronclissementscomites
voor veiligheid, gezonclheicl en verfraaiing
van de werkplaatsen, de procedme van
de vorclering van de werlmemer tot
beslechting van een geschil betreffencle
de aanplakking en de voordracht ·van
de kanclidaten aileen regelt in andere
gevallen dan datgene waarin, zoals ten
cleze, de werkgever de kandidatuur van
een werknemer niet heeft aangeplakt
omdat hij van oordeel is dat die kanclidatuur wercl voorgedragen na het verstrijken van de bij artikel21 van genoemcl
besluit vastgestelde termijn ;
Overwegende clat de door de wet aan
de Koning verleende macht om de procedure te regelen niet inhoudt dat het

vorderingsrecht van de werlmemer kan
worden beperkt tot de uitdrukkelijk door
de Koning bepaalde gevallen ;
Overwegende dat uit de gezamenlijke
wets- en reglementsbepalingen betreffencle de vorclering als bedoelcl in artikel 1, § 4, h, lid 2, 3D, en inzonclerheid
uit de bewoorclingen van clit artikel volgt
dat de geschillen in verbancl met de formaliteiten die vervuld moeten worden
« met het oog op de verkiezing ,, bij
gebrek aan bepalingen tot vaststelling
van kortere termijnen, v66r de voor de
verkiezingen vastgestelcle datum moeten
worden aangebracht op een tijclstip clat
de kiesprocedure nog normaal kan verlopen;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest niet blijkt dat verweerder
tijclig een geschil betreffende de weigering van eiseres op zijn kanclidatuur aan
te plakken heeft aangebracht ;
Dat, bij gebrek aan een clergelijke vaststelling, het arrest, dat aan verweercler
de hoeclanigheicl van kandidaat voor de
verkiezing van de afgevaardigden van
het personeel bij het comite voor veiligheid, gezonclheid en verfraaiing van de
werkplaatsen toekent, zijn beslissing niet
wettelijk verantwoorclt ;
Dat het micldel gegrond is ;
Overwegende dat de cassatie van de
beslissing waarbij de hoofdvordering van
verweerder gegrond worclt verklaard
leidt tot cassatie van de beslissing waarbij zijn subsidiaire vordering niet gegroncl
wordt verklaard omdat deze vordering
niet client onderzocht te worden wegens
het toewijzen van de hoofdvorclering,
alsmede tot cassatie van de beslissing
waarbij de tegenvordering van eiseres
niet gegrond wordt verklaard omdat de
hoofdvordering van verweerder gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houclt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Arbeiclshof te Brussel.
30 april 1975. - 3e kamer. - Vom·de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Vm·slaggevm·, de H. Meeus.
- Gelijklttidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Faures en Bayart.
zitte~·,
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RUST- EN' OVERLEVINGSPENSIOEN.- WERKNEl\IERS.- BESLISSING VAN DE RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN TOT TOEKENNING
VAN EEN PENSIOEN.- BESLISSING TOT
VASTSTELLING VAN RET BEDRAG VAN
DIT PENSIOEN ONDER AFTREK VAN DE
PENSIOENEN DIE DOOR BUITENLANDSE
INSTELLINGEN AAN DE GEPENSIONEERDE ZIJN GESTORT. ScROMl\IELING
VAN RET BEDRAG VAN DEZE PENSIOENEN.- BEVOEGDREID VAN DE RIJKSKAS VOOR RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN OM RET PENSIOEN TE WIJZIGEN BINNEN DE GRENZEN VAN DE BESLISSING TOT TOEKENNING EN Ol\I DE
TEN ONRECRTE AAN DE GEPENSIONEER·
DE BETAALDE BEDRAGEN TERUG TE
VORDEREN.

,20 GERECHTSKOSTEN. BuRGERLIJKE ZAKEN. RuST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. WERKNEMERS. 0ASSATIEGEDING. VOORZIENING IN
CASSATIE VAN DE RIJKSKAS VOOR
RUST· EN OVERLEVINGSPENSIOENEN TEGEN EEN BESLISSING OVER EEN VOR·
DERING WELKE DOOR OF TEGEN EEN
VERKRIJGER IS INGESTELD. VooRZIENING DIE WORDT INGEWILLIGD. VEROORDELING VAN DE EISERES IN DE
KOSTEN.

1o Wannem· de Rijlcsdienst voo1· weT!cne-

mm·spensioenen een pensioen heeft toegelcend en het bedmg hie1·van heejt vastgesteld onde1' ajtTelc van pensioenen ten
laste van buitenlandse instellingen, lean
de Rijlcslcas vooT 1·ust- en overlevingspensioenen, die met de betaling van dit
pensioen is belast, binnen de gTenzen van
de beslissing tot toelcenning m·van, het
bedmg van het pensioen wijzigen om
1·ekening te houden met ve1·ande1·ingen
van het bedTag van de do01• de buitenlandse instellingen gestoTte pensioenen
en de ten on1'echte aan de gepensionee1·de
betaalde bed1·agen te1·ugvo1·de1·en. (Artikel 21, §§ 2 en 3, wet van 13 juni 1966).
,20 Wannem·, op de voo1·:ziening in cassatie
van de Rijlcslcas vooT ove1'levings- en
1·ustpensioenen, het Hoj een beslissing
op een voTdeTing van of tegen een vm·kTijge1' ve1'nietigt, veTooTdeelt het de
eism·es in de lcosten van het cassatiegeding (1). (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2,
en Ill, lid 4, G.W.)
(1) Vgl. cass., 11 september 1974, supm,

biz. 38.

(RIJKSKAS VOOR RUSTEN OVERLEVINGSPENSIOENEN,
T. FREGATA.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek,
19, § 2, van het koninklijk besluit van
28 mei 1958 tot vaststelling van het
statuut van het Nationaal Pensioenfonds
voor mijnwerkers inzake inrichting van
de rust- en weduwepensioenregeling, 61,
§ 1, van de gecoordineerde wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke
gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood (besluit van de Regent van 12 september 1946, zoals gewijzigd bij de wetten van 30 december 1950, artikel 10,
28 juni 1954, artikel 5, en 21 mei 1955,
artikel 17), 1 van het organiek koninklijk
besluit van .26 juli 1963 van de Rijkskas
voor rust- en overlevingspensioenen, .21,
§§ 1, 2 en 3, van de wet van 13 juni 1966
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, welke
wet gewijzigd is bij de wetten van 5 juni
1970 en van .27 juli 1971, 31, ,2°, 34, 40,
41, 64, 3°, 67 van het koninklijk besluit
nr, 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, 66 van het koninldijk besluit
van .21 december 1967 tot vaststelling
van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, voor zoveel nodig, .2, ,23,
.24, 28 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest, met verandering
van de beslissing van de eerste rechter,
op het beroep van verweerster tegen de
kennisgeving die eiseres haar bij brief
van 10 februari 1970 had gedaan van een
afrekening van haar Belgisch pensioen,
rekening houdend met de schommelingen
van haar buitenlandse pensioenen, waaruit bleek dat zij per 31 januari 1972 een
bedrag van 46.275 frank te veel had
ontvangen dat zou teruggevorderd worden bij wege van maandelijkse inhoudingen van 10 pet. op de volgende stortingen, beslist dat « de beslissing van geintimeerde (thans eiseres) van 10 februari
1972 nietig is voor zover ze het bedrag
van het overlevingspensioen van appel-
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grond van de schoinn1elingen van andere
gclijkwaarclige voorclelen; clat (eiseres)
haar bevoegcU1eclen als uitbetalingsinstelling heeft overschreden ; clat, clientengevolge, geen enkel bedrag ten onrechte
wercl betaald ... daar 11a de beslissing van
de Rijksdienst voor werknemcrspensoenen del. 22 april 1968 geen rechtsgeldige beslissing is genomen ; dat er geen
reden is om het bedrag van 46.275 frank
terug te vorderen ... ,, op grand clat
« vooraf de vraag moet worden gesteld
of de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen, lu·achtens de wet, over. een
beslissingsbevoegclheicl inzake pensioenuitkeringen beschikt en, dientengevolge,
of die l=tijkskas bevoegcl was om het
beclrag van het ovcrlevingspensioen vast
te stollen vvaarop (verweerster) aanspraak
kan maken; clat (eiseres) geen enkele
wettekst aanvoert die lmar de hoeclanigheicl van bcslissingsinstelling toekent,
noch in verbancl met het recht op het
pensioen zelf, noch wat de vaststelling
van het bedrag van dat pensioen betreft ; clat artikel 1 van het organiek
koninklijk besluit van 26 juli 1963 van
de Rijkskas voor rust- en overlevingspensioenen cleze opclraagt « over te
gaan tot uitbetaling van de voordelen
in uitvoering van de pensioenwetgevingen die !mar uitdrukkelijk deze opdracht
toevertrouwden n ; dat zulks het geval is
met de overlevingspensioenen voor wecluwen van loontrekkenclen van alle
categorieen (... ); dat de Rijkskas voor
rust- en overlevingspensioenen uitbetaalt
voor rekening van de Rijksclienst voor
werknmnerspensioenen; clat artikel 21
van de wet van 13 juni 1966 eiseres de
hoedanigheicl van « uitbetalingsinstelling " toekent ; dat in het onclerhavige
geval de Rijksclienst voor ·werlmemerspensioenen krachtens zijn eigen bevoegclheden op 22 april1968 een beslissing heeft
genomen ; clat die beslissing het beclrag
van het pensioen van verweerster vaststelde en in de plaats kwam van de
beslissing van 27 april 1959 van het
Nationaal Pensioenfoncls voor mijnwerkers ... ; clat ze het bedrag van het
overlevingspensioen aanpast op grand,
naar het schijnt, van de pensioenen die
door de Duitse Bondsrepubliek en door
Italie worden toegekencl, welke aanpassing geschiedt overeenkomstig artikel 19,
§ 2, van het koninklijk besluit van 28 mei
1958 inzake de samenvoeging van de als
overlevingspensioen geldencle voorclelen ;
dat geen enkele wettelijke bepaling, welke
seclert die beslissing van de Rijksclienst

voor werknemerspensioenen in working
is getreclen, aangevoercl worclt waarcloor
de beslissingsbevoegclheicl aan deze Dienst
zou ontnomen zijn en aan (eiseres) zou
toegekencl zijn ; clat de kennisgeving van
de Rijksclienst voor werknemerspensioenen van 22 april 1968 betrekking heeft
op een beslissing die ingaat op 1 januari
1968, terwijl de « beslissing" van de
Rijkskas voor rust- en overlevingspensioeneiJ., die afrekening worclt genoemd
en dateert van 10 februari 1972, de rekening vanaf 1 februari 1970 wijzigt zonder
enige verwijzing naar de oorspronkelijke
beslissing van de Rijksclienst voor werknemerspensioenen; dat (eiseres) als « uitbetalingsinstelling " de in de wetgeving
becloelde beslissing moest verkrijgen van
de Rijksdienst voor werknemerspensioenen; dat de« afrekening" van de Rijkskas
voor rust- en overlevingspensioenen wel
degelijk een beslissing is van haarzelf en
niet de uitvoering van een opdracht die
de Rijksclienst voor rust- en overlevingspensioenen aan de uitbetalingsinstelling
heeft gegeven ; dat de « beslissing " van
10 februari 1972 van de Rijkskas voor
rust- en overlevingspensionen nietig verklaarcl client te worden voor zover ze
eigenmachtig de afrekening van het overlevingspensioen opmaakt ; clat bij gebrek
aan een rechtsgelclige beslissing inzake
het bedrag van de pensioenuitkeringen,
geen enkel onverschuldigcl bedrag in de
verrichte betalingen voorkmn.t ... ,,
terwijl de clefinitieve. beslissing van de
Rijksdienst voor werknen1.erspensioenen
van 22 april 1968, met als referentie
« Pensioentitel nr. 68038 ,, in hoofdzaak
zegt dat, daar verweerster sedert 1 januari 1968 van Italie en van Duitsland
een weduwenpensioen ontvangt, het in
de Belgische regeling toegekencle weduwenpensioen gelijk is aan het verschil
tussen het « 1naxim1.un van de voorclelen
toe te kem1.en" krachtens artikel 19,
§ 2, van het koninklijk besluit van 28 mei
1958, namelijk 47.367,07 frank per
1 januari. 1968, en de beclragen van de
becloelde pensioenen op groncl van andere
regelingen ; de 1vettelijk aan eiseres toevertrouwde opdracht om de in de pensioonwctten bccloelde prestaties te vereffenen en uit te betalen de loutor rekenlnmdige verriohting omvat dit verschil
te berekenen indien het bedrag clat moet
afgetrokken worden van voormeld maximum van de toe te kennen voordelen
verandert en, zo nodig, de te veel gei'ncle
beclragen terug te vorderen ; de betwiste
meclecleling van 10 februari 1972 betrekking heeft op een dergelijke afrekening

-959die, ingevolge de verhogingen van het
Italiaans pensioen van verweerster in
mei 1968 en januari 1969, is opgemaakt
« overeenkomstig de beslissingen die
jegens u werden genomen in de rust- en
overlevingspensioenregeling voor mijnwerkers " ; door te beslissen dat eiseres
haar bevoegdheid heeft overschreden
door, met deze mededeling, een "beslissing )) te nemen waarbij het recht op en
het bedrag van het pensioen wordt vastgesteld en eigemnachtig de rekening vanaf I januari I970 wordt gewijzigd zonder
enige verwijzing naar de oorspronkelijke
beslissing, het arrest de organieke bepalingen van het statuut van eiseres en van
haar opdracht van uitbetalil'lgsinstelling
voor rekening van de Rijksdienst voor
werknemerspensioenen heeft geschonden
(schending van de artikelen 6I, § I, van
de gecoiirdineerde wetten betreffende
de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood, I van het organiek koninklijk
besluit van 26 juli 1963 van de Rijkskas
voor rust- en overlevingspensioenen, 2I,
§§ I tot 3, van de wet van 13 juni I966
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, 3I, 2°, 34,
en 67 van het koninlilijk besluit nr. 50
van 24 oktober I967 en 66 van het
koninldijk besluit van 21 december 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers) en de bewijskracht van genoemde brief van eiseres
van 10 februari I972 en van de daarbij
gevoegde afrekenir].g heeft miskend
(schending van de artikelen I3I9, I320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
het arrest, door in voormelde omstandigheden het ontstaan van een terugvorderbaar onverschuldigd bedrag afhankelijk
te stellen van een nieuwe beslissing van
de Rijksdienst voor werknemerspensioenen, een miskenning inhield van de
juiste draagwijdte van de beslissing van
deze openbare instelling del. 22 april I968
(schending van de artikelen 1319, I320
en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek) en
van het gezag ervan (schending, voor
zoveel als nodig, van de artikelen 2, 23,
24 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek)
alsmede van de grenzen van de eigen
bevoegdheid van deze instelling (schending van de artikelen 40, 4I en 64, 3°,
van het koninldijk besluit nr. 50 van
24 oktober I967); het arrest, door te
zeggen dat er voor eiseres geen termen
aanwezig zijn om het bedrag van 45.275
frank van verweerster terug te vorderen,

bovendien de regels U'lzake de samenvoeging
van
mijnwerkerspensioenen
schendt (schending van artikel I9, § 2,
van het koninklijk besluit van 28 mei
I958 tot vaststelling van het statuut
van het Nationaal Pensioenfonds voor
mijnwerkers inzake inrichting van de
rust- en weduwepensioenregeling) alsmede de regels inzake de onverschuldigd
betaalde bedragen (schending van de
artikelen 1376 en I377 van het Burgerlijk
Wetboek); het althans geen passende
motivering heeft gegeven voor zijn
beslissing dat er geen terugvorderbaar
onverschuldigd betaald bedrag aanwezig
was (schending van artikel 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat de Rijksdienst voor
werknemerspensioenen op 22 april I968
heeft beslist dat het pensioen van verweerster, weduwe van een mijnwerker,
per I januari I968 op 47.367,07 frank was
vastgesteld onder aftrek van de overlevingspensioenen die zij U'l Duitsland en
in Italiii genoot of van een ander als
zodanig geldend voordeel ;
Overwegende dat het Italiaans pensioen .van verweerster op I mei 1968 en
I januari I969 werd verhoogd, zodat,
krachtens de beslissing van 22 april1968,
het bedrag van het pensioen dat eiseres
haar uitkeerde met het bedrag van die
verhogingen moest worden verminderd ;
Overwegende dat eiseres daarvan aan
verweerster kennis heeft gegeven, de
afrekening van de ten onrechte uitgekeerde bedragen heeft opgemaakt en haar
heeft medegedeeld dat zij die bedragen
zou terugvorderen naar rato van IO pet.
op hetgeen zij haar nadien zou betalen ;
Overwegende dat eiseres, die een uitbetalingsinstelli~'lg is, zodoende, verre
van de beslissing van de Rijksdienst voor
werknemerspensioenen te wijzigen, deze
juist heeft toegepast en heeft gehandeld
overeenkomstig het bepaalde in artikel2I,
§§ 2 en 3, van de wet van 13 j1.mi I966
betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden. arrest; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; gelet op
artikel IOI7 van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt eiseres in de kosten ;
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Luik.

-96030 april 1975 3° kamer. Voo1'·
zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Busin.
Gelijkluidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleitm·,
de H. Dassesse.

3° KAMER. -

30 april 1975,

ARBEIDSONGEVAL
0PENBARE
SECTOR. -WET VAN 3 JULI 1967. PERSONEELSLEDEN VAN DE GESUBSI·
DIEERDE ONDER\VIJSINRICHTINGEN. RECHT OP VERGOEDING.- VOORWAAR·
DEN.

De ve1·goeding voo1' de ongevallen, welke
aan personeelsleden van de gesubsidieenle onderwijsinrichtingen die weddetoelagen ten laste van de Staat genieten,
tijdens en doo1· de ~titoejening van hun
ambt zijn overkomen, is niet ttitgesloten
ingeval de taken die op het ogenblik van
het ongeval wenlen ~titgeoefend niet de
taken zijn waar·voo?' weddetoelagen WO?'·
den verleencl, (Artt, 1 en 2 wet van
3 juli 1967; artt. 1 en 2 K.B. van
24 januari 1969.)
(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING
EN VAN FRANSE CULTUUR,
T. VAN COPPENOLLE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 5 jtmi 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het midclel afgeleicl uit de scherrding van de artikelen 1, 2 van de wet
van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 1, 2 van het koninklijk
besluit van 24 januari 1969 betreffende
de schadevergoecling ten gtmste van de
personeelsleden der rijksbesturen en cler
andere rijksdiensten en van sommige
leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeids-

ongevallen en voor ongevallen op de weg
naar en van het werk, 25, 27 van de wet
van 29 mei 1959 tot wijziging van de
wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal-, technisch en klillstonderwijs, en
97 van de Grondwet,
do01·dat, na te hebben vastgesteld dat
verweerder, een leraar aan het instituut
voor het gesubsidieerd vrij technisch
onderwijs Sint-Eligius te Leuze, een
ongeval was overkomen toen hij, op de
speelplaats van die inrichting, de " gokarts » rijklaar maakte die een van de
attracties zouden zijn van een fancy-fair
georganiseerd voor de wederopbouw en
de modernisering van het college, het
arrest voor recht zegt dat dit ongeval
een arbeidsongeval was in de zin van
artikel 2 van voormelde wet van 3 juli
1967, eiser veroordeelt om aan verweerder de in dergelijke materie bepaalde
wettelijke vergoedingen te betalen, en
het middel verwerpt waarbij eiser deed
gelden dat hij niet verplicht was verweerder schadeloos te stellen, daar het
ongeval dat deze laatste trof zich had
voorgedaan tijclens prestaties die niet
gedekt waren door een wecldetoelage,
dat zulks zelfs het geval was indien het
ging om een ongeval tijdens activiteiten
die vastgesteld zijn in de overeenkomst
tussen de inrichtende macht van de
gesubsidieerde onderwijsinrichting en
haar onderwijzend personeel, en clat eiser
niet gehouden kon zijn door clausules
die hij niet mede had opgemaakt en waarmee hij niet had ingestemd, op grond dat
eiser slechts « de betaalmeester » en de
verzekeraar-arbeidsongevallen van ververweerder was, clat hij de clausules tot
regeling van de betrekkingen tussen de
inrichtende macht en de leerkrachten
niet mecle moest opmaken of goedkeuren,
dat hem weliswaar geen clausules tegengeworpen kunnen worden die de leerkrachten taken opleggen zonder enig
verband met het onderwijs, dat zulks ten
cleze niet het geval was, dat verweerder
op basis van de artikelen 22 en 23 van
het algemeen reglement van het onderwijzend en admil1.istratief personeel van
het katholiek, micldelbaar, normaal en
teclmisch onderwijs opdracht had gekregen cleel te nemen aan de voorbereiding
van een fancy-fair georganiseercl in het
belang van het onderwijs, namelijk de
wederopbouw en de moclernisering van
het college, dat ook rekening moest worden gehouden met het opvoedend karakter van een fancy-fair, en dat derhalve
verweerder een ongeval was overkomen
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ambt van leraar,
terwijl de verplichtingen die aan eiser
worden opgelegd bij de artikelen 1 en 2
van voormelde wet van 3 juli 1967, 1 en 2
van voormeld koninklijk besluit van
24 januari 1969 enkel strekken tot herstel
van de schade uit de arbeidsongevallen
die zich hebben voorgedaan tijdens en
door de uitoefening van de taken die
aan de leden van het onderwijzend personeel zijn opgelegd krachtens de overeenkomsten en reglementen die hm1.
betrekkingen met de inrichtende macht
van een instituut voor gesubsidieerd
vrij onclerwijs regelen, voor zover het
gaat om die taken waarvoor overeenkomstig de artikelen 25 en 27 van voormelde wet van 29 mei 1959 wecldetoelagen
worden verleend ;
en tenvijl de motivering van het arrest
zich enkel bezighoudt met de vraag
of de voorbereicling van de fancy-fair
behoorcle tot de taken die aan verweerder
waren opgelegd bij voormeld reglement
van het onderwijzencl personeel van het
katholiek onderwijs en niet onderzoekt
of die voorbereiding viel onder de taken
waarvoor wecldetoelagen zijn verleend
overeenkomstig de bepalingen van voormelde wet van 29 mei 1959, en dus niet
volstaat om, zoals in artikel 97 van de
Grondwet wordt vereist, de beslissing te
gronden dat het onderwerpelijk ongeval
een arbeidsongeval was dat onder de
toepassing van de bepalingen van voormelde wet vaii 3 juli 1967 en van voormeld koninklijk besluit van 24 januari
1969 viel :
Overwegende dat in het middel wordt
betoogd, enerzijds, dat de regeling vastgestelcJ_ bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en "\ran het werk en voor beroepsziekten in de overheiclssector, slechts van
toepassing is Wai1neer de taken die op
het ogenblik van het ongeval door een
lid van het onclerwijzend personeel worden uitgeoefend taken zijn waarvoor
wecldetoelagen worden verleend overeenkomstig de artikelen 25 en 27 van de
wet van 29 mei 1959 en, anderzijcls, dat,
nu de gronden van het arrest niet onderzoeken of de taken die verweerder op het
ogenblik van het ongeval uitoefende aan
die voorwaarde voldeden, ze de beslissing
niet verantwoorden;
Overwegende dat nit de artikelen 1
en 2 van het koninklijk besluit van
24 januari 1969 betreffencle de schadeCASSATIE, 1975. 31

vergoeding ten gu:nste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere
rijksdiensten en van sommige leden van
het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen
en voor ongevallen op de weg naar en
Vai1. het werk, volgt dat de regeling ingestelcl bij de wet van 3 juli 1967 toepasselijk wordt verklaard op de leden
van het personeel der gesubsidieerde
onclerwijsinrichtingen die het voordeel
van een wedcletoelage ten laste van de
Staat genieten ;
Dat de vergoeding voor de ongevallen
welke aan die personen zijn overkomen
tijdens en door de uitoefening van hun
ambt door die bepalingen niet is uitgesloten ingeval de taken die op het ogenblik van het ongeval werclen uitgeoefend
niet de taken zijn waarvoor de weddetoelagen worden verleend ;
Dat de rechter dus niet moest onderzoeken of zulks ten cleze al clan niet het
geval was;
Dat het midclel naar recht faalt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 april 1975. - ge kamer. - Voorzitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. - Verslaggever, de H. Janssens.
Gelijkluidende conclttsie, de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Bayart en Fally.

VERENIGDE KAMERS.- 2 mei 1975.
1o VOORZIENING IN CAS SA TIE. -

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- AARESTEN VAN DE RAAD VAN STATE.
- AARESTEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN 'NORDEN INGESTELD.
2° RAAD VAN STATE. - ARRESTEN
VAN DE RAAD VAN STATE VATBAAR
VOOR CASSATIEBEROEP.
3° VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
- AARESTEN VAN DE RAAD VAN S•rATE.
AAREST WAARBIJ ENKEL WORDT
BESLIST DAT DERDENVERZET NIET ONTVANKELIJK IS.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

-
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40 RAAD vAN STATE. ARREST
WAARBIJ ENKEL WORDT BESLIST DAT
DERDENVERZET NIET ONTVANKELIJK IS.
NIET ONTVANKELIJK OASSATIEBEROEP.

5° VOORZIENING IN CASSATIE. VoORZIENING TEGEN EEN
VORM. ARREST VAN DE RAAD VAN STATE.MEMORIE VAN ANTWOORD.- TERMIJN
VAN DERTIG DAGEN.

1o en 2 ° H et H of van cassatie doet uitspmak
ove1· de vool'ziening in cassatie tegen
arresten waa1·bij de afdeling administmtie van de Raad van State beslist van de
vo1'de1·ing geen kennis te kunnen nemen,
dam· deze tot de bevoegdheid van de
1·echte1'lijke overheid behoo1·t, en tegen
de m·resten waarbij de genoemde afdeling
afwijzend beschikt op een exceptie van
onbevoegdheid gegmnd op de ovenveging
dat de vonleTing tot de bevoegdheid van
deze ove1·heid behooTt (1). (Art. 609,
2o, G.W., en art. 33 gecoord. wetten
op de Raad van State.)
30 en 4o Geen beslissing waartegen een

cassatiebemep kan wm·den ingesteld is
het mTest wam·bij de afdeling administTatie van de Raad van State, met toepassing van artikel 48, lid 2, van het
besluit van de Regent van 23 a~~g1-~stus
1948 tot regeling van de 1·echtspleging
voo1· de genoemde afdeling, enkel beslist
dat denlenve1·zet tegen een m·oege1• arrest
van clezelfcle afdeling niet ontvankelij k
is (2). (Art. 609, 1°, G.W., en art. 33
gecoord. wetten op de Raad van State.)
5o De te1·mijn wam·ove1· de VM'tvee1·der be-

schikt om zijn antwoonl op een V001'ziening tegen een mTest van de Raad
van State te1' g1·ijfie van het H of in te
dienen, bedmagt, op stmffe van 1-titslititing, dm·tig dagen, te rekenen van
de dag waarop het inleidencle VM'Zoeksch?-ift of de memoTie van toelichting is
betekend. (Art. 1093 G.W. en art. l,
d, besl. Regent 23 augustus 1948 tot
vaststelling van de formaliteiten en
de termijnen inzake cassatieberoep
tegen de arresten van de Raad van
State.)
(1) Raadpl. de noten 1, 2, 3 en 4, get. W.G.,
onder cass., 29 januari 1971 (A1'1'. cass., 1971,
blz. 518), en de conclusie van de procureurgeneraal W.:r. Ganshof van der l\ieersch,,
ibidem.
(2) Raadpl. cass., 26 maart 1952 (Bull. en
Pas., 1952, I, 463) en 29 januari 1971 (A1•r.
cass., 1971, blz. 518).

(DEMOL EN DEWAET, T. BRANKAER, LUP·
PENS, CHARLIER, ALSTEENS, HENDRIOKX, EENAERTS EN DELANGE, IN
TEGENWOORDIGHEID VAN HOLVOET, GElVIEENTE OVERIJSE EN BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 jcui 1974 door de Raad van
State, afdeling administratie, gewezen ;
Over de grond van niet-ontvankelijkheid van de voorziening door de verweerders Brankaer, Luppens, Charlier, Alsteens, Hendrickx, Eenaerts en Delange
opgeworpen en hieruit afgeleid dat het
bestreden arrest geen beslissing is waartegen een voorziening in cassatie openstaat :
Overwegende dat het arrest niet ontvankelijk verklaart, op grond van artikel 48, lid 2, van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling
van de rechtspleging voor de afdeling
administratie van de Raad van State, het
derdenverzet door de eisers ingesteld
tegen het arrest van 6 maart 1973 waarbij de Raad van State onder meer beslist
dat de verkiezing van de eisers tot schepenen van de gemeente Overijse vernietigd is;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 609, 2°, van het Gerechtelijk Wethoek en artikel 33 van de door koninklijk
besluit van 12 januari 1973 gecoorclineerde wetten op de Raad van State, het Hof
van cassatie uitspraak doet over de voorziening in cassatie tegen de arresten
waarbij de afdeling administratie van
de Raad van State beslist van de vordering geen kennis te kcwnen nemen daar
deze tot de bevoegdheid van de rechterlijke overheid behoort en tegen de arresten waarbij de genoemde afdeling afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheicl gegrond op de overweging dat
de vorderi:t1g tot de bevoegdheid van
deze overheid behoort ;
Overwegende dat de bestreden beslissing geen arrest uitmaakt dat door de
hierbovenvermelde wetsbepalingen wordt
bedoelcl en waartegen een voorziening in
cassatie openstaat ;
Overwegende gevvis dat de eisers,
zoals zij het in hem verzoekschrift doen
gelclen tot staving van hun derclenverzet,
beweerden dat de Raad van State bij zijn
arrest van 6 maart 1973 beslissi:t1gen genomen had die uitsluitencl tot de be-
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voegdheid van de rechterlijke overheid
behoren;
Doch overwegende dat het bestreden
arrest, dat uitsluitend het derdenverzet
op grond van de bepalmgen van artikel 48, lid 2, van het besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 voomoemd
niet ontvankelijk verklaart, geen arrest
is als bedoeld door de artikelen 609, 2D,
van het Gerechtelijk Wetboek en 33 van
de door het koninklijk besluit van
12 januari 1973 gecoordmeerde wetten
op de Raad van State ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers m de
kosten, met uitzondering van de kosten
van betokening van de memoria van
antwoord van de Belgische Staat, welke
buiten de termijn gesteld door artikel 1,
d, van het besluit van de Regent van
23 augustus 1948 tot vaststelling van de
formaliteiten en de termijnen i:nzake
cassatieberoep tegen de arresten van de
Raad van State gedaan werd.

2 mei 1975. - Verenigde kamers.
Voot·zittet·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggevm·, de H. Van Leckwijck. Gelijkl~Lidende conclusie, de
H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
Pleitm•s, de HH. Van Ry:n, Bayart en
Claeys Bouuaert.

1° KAMER. -

2 mei 1975.

1 D ARBEIDSONGEVAL. - 0VERHEIDSSEOTOR.- WET VAN 3 .JULI 1967, ARTIKEL 14, § 1, 3D. - REOHTSPERSONEN,
OPENBARE INSTELLINGEN EN LEDEN
VAN HUN PERSONEEL TEGEN WIE GEEN
VORDERING TOT SOHADEVERGOEDING OP
BASIS VAN DE REGELS VAN HET GEMEEN
RECHT KAN WORDEN INGESTELD. BEGRIP.
2D LEGER. -

GEALLIEERDE KRI.JGSMAOHTEN. - 0VEREENKOMST TUSSEN
DE BI.J HET NooRD-ATLANTrsoH VERDRAG AANGESLOTEN STATEN, BETREFFENDE 'DE RECHTSPOSITIE VAN HUN
KRI.JGSMACHTEN, ARTIKEL VIII-5. SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN LID
VAN KRI.JGSMACHTEN VAN EEN STAAT

DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN
ANDERE STAAT VERBLI.JVEN OF ER OP
DOORTOCHT ZI.JN.- VORDERINGEN TOT
SCHADEVERGOEDING « GEREGELD ll
DOOR DE STAAT VAN VERBLI.JF.
3D ARBEIDSONGEVAL. -

OVERHEIDSSECTOR.- WET VAN 3 .JULI 1967. 0NGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN LID
VAN GEALLIEERDE KRI.JGSMACHTEN DIE
IN BELGIE VERBLI.JVEN OF ER OP DOORTOCHT ZI.JN. 0VEREENKOJVIST OP
19 .JUNI 1951 TE LONDEN ONDERTEKEND EN GOEDGEKEURD BI.J DE WET
VAN 9 .JANUARI 1953, ARTIKEL VIII-5.
- BELGISCHE STAAT MOET KRACHTENS
DEZE OVEREENKOMST DE VORDERING
TOT SCHADEVERGOEDING VOOR REKENING VAN DE VREEMDE STAAT « REGELEN ll, - ARTIKEL 14, § 1, LID 3, VAN
DE WET VAN 3 .JULI 1967 DOET GEEN
AFBREUK AAN DE VORDERING VAN DE
GETROFFENE.

1D De ?'echtspersonen, o.a. de Belgische

Staat, r;n de openba1·e instellingen alsmede de leden van hun personeel tegen
wie krachtens artikel 14, § 1, lid 3,
van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevet·goeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naa1·
en van het wet·k en voor beroepsziekten
in de overheidssector geen vordet·ing tot
schadeve?·goeding op basis van de t·egels
van het gemeen t·echt kan wm·clen ingesteld, zijn de rechtspersonen die ovet·eenkomstig deze ?'egels aanspmkelijk zijn
voo1· de schade welke de getroffene heeft
geleden ten gevolge ofwel van een eigen
fout ofwel, naar gelang van het geval,
van een fout van h~m orgaan of van hun
aangestelcle ; daat· een militait• van een
V?'ee?nde kt·ij gsrnacht, die in Belgie
vet·blijft of e1· op dom·tocht is, noch een
ot·gaan noch een aangestelde is a.m.
van de bedoelde personen en openbm·e
instellingen, als hij in deze hoeclanigheicl
schade toebrengt aan een elm· personen
waat·van spt·ake in artikel 1 van vo?·envm·melde wet van 3 juli 1967, kan de vm·de?'ing van een clergelijke getmffene om
op basis van het gemeen 1·echt schacleVe?'go.eding te bekomen niet tegen de
Belg~sche Staat worden ingestelcl en d~ts
evenmin wo1·den uitgesloten ove?'eenkomstig artikel 14, § 1, lid 3, van de
genoemde wet (1).
(1) Men raadplege cass., 12 januari HJ71
(A1·r. oass., 1971, biz. 450) en de noten 1 en 2 :
wanneer een werkman door een ongeval
wordt getroffen tijdens de uitvoering van
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bet1·ef!ende de 1·echtspositie van httn
krijgsmachten, op 19 juni 1951 te
Landen ondet·tekend en goedgeketwd bij
de wet van 9 januari 1953, wm·den de
vordet·ingen tot schadeve1·goedingen « wegens handelingen of vet•zuimen >> van
een lid van een dergelijke krijgsmacht
door de Staat van verblijf, o.a. door de
Belgische Staat, << geregeld >>, wannee1· in
Belgie schade is veroorzaakt door een
lid van de Britse krij gsmachten die zich
dam- bevinden of er op dom·tocht zijn.
3o Hoewel de Belgische Staat, kmchtens

artikel VIII-5 van de Ovet•eenkomst
tussen de bij het N om·d-Atlantische
V M'd1·ag aangesloten Staten, bet1·ef!ende
de rechtspositie van htm krijgsmachten,
op 19 jttni 1951 te Landen ondertekend
en goedgekeurd bij de wet van 9 januari
1953, de vonlering tot schadeve1·goeding
moet << regelen >> welke dom· de getmffene
is ingesteld wegens schade veroo1·zaakt
ten gevolge van een << handeling of VM'zuim >> van een lid van de geallieerde
k1·ijgsmachten die op het Belgische
g1·ondgebiecl vei·blijven of e1· op cloo1·tocht
zijn, vloeit deze vm·plichting ttitslttitend
voort ttit bepalingen van clit verdmg dat
de Belgische Staat e1·toe verpl·icht cle
schadevet•goecling te << 1'egelen >> voot' 1'ekening van een vreernde Staat of van
diems rnilitai1·en die, volgens het gemeen
1·echt, tot schadeve1·goeding konden gehottden zijn; hie1·nit volgt dat, wanneer
hij die dam· een dm·gelijke schade wo1·dt
getmffen een persoon is wam·van sprake
in a1·tikel 1 van de wet van 3 jttli 1967,
de Belgische Staat diens vm·de1·ing tot
schadeve1·goeding moet << 1'egelen » en
dat m·tikel 14, § 1, lid 3, van ve1·melde
wet hie1·aan geen afbrenk lean cloen ( l).
(TIJSKENS, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING.)

Het openbaar ministe1·ie heeft als volgt
geconclttdeetd :
In januari 1966 werd eiser, die op een
kantoor van het kadaster werkzaam was,
een werk voor rekening van een derde ter
beschikking van wie hij door zijn baas werd
gesteld, wordt de aansprakelijkheid van deze
derde, die niet de werkgever van de werkman
is, in de zin van de gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade voort-

slachtoffer van een ongeval veroorzaakt
door een voertuig bestuurd door een
Brits militair wiens stal1dplaats in het
kader van het N avoverdrag in Belgie was.
In januari 1970 vroeg eiser bij dagvaarding dat de Belgische Staat veroordeeld zou worden hem de schadevergoeding te betalen die wegens dit ongeval
ingevolge de bepalingen van het gemeen
recht verschrtldigd was.
De Rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren veroordeelde de Staat tot
betaling van een hoofdsom van 17 5.289
frank. Op hoger beroep door de Staat
besliste het Hof van beroep te Luik, bij
een arrest van 6 april 1973, clat cle eis
niet ontvankelijk ·was, claar eiser geen
recht hacl op verkrijging van gemeenrechtelijke schadeloosstelling van cle
Belgische Staat.
'l'egen cleze beslissing is de voorziening
gericht.
Een woorcl uitleg alvorens het miclclel
te onclerzoeken :
Twee essentiele rechtsregels clienen
hiel' in aanmerking genomen te worden :
- enerzijcls, de wet van 3 juli 1967,
betreffencle cle schaclevergoecling voor
arbeiclsongevallen in de overheiclssector,
- anclerzijcls, de Overeenkomst betreffende cle rechtspositie van cle krijgsmachten van cle bij het Noorcl-Atlantisch
Verdrag aangesloten Staten, van 19 juni
1951, goedgekeurd door de legislatieve
akte van 9 januari 1953 (Staatsblad,
15 maart 1953).
De wet van 3 juli 1967 houdt een
bepaling in van gelijke strekking als die
van artikel 19 van de gecoordineerde
wetten betreffende de schadevergoecling
wegens arbeidsongevallen.
Deze bepaling - artikel 14 - luidt
als volgt:
<< § I. Afgezien van de rechten die uit
deze wet ontstaan, blijven de getroffene
of zijn rechthebbenden beschikken over
een vordering tot burgerlijke aansprakelijkheid tegen de leden van het personeel,
die het ongeval of de ziekte opzettelijk
hebben veroorzaakt.
» Behoudens de in het derde lid bepaalspruitende uit arbeidsongevallen, niet geregeld door het gemeen recht.
(1) Raadpl. cass., 7 oktober 1954 (B1tll. en
Pas., 1955, I, 88), en de conclusie van het
openbaar ministerie verschenen in A1'1', cass ..
1955, blz, 55. Raadpl. ook S. LAZAREFF, Le
statu.t des forces du. Tntite de l' Atlantique nm·d,
Parijs, 1964, biz. 360 en vlg.
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arbeidsongevallen, uit ongevallen op de
weg naar of van het werk of uit beroepsziekten, ten bezware van de in artikel 1
bedoelde rechtspersonen en inrichtingen
en ten voordele van de getroffene, die
tot hun personeel behoort of van zijn
rechthebbenden, aileen aanleiding tot het
herstel als bepaald bij deze wet.
" Afgezien van de vordering op grond
van deze wet, behouden de getroffene of
zijn rechthebbenden het recht om, overeenkomstig de gemeenrechtelijke regelen,
van diegenen die voor het ongeval of de
ziekte aansprakelijk zijn, herstel van het
toegebrachte nadeel te eisen. Tegen een
in artikel 1 bedoelde rechtspersoon of
inrichting tot wier personeel de getroffene
behoort of tegen de andere leden van dat
personeel hebben de getroffene en zijn
rechthebbenden dat recht echter aileen
wanneer het om een ongeval op de weg
naar of van het werk gaat en onder de
voorwaarden door de Koning bepaald.
" Schadeloossteiling kan niet met herstel ingevolge deze wet worden gecumuleerd.
))

...

)),

Op grond van het dercle lid van cleze
paragraaf 1 van artikel 14 van de wet
van 1967 heeft het bestreclen arrest gemeencl te 1nogen beslissen clat eiser geen
recht had op gemeenrechtelijke schacleloossteiling.
De evengenoemde overeenkomst van
19 juni 1951 betreffende de krijgsmachten
bepaalt in artikel VIII-5, clat vorcleringen
tot schaclevergoeding, ingesteld wegens
handelingen of verzuimen van een lid van
een lu'ijgsmacht (ten cleze een lid van de
Britse krijgsmacht), ofwegens elke andere
hancleling, verzuim of gebeurtenis waarvoor een krijgsmacht of een burgerlijk
element verantwoordelijk is en die op
het gronclgebiecl van de Staat van verblijf (ten deze in Belgie) schade hebben
beroldmncl aan clerde partijen (ten cleze
eiser), « wo1·den ge1·egeld door de Staat
van verblijf (ten deze Belgie) overeenkomstig de volgende bepalingen ... )).
Het voorgestelde enig middel doet
terecht schending van de wet van 1967
betreffende de arbeiclsongevailen en van
de bepalingen van artikel VIII-5 van
het evenvermelde Verch·ag gelclen.
De reclenering van bet bestreden arrest
is eenvoudig, jazelfs simplistisch ... maar
verkeercl:
Om de enige reden clat de gemeenrechtelijke vordering door eiser ingesteld
wercl, met toepassing ten andere van

het bepaalde in de Overeenkomst, tegen
de Belgische Staat en dat eiser een ambtenaar is, derhalve statutair of anderszins
aan de Staat verbonden, meent het clat
de bepalingen van het derde lid van § 1
van artikel 14 van de wet van 1967 ten
cleze van toepassing zijn, in deze zin dat
gemeenrechtelijke schadeloossteiling uitgesloten is.
Het volstaat niet dat de partij tegen
wie een vordering wordt ingesteld een
« rechtspersoon of inrichting )) is, als in
artikel 1 van de wet van 3 juli 1967
bedoeld, om daaruit te kunnen af!eiden
dat de gemeenrechtelijke schadevergoecling uitgesloten wordt.
Een clergelijke schadeloossteiling wordt
slechts uitgesloten wanneer h~t slachtoffer een lid van het personeel van de
rechtspersoon of de insteiling is waa1·tegen
de eis wordt ingestelcl.
Het volstaat niet vast te steilen dat
de aangesproken inrichting of rechtspersoon een in artikel 1 bedoelde inrichting of rechtspersoon is. Eerst n:wet de
aa1·d van de judclische betrekkingen die
tussen de inrichting of de rechtspersoon
enerzijcls en de getroffene anderzijcls
bestaan bepaalcl worden.
De rechtsvordering tot hot bekomen
van de gemeenrechtelijke schadevergoedingen worclt ook onder hot regime van
de wetten van 1903 en 1971 niet uitgesloten om de enige reclen dat de persoon
van wie men deze schacleloossteiling eist
een we1·lcgeve1· is. Een clergelijke schaclevergoecling is aileen clan uitgesloten, wanneer tussen de werkgever en de getroffene een arbeidsove1·eenlcomst bestaat (1).
In het geval waarover het arrest van
3 maart 1971 werd gewezen, was het
ondernemingshoofd ter beschikking waarvan de getroffene stond verplicht de
gemeenrechtelijke vergoeclingen uit te
betalen.
Indien het ondernemingshoofd, werkgever van de getroffene, zich jegens hot
tweede onclernemingshoofd civielrechtelijk aansprakelijk voor het ongeval
- er toe verbonclen zou hebben de verschulcligcle schadevergoeclingen met bevrijding van het tweede ondernemingshoofd persoonlijk uit te betalen, zou,
vanzelfsprekencl en met toepassing van
artikel 19 van de gecoordineercle wetten
betreffencle de vergo13ding cler uit arbeids-

(1) Cass., 12 januari en 3 maart 1971 (A1'1'.
cass., 1971, biz. 450 en 636 met voetnoot,
blz. 637; Bttll. en Pas., 1971, I, 432 en 603
en voetnoot blz. 604).
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gemeenrechtelijke rechtsvordering niet
uitgesloten geweest zijn.
Dezelfde redenering geldt m.i. wat het
thans onderzochte geval betreft.
James Cuthbertson, die het ongeval
heeft veroorzaakt, is een Brits militair ;
hij is geen lid van het personeel van de
Belgische Staat.
De getroffene beschikte principieel
over een rechtsvordering tegen deze
militair - en eventueel ook tegen de
Britse Staat (ten mu1.ste met toepassing
van onze rechtsregels)- om de gemeenrechtelijke vergoeclingen te bekomen.
Artikel VIII-5 van de Overeenkomst van
13 juni 1951 bopaalt nochtans dat cleze
vergoedingen door " de Staat van verblijf " - ten doze Belgie - " geregeld
worden" ... en 75 % van de last client
gedragen te worden door de Staat " van
herkomst " (Groot-Brittanniii) (zie artikel VIII-5, (e), i).
Zoals Lazaroff terecht schrijft : " la
responsabiliM jm·idique est celle de l'Etat
cl'origine (ten cleze Groot-Brittam1.iii) ...
"il n'est dit nulle part ... que l'Etat de
sejour est substitue a l'Etat d'origine "
... « il s'agit uniquement cl'une substitution procedurale, l'Etat cl'origine restant
alors l8galement responsable et l'Etat
de sejour ne faisant que regler le montant
des clommages" (1).
(Verder nochtans - zie blz. 365 en
366 - worclt de reclenering van Lazareff
minder begrijpelijk. Hoe clan ook, ik
kan hem claar niet meer volgen.)
Het micldel kan dan ook, meen ik,
gegrond worden verklaarcl op basis van
de volgende overwegingen.
De rechtspersoon n1.et name de
Belgische Staat, of de inrichting waartegen is ingesteld een vordering strekkende tot het bekomen van de gemeenrechtelijke schadevergoedingen, met toepassing van artikel 14 van de wet van
3 juli 1967 - die uitgesloten is, is de
rechtspersoon of de inrichting die naar
gemeen recht civielrechtelijk aansprakelijk zou zijn voor de schade, door do
getroffene geleden tengevolge ofwel van
een fout die hem eigen is, ofwel van een
Jo~tt van zijn orgaan, ofwel nog van een
jout van zijn aangestelden.
Het ligt voor de hand, dat hetzelfde
principe gelclt voor de toepassing van
artikel 19 van de gecoiirdineercle wetten
betreffencle de schacleloosstelling inzake
(1) Le statttt des fm·ces dtt i1·aite de l'Atlantiqtte nord, Parijs, 1064, blz. 360.

arbeiclsongevallen : het gezond verstancl
maakt clit reeds duidelijk. De gemeenrechtelijke rechtsvorclering kan natumlijk
clan alleen door artikel 19 uitgesloten
worden indien zij principieel bestaat,
indien derhalve de getroffene zijn werkgever of zijn aangestelde principieel een
fout ten laste kan leggen.
Een militair, lid van een op het gTondgebied van Belgiii verblijvende krijgsInacht, is noch een orgaan noch een aangestelde van de Belgische Staat.
Weliswaar worden, ingevolge de bepalingen van artikel VIII-5 van de meeraangehaalde internationale Overeenkomst, de vorderingen tot schadevergoeding « wegens handelingen of verzuimen "
van zulk lid door de Staat van verblijften deze Belgiii - « geregeld " en preciseren deze bepalingen van de Overeenkomst ook, dat deze vorderingen «worden
ingediend en onderzocht on de uitspraken
worden gedaan, overeenkomstig de wetten en regle1neuten van de Staat van
verblijf welke voor zijn eigen krijgsmachten gelden >>.
Doch deze bepalingen van de Overeenkomst zijn natumlijk niet van die aard
dat zij het bestreden arrest . wettig
kunnen dragen.
I1nn1.ers :
1° De Staat v:an verblijf die aldus,
ingevolge deze m een u'lternationale
Overeenkomst gegeven bepalingen, de
vordering tot schadevergoeding « regelt n,
wordt him·cloor geen Staat die civielrechtelijlc aansprakelijk is voor zijn eigen
font of voor de font van zijn eigen orgaan
of aangestelde. De aansprakelijkheid die
n.a.v. een ongeval, te wijten aan een
in Belgiii verblijvend militair van een
buitenlandse krijgsmacht, ontstaan is,
blijjt cle aansp1·akelijkheicl van deze militair en of van de vreemde Staat. Overigens, ingevolge lid (e), i, van bedoeld
artikel VIII-5, zelfs na « regeling " van
de vordering tot schadevergoeding blijft
de Staat van herkomst (ten doze GrootBrittanniii) verplicht de last van de
schadevergoeding voor 75 % te dragen.
2° Uit de enkele omstandigheid da t
bedoeld artikel VIII-5 ook naar de wet
van 3 juli 1967 wn verwijzen valt niet
af te leiden dat de schadeloosstelling
door de getroffene niet kan worde;1
gevorderd omdat de Belgische Staat
krachtens een internationale Overeenkomst de schuld voor rekening van de
vreemde Staat, waarvan een militair de
schade veroorzaakt lweft, client te regelen.

967N og een woord uitleg :
Op 7 oktober 1954 heeft het Hof een
gelijkaardig probleem moeten oplossen.
Het heeft beslist :
" Hoewel artikel 1 van de bij besluit
van de Regent van 5 oktober 1948 sa~nen
geschakelde wetten op de vergoe<;J.mgspensioenen bepaalt, dat al de ter e~Itvoe
ring dezer wetten toegekende penswenen
en toelagen een forfaitaire scha~e
loosstelling uitmaken en de toekennmg
van elke andere vergoeding voor hetzelfde schadelijk feit uitsluiten, vloeit
;nochtans noch uit de tekst noch uit de
voorbereidende werkzaamheden van deze
wetten voort, dat de Belgische Wetgever
zijn onderdanen, al waren zij leden van
het Belgisch leger, heeft willen beroven
van de volledige schadeloosstelling waarop zij ten laste van de Amerikaanse en
Britse Staten recht hadden, en waarvan
de Dienst voor onderlinge hulpverlening,
krachtens de beschikkingen van de besluitwetten van 31 december 1945 en
l l januari 1947, in plaats ,;ran de Sta~en
die schuldenaars er van ZIJJl de betalmg
verzekert " ( 1).
Ik concludeer tot vernietiging.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest op 6 april 1973 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 1, inzonderheid
10 daarvan, en 14, inzonderheid § 1,
clerde lid claarvan, van de wet van 3 juli
1967 houdende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op
de weo· naar en van bet werk en voor
beroep";;ziekten in de overl~~idssector en
van artikel VIII van de biJ de wet van
9 januari 1953 goedgekeurde overeenkomst van 19 juni 1951 tussen de bij het
N oord -Atlantisch V erclrag aangesloten
Staten betreffende de rechtspositie van
hun strijdmachten,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de vergoedingsplicht van
verweerder voor het door de Britse militair Cuthbertson veroorzaakte ongeval
" zijn enige .en nitslnitencle grondslag
vindt in artikel VIII van het Nato
(1) Bull. en Pas., 1955, I, 88 en A1•r. cass.,
1955, 55 en de conclusie van het openbaar
ministerie.

Statnsverdrag van 19 juni 1951 ,, aan
eiser het recht ontzegt, om overeenkomstig de gemeenrechtelijke regelen,
van verweerder herstel van het toegebrachte nadeel te eisen, zulks op de grond
dat het Belgisch leger onbetwistbaar
behoort tot de in artikel 1-1° van de wet
van 3 juli 1967 bepaalde rijksbesturen
en andere rijksdiensten tegen wie de
aanspraken in gemeen recht aan oorspronkelijke aanlegger op grond van
artikel 14 ontzegd zijn,
tet·wijl, ee1·ste onderdeel, de uitsluiting
van het recht om tegen de werkgever van
eiser de gemeenrechtelijke vergoeding
te eisen op grond van het doel van de
wet, aileen moet gelden wanneer de werkgever aansprakelijk is omdat hij ook de
werkgever is van de aansprakelijke dader
en daarentegen niet moet gelden wan.neer
de werkgever van eiser voor de claad van
de aansprakelijke dader aansprakelijk is
op een andere rechtsgrond clan een band
van ondergeschiktheid tussen de dader
en de werkgever (schending van artikel14
van de wet van 3 juli 1967 en van artikel VIII van de overeenkomst van 19 juni
1951);
en tet·wijl, tweede ondetdeel, het Belgisch
leger niet valt onder de opsomming " de
rijksbesturen en andere rijksdiensten
met inbegrip van de rechterlijke macht
en de onderwijsinrichtingen >> (schending
van artikel1 van de wet van 3 juli 1967) :
Overwegende dat de rechtspersoon,
onder andere de Belgische Staat, of de
inrichting waartegen een vordering st-rekkende tot het bekomen van de schadevergoedingen van gemeen recht, met toepassing van artikel 14 van de wet van
3 juli 1967 uitgesloten is, de rechtspersoon of de irtrichting is die in gemeen
recht civielrechtelijk aansprakelijk zou
zijn voor de schade door de getroffene
geleden tengevolge ofwel van een fout
die hem eigen is, ofwel van een fout van
hem orgaan, ofwelnog van een fout van
hem aangestelden ;
Overwegende dat een militair, lid van
een op het gronclgebied van Belgie
verblijvende vreemde krijgsmacht, noch
een orgaan, noch een aangestelde van
de Belgische Staat is ;
Overwegende weliswaar dat ingevolge
de bepalingen van artikel VIII-5 van
de Overeenkomst van 19 juni 1951 tussen
de bij het Noord-Atlantisch Verdrag
aangesloten Staten betreffende de rechtspositie van hun krijgsmachten, goedgekeurd door de wet van 9 januari 1953,
de vorderingen tot schadevergoedingen
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een lid van een dergelijke krijgsn:1acht
door de Staat van verblijf, ten deze
Belgie, worden geregeld en dat deze vorderingen « worden ingediend en onderzocht en de uitspraken worden gedaan,
overeenkomstig de wetten en reglementen
van de Staat van verblijf welke voor zijn
eigen krijgsmachten gelclen " ;
Overwegende nochtans, enerzijds, dat
de omstandigheid dat de Staat van verblijf zulke vorderingen tot schadevergoeding « regelt >> die Staat geenszins
civielrechtelijk aansprakelijk maakt voor
de schade die uit hager bedoelde handelingen of verzuimen ontstaat ; clat cle
aansprakelijkheid, die ter gelegenheid
van een ongeval te wijten aan een militair van een vreemcle in Belgie verblijvende krijgsmacht ontstaan is, de aansprakelijld1eid van deze militair en/of
van de vreemde Staat blijft; dat overigens, ingevolge lid (e), i, van becloeld
artikel VIII-5, zelfs na « regeling >> " van
de vordering tot schaclevergoecling >> de
Staat van herkomst de last van de schadevergoecling voor 75 pet. client te dragen;
Overwegende, anderzijds, dat uit de
loutere omstandigheid dat bedoeld artikel VIII-5 van voormelcle overeenkomst
ook naar de naclien uitgevaarcligde wet
van 3 juli 1967 zou verwijzen, luidens
welke de door deze wet beschermde
getroffene alle recht op schadeloosstelling
volgens gemeen recht tegen de Staat
wordt ontzegd wegens de fout van een
Belgisch militair, orgaan of aangestelcle
van de Staat, niet af te leiden is clat die
schadeloosstelling door de getroffene
niet kan worden gevorderd wanneer de
Belgische Staat, op grand van een internationaal verdrag, de wegens een ongeoorloofcle handeling of verzuim van een
lid van een vreemde krijgsmacht verschulcligde schadeve~'goeding client te
" regelen >> voor rekenrng van een vr.eemde Staat;
Dat het middel gegrond is ;

Om die reclenen, 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 fcitenrechter zou worden beslist ; verwijst
de zaak naar het Hof van beroep te
Brussel.
2 mei 1975. 1 8 kamcr. Voor·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever·, de H. Smy.- Gelijklui-

dende conclusie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.- Pleiter·s, de HH. van
Heeke en Bayart.

18 KAMER.- 2 mei 1975.
HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.AOHTEREENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN WAARVAN HET VOORWERP EEN
DUUR VAN ZELFS MINDER DAN EEN J AAR
GEBRUIK IN ZIOH SLUIT EN WAARBIJ DE
GEBRUIKER ZIOH VERBINDT OM OP
EENZELFDE PEROEEL VOOR HET GE·
wONE TEELT- EN ONDERHOUDSwERK
TE ZORGEN. - \'VETTELIJK VERMOEDEN
DAT EEN PAOHTOVEREENKOJ\1ST BE·
STAAT.

Ar·tikel 2, 2°, van de afdeling van het
Bttrge?·lijk Wetboek houdencle de r·egels
betr·effende de pacht in het bijzonder·
(wet van 4 november 1969, ar·tilcel I)
voe1·t het ver·moeden in dat een pachtover·eenkomst vor·men, ongeacht de bepalingen van de akte waar·in zij vastgestelcl zijn, de achtereenvolgencle ove?·eenlwmsten waar·bij dezelfcle gebruiker·
zich, zelfs voor· over·eenkomsten waar·van
het voonve1·p een dtttW van minder· clan
een jaar gebntik in zich shtit, jegens
eenzelfde eigenaar· verbinclt om op eenzelfcle per·ceel gechwencle meeT clan een
seizoen vom· het gewone teelt- en oncler·hottclswerk te zm·gen (1).
(SUELZE, T. FOLLON
EN VANHENTENRYOK.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 januari 1974 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Hasselt;
Over het middel afgeleid uit, de schending van artikel 2, inzonderheid 2° daarvan, van afdeling 3 van hoofdst1ik II,
van titel VIII, van boek III, van het
(1) Raaclpl. Gedr. St. Senaat, zitting 19611962, nr. 139, biz. 3, zitting 1964-Hl65, nr. 295,
biz. 1, 2, 7 en 8; Gedr. St. Kamer, zitting
1966-1967, Ill'. 95-6, biz. 2.
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betreffende de pacht in het bijzonder,
clooTclat het vonnis, na vastgesteld te
hebben dat voor twee achtereenvolgende
jaren de gras- en fruitopbrengst door de
eigenaar van de weide aan eiser was
verkocht, het door eiser aangeboden,
en door de eerste rechter toegelaten
bewijs van het feit (( dat hij instaat voor
de gewone teelt- en onderhoudswerkzaamheclen op kwestieus perceel, zoals
bemesten, omheinen of onderhouden van
de bestaande afsluiting enz. "• als niet
afcloencle verwerpt, zulks op grand dat
het zelfs aannemelijk is dat hij, om zich
een optimale oogst te verzekeren, bemestings-, onclerhouds- of omheiningswerken
heeft verricht, maar zulks best kon
geschiecl zijn bim1.en het afgesloten koopverkoopcontract, en er op zichzelf nog
niet op wijst clat het uitdrukkelijk contract, zonder protest in de kwijting omschreven, fictief zou zijn geweest,
tenvijl achtereenvolgende overeenkomsten, waarvan het voorwerp een duur
van mincler dan een jaar in zich sluit,
onder de pachtwet vallen wanneer eenzelfde gebruiker zich jegens eenzelfde
eigenaar verbinclt om op eenzelfde perceel gedurende meer dan een seizoen voor
het gevvoon teelt- en onderhoudswerk te
zorgen:

doende te verwerpen, op grond dat eiser
gewone teelt- en onderhoudswerken kan
verricht hebben bij het toegang nemen
tot het terrein waarvan hem gras en
vruchten waren afgestaan, dat het zelfs
aannemelijk is dat hij~ om zich een optimale oogst te verzekeren, bemestings-,
onderhouds- of omheiningswerken heeft
verricht, maar dat zulks best kon geschied
zijn bi~men het koop-verkoopcontract en
op zichzelf er nog niet op wijst dat het
uitdruls:kelijke contract, zonder protest
in de kwijting omschreven, fictief zou
zijn, de rechtbank haar beslissing niet
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat de vernietiging
van de beslissing luidens welke er ten
deze geen pachtovereenkomst is, de vernietiging medebrengt van de beslissing
betreffende de uitdrijving van eiser die
er het rechtstreeks gevolg van is ;

Overwegende dat, luidens artikel 2,
2°, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II,

2 mei 1975. - Ie kamer. - Voo1'zitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Vm·slaggeve1·, de H. Gerniers.
- Gelijkl-uiclencle conclttsie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
Hit. van Heeke en Simont.

afdeling 3, van het Burgerlijk Wetboek,
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder, de achtereenvolgende
overeenkomsten waarvan het voorwerp
de duur van minder dan een jaar gebruik
in zich sluit, onder toepassing van de
bepalingen van voormelde afdeling vallen, wanneer eenzelfde gebruiker zich
jegens eenzelfde ·eigenaar verbindt om
op een zelfde perceel gedurende meer dan
een seizoen voor het gewone teelt- en
onderhondswerk te zorgen ;
Overwegende dat voormelde wetsbepaling een wettelijk vermoeden van het
bestaan van een pachtovereenkomst instelt, wat de geschreven overeenkomst
ook moge bepalen ;
Overwegende dat het ten bewijze aangeboden feit, namelijk dat eiser voor de
gewone teelt- en onderhoudswerkzaamheden, zoals bemesten, omheinen of
onderhouden van de bestaande afsluiting,
moet instaan, aan het door voormelde
wetsbepaling gestelde vereiste beantwoordt;
Overwegende derhalve dat door de ten
bewijze aangeboden feiten als niet af-

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 Tongeren, zitting houdende in
hoger beroep.

2e KAMER.- 5 mei 1975.
CASSATIEMIDDELEN'.
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. - VEROORDELING VI'EGENS OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDINGEN. - V OORZIENING IN OASSATIE VAN
DE BEKLAAGDE. - MIDDEL HIERUIT
AFGELEID DAT HET FElT ALS ONOPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN
HAD MOETEN GEKWALIFIOEERD ZIJN,
STRAF DIE WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD .BLIJFT. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
N iet ontvankelij k is cle vo1·cleTing tot cassatie welke hierop is gegToncl clat het jeit
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dat als opzettelijk toebTengen van slagen
of ve1"wondingen is gekwalijicee1·d als
onopzettelijke slagen of verwondingen
had moeten gekwalijiceerd zijn, wannee?'
de straf wettelijk ge1·echtvaaTdigd blijft
binnen de pe1·ken vr;tn dit laatste misdrijf (I). (Artt. 4ll en 4I4 Sv.)
(MELCHIOR, T, GEJYIEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE " EN KOvVALCZYK.)

Tedenen ve1•meldt waaJ"op hij stettnt om
de beslissing van de ee1·ste 1·echte1' te
bevestigen, neemt het beschikkende gedeelte, mam· niet de Tedenen van die
beslissing ove1· (3).
(VAN DE PERRE, T. LEUNEN
EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve1·taling).

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I2 november I974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel;

5 mei I975. 2e lmmer. Voo1'zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggeve1·, Baron Vingotte. - Gelijkz~tidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Carlier
(van de balie te Brussel).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 49I, 496 van het
Strafwetboek, 1382, I383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest onder bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter
eiser veroordeelt met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek tot een
enkele gevangenisstraf van vij fbi en maanden, tot IOO frank geldboete alsmede in
de kosten en gunstig beschikt op de
rechtsvorderingen van de verschoidene
burgerlijke partijen door de inbreuken
op de artikelen 49I en 496 van het
Strafwetboek bewezen te verklaren clio
ten laste werden gelegd van eiser, aan
wie verweten werd enerzijds zich verschillende geldbedragen te hebben doen
afgeven met het · oogmerk om ze zich
toe te eigenen ten nadele van verschillende personen, door het aanwenden van
listige lnmstgrepen om misbruik te m.aken
van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid, en anderzij ds ten nadele van
verschillende personen verscheiclene televisietoestellen, drie televisiekasten alsmede materieel en documentatie, die hem
overhandigd waren onder verplichting
om ze terug te geven of ze voor een
bepaalcl cloel te gebruiken, bedrieglijk
te hebben verduisterd of verspild,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, geen enkele
reclen van het arrest of van de beslissin.g
van de eerste rechter de vaststelling inhoudt dat de bestanddelen van de telastlegging van misbruik van vertrouwen
aanwezig zijn en meer in het bijzonder
de bewering dat eiser de in de dagvaarding opgenoemde televisietoestellen en

2 8 KAMER.- 5 mei 1975.
I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. SCHULDIGVER·
KLARING. - FEITEN Oli'I:SCHREVEN IN
DE BEWOORDINGEN VAN DE vVET EN
BEWEZEN VERKLAARD. - GEEN CONCLUSIE. - REGELJYIATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

2° HOGER BEROEP. -

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

I

0

Bij ontstentenis van een cmwl~tsie dienaangaande omkleedt de rechter de sclntldigveJ·klaring van de beklaagde Tegelmatig met redenen door vast te stellen dat
de in de bewom·dingen van de wet omsclu-evenfeiten bewezen zijn (2). (Art. 97
Grondwet.)

2° De 1'echte1' in hoge1· be1·oep die de eigen
(1) Raadpi. cass., 9 januari en 10 april1961
(Bttll. en Pas., 1961, I, 500 en 846); 23 maart
1971 (Arr. cass., 1971, biz. 708); 18 april
1972 (ibid., 1972, biz. 778) en 22 januari 1973
(ibid., 1973, biz. 521).

(2) Cass., 17
raaclpl. cass.,
snpra, biz. 512
(3) Cass., 11

maart 1975, sttpra, biz. 800;
7 januari en 8 april 1975,
en 856.
februari 1975, snp1·a, biz. 651.

-971-kasten alsmede andere voorwerpen ofwel
zou hebben verduisterd of verspild en
evenmin wijst op het bedrieglijk opzet
dat door dat misdrijf is vereist ; het arrest
aldus niet wettelijk met redenen is omWeed en evenmin derhalve de ten gunste
van de burgerlijke partijen Jadoul, Fels
en de echtgenoten Kaufmann-Durinck
uitgesproken veroordelingen (schending
van de artikelen 491 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek alsmede 97 van de Grondwet);
tweede onde1'deel, het beroepen vonnis,
waarvan de redenen bij het bestreden
arrest worden aangenomen, het verweer
afwijst dat eiser met betrekking tot de
telastlegging oplichting afieidde uit het
zeer klein aantal klachten in vergelijking
met het aanta1 klanten die hij had,
door te overwegen dat " het percentage
klachten geen beslissencl element is voor
het al clan niet bestaan van een misdrijf,
dit maar :in aanmerking kan komen ten
hoogste b:ij de beoordeling van de zwaarwichtigheid van de straf "• terwijl het arrest nu juist uit het aantal klachten het
bewijs afieidt van het bestaan van misdadig opzet, wat derhalve er het bewijs
van is dat het percentage klachten een
beslissencl element is voor het bestaan
van het misdrijf en een tegenstrijdigheicl
in de reclengeving van het arrest oplevert (schencling van de artikelen 496
van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet) :
Overwegende dat het middel zowel de
beslissing op de strafvordering bedoelt
als die op de burgerlijke rechtsvorderingen, welke laatste het gevolg zijn van
genoemcle beslissing op de strafvorclering;

deelden betaalde prijs door een ernstige
prestatie werd gecompenseerd, klaar en
duiclelijk heeft beschreven "• het arrest
voor het overige steunt op eigen reclenen
om te beslissen dat " de eerste rechter
heeft overwogen dat de toeeigening van
andermans zaak door bedrieglijke middelen was gebeurd en heeft beslist dat
beklaagde het opzet had gehacl om zich
andermans goecl op onwettelijke wijze
toe te eigenen onder het bedrieglijk mom
van een overeenkom.st " en " de eerste
rechter terecht de misclrijven bewezen
heeft verklaard )) ;
Dat op die wijze en door aile beschikkingen van het beroepen vonnis te bevestigen, het arrest voornoemde beslissingen
overneemt en tot de zijne maakt, maar
onder de redenen van die beslissingen
aileen de beschrijving tot de zijne maakt
die de eerste rechter heeft gegeven van
de praktijken die beklaagde tot vermeld
doeleinde heeft gebruikt ; dat het zich de
overweging van het vonnis niet toeeigent, volgens welke het percentage
klachten in vergelijking met het aantal
ldanten geen beslissend element is voor
het al dan niet bestaan van het misdrijf;
Dat het arrest derhalve niet heeft
kum1en vervailen in de in het middel
aangevoerde tegenstrijdigheid;
Dat ieder onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist (1);
En overwegende, met betrekking tot
de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen eiser, 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.

Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegencle dat, na in de bewoordingen van de wet te hebben gewezen op aile
gegevens die het ten laste van eiser
gelegcle misclrijf van misbruik van vertrouwen opleveren, het arrest beslist
dat " de eerste rechter terecht de misdrijven bewezen heeft verklaard "• zodat
het aldus het bestaan van die bestanddelen heeft vastgesteld ;

5 mei 1975. 2e kamer. Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1•slaggever, Baron Vingotte. - Gelijklttidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Dassesse.

Betreffencle het tweede onderdeel :
Overwegende dat, na te hebben overwogen clat de eerste rechter " de door
beklaagde gebruikte handelspraktijken
om zich gelden te doen overhandigen als
betaling voor hersteilingen van televisietoesteilen, zonder dat de door de bena-

(1) Het Hof heeft de twee onderdelen van
het middel onderzocht omdat, van de bm•gerIijke rechtsvorderingen, de ene op de telastlegging misbruik van vertrouwen en de andere
op de telastlegging oplichting gegrond was.
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5 mei 1975.

REOHTBANKEN. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER
JVIISDRIJF DAN DATGENE WAARVAN IN
DE DAGVAARDING MELDING GEJVIAAKT
WORDT EN DAT DOOR DE EERSTE REOH·
TER BEWEZEN VERKLAARD WERD. GEEN VASTSTELLING DAT RET ALDUS
BEWEZEN
VERKLAARDE
FEIT
TEN
GRONDSLAG LAG AAN DE VERVOLGING.
0NWETTELIJKE VEROORDELING.
OASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING IN OASSATIE VAN DE BEKLAAGDE.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING
OP DE STRAFVORDERING. BRENGT
DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING MEDE
VAN DE NIET DEFINITIEVE BESLISSING
OP DE TEGEN HEM INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING, HOEWEL
DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING NIET ONTVANKELIJK IS.

1° Orvwettelij k is de beslissing van de
!'echte?' in hoge1• be1·oep die de beklaagcle
ve1'0onleelt wegens een ancle1· ?niscb·ijj
clan clatgene wam·van in cle clagvaar.cling
melding gemaakt wonlt en clat clam· cle
eerste !'echteT bewezen veT!claarcl we1·cl,
zoncle1· clat wonlt vastgestelcl dat het
alchts bewezen ve~·klaanle jeit hetzeljde is
als datgene dat ten gTondslag lag aan
de ve1·volging of beg1•epen was in cle
jeiten waaTop deze was gegrond (1).

2o

Ve~·nietiging, op de niet beperkte voo?'ziening van de beklaagcle, van de beslissing op cle strajvordering b1·engt dientengevolge ve1·nietiging mecle van de
niet definitieve beslissing op de tegen
hem ingestelde b1trge1·lijke 1'echtsvo1'de1'ing die het gevolg is van de ee~·ste,
hoewel de voorziening tegen de beslissing
op de bit!' ge!'lij ke 1'echtsvonle~·ing voo1·alsnog niet ontvankelijk is (2).

(STREEL, T. BERTRAND.)
ARREST
HET

HOF ; -

(ve1·taling).

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 4 juni 1974 (Arr. cass., 1974,
biz. 1085).
(2) Cass., 18 november 1974 en 24 februari
1975, s~tlJ?'ct, biz. 333 en 722.

vonnis, op 4 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;

I. Op de voorziening van eiser, belclaagde:

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld :
1o tegen de verweerder Bertrand, medebeklaagde:
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen :
2o tegen eiser :
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van de artikelen 145,
176 en 182 van het Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat eiser vervolgd werd
we gens overtrading van de artikelen 2 7-1,
lid 2, en 12-2, b, van het wegverkeersreglement;
Overwegende dat eiser op de terechtzitting van 28 oktober 1974 van de
correctionele rechtbank verzocht werd
" zich te verdedigen over de telastlegging, toen hij op het ptmt stond links
ingehaalcl te worden, nagelate~ te he?,ben
zo ver mogelijk naar rechts mt te WlJken
zonder de snelheid op te voeren (artikel 21-4 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968) >>; clat het vonnis die
telastlegging bewezen heef~. verklaard en
eiser van de oorspronkehJke telastleggingen heeft vrijgesproken;
Overwegende dat het feit dat . de
rechter in hoger beroep tegen e1ser
bewezen verklaart, niet noodzakelij k
hetzelfde is als datgene clat bij hem aanhangig werd gemaakt ;
.
Overweo·ende dat het arrest chentengevolge nfet wettelijk heeft lnumen beslissen dat eiser zich schuldig had gemaakt aan overtreding van artikel 21-4
van het wegverkeersreglenlent, zonder
vast te stellen dat het feit clat clit misclrijf
oplevert hetzelfde was als dat. ~aarop
de vervolging gegrond was of lue;:m was
begrepen;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslssing op de civielrechtelijke
vordering tegen eiser ingesteld door verweerder, burgerlijke partij :
Overwegende dat de. ve_rnietiging,. op
de niet beperkte voorz1enmg van 81Ser,
beklaagde, van de beslissing gewezen op
de strafvordering de vernietiging mee-
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brengt van de niet definitieve beslissing
die op de tegen hem ingestelde oivielreohtelijke vordering is gewezen en die
het gevolg is van de beslissing op de
strafvordering, hoewel de voorzienin.g
tegen de niet definitieve oivielreohtelijke
beslissing thans niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening van eiser, burgerlijke partij :
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof verrnag aoht te slaan, niet
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft
betekend aan de partijen tegen wie zij is
gerioht;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat tot onderzoek van het
door eiser aangevoerde rrtiddel, dat geen
ruimere oassatie of oassatie zonder ver\vijzing zou kwmen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het
uitspraak doet op de strafvordering en
de oivielrechtelijke vordering die tegen
eiser zijn ingesteld ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
clit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser en verweerder ieder in de helft van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correotionele Reohtbank te Verviers,
zitting houdende in hager beroep.
5 mei 1975. - 2e kan:wr. VooTzitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Vet•slaggeveT, de H. Sorevens. - Gelijklnidende conclusie, de H. Colard, advooaat-generaal.- PleiteT, de H. E. Rigaux
(van de balie te Luilc).

28

KAMER.-

1° VOORLOPIGE

5 mei 1975.
HECHTENIS.

BEVEL TOT AANHOUDING. 0PGAVE
VAN HET FElT W AARVOOR HET BEVEL
IS VERLEEND EN VERMELDING VAN DE
VI'ET WAARIN DIT FElT ALS MlSDAAD OF
WANBEDRIJF WORDT Ol\'ISOHREVEN.
DOEL VAN DEZE VERJ\IELDINGEN.

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS.

BEVEL TOT AANHOUDlNG. BEVEL
MET OPGAVE VAN HET FElT W AARVOOR

HET IS VERLEEND EN VERMELDlNG VAN
DE WET WAARlN DlT FElT ALS MISDAAD
OF WANBEDRIJF WORDT 01\ISOHREVEN.
TOEREIKENDE VERMELDlNGEN.

1° en 2° In het bevel tot aanhouding moet
het feit wo1·den opgegeven waa1·vooT het
is vm·leend alsmede de wet veTmeld woTden waaTin dit feit als misdaad of wanbedt·ijf wo1·dt omsch1-even om te ktmnen
nagaan of voo1'lopige hechtenis mogelijk
is vooT het aan de venlachte ten laste gelegde feit; geldig is het bevel waaTvan de
ve1·meldingen het mogelijk maken dat.na
te gaan (1). (Art. 96 Sv.)
(HADOT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1975 gewezen door
het Hof van. beroep te Brussel, kamer van
in.beschulcligingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
sohending van de artikelen 95, 96 van
het W etboek van strafvordering en 7
van de Grondwet,
do01·dat het bevel tot aanhoucling dat
op 10 maart 1975 ten opziohte van eiser,
wegens onwettelijk verblijf, werd verleend erop mjst dat de feiten van dien
aard zijn dat zij luidens de artikelen 1,
2, 12-5° en 13 van de wet van 28 maart
1952 op de vreemdelingenpolitie, gewijzigd bij de wet van 30 april 1964, een
oorreotionele gevangenisstraf van drie
maanden of een zwaardere straf met zioh
brengen, dat die redenen van het bevel
tot aanhoucling werden bevestigd, zonder
te worden gewijzigd, zowel bij de besohikking van de raadkamer van 14 maart
1975 als bij het bestreden arrest, en dat
artikel 12-5° van genoemde wet betrekking heeft op het geval van de teruggewezen of uitgezette vreemdelin.g,
tenvijl de kamer van inbesohuldigingstelling ter rechtvaardiging van de
bevestiging van het bevel tot aanhoucling
erop wijst dat eiser in Belgie is bimwngekomen zonder identiteitskaart, wat het
voorwerp is van artikel12-1° en niet van
(1) Raadpl. cass., 15 februari 1897 (Bull.
en Pas., 1897, I, 96) en noot 2; 23 september 1942 (ibid., 1942, I, lOB), 11 aprill960
(ibid., 1960, I, 958) en 1 april 1968 (twee
arresten) (ibid., 1968, blz. 1006). Zie ook :
FAUSTIN-HELIE, d. II, nr. 2677.
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artikel 12-5° van de wet van 28 maart
1952 :
Overwegende dat volgens artikel 96
van het vVetboek van strafvordering het
bevel tot aanhouding, buiten de handtekening van degene die het heeft verleend, van diens stempel en van de identiteit van de verdachte, « de opgave van
het feit waardoor het wordt verleend, met
vermelding van de wet die bepaalt dat
het feit een misdaad of wanbedrijf is »,
moet bevatten ;
Overwegende dat laatstgenoemde vermeldingen zijn voorgeschreven als waarborg voor de individuele vrijheid om het
nazicht mogelijk te maken of een bevel
tot aanhouding uit hoofde van het ten
laste van de verdachte gelegde feit mag
worden verleend ;
Overwegende dat het bevel tot aanhouding zowel als het bestreden arrest
tegen eiser een feit van onwettelijk verblijf bewezen achten ;
Overwegende dat bij artikel 12 van
de wet van 28 maart 1952 « een gevangenisstraf van een maand tot een j aar en
een geldboete van 100 frank tot 1.000
frank " worden opgelegd voor alle feiten
die hierbij worden bestraft, en onder
meer voor de feiten van onwettelijk verblijf bedoeld zowel bij artikel 12-1° als
bij artikel 12-5o;
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.
5 mei 1975. 2e kamer. Voo?'zittm', Ridder Rutsaert, voorzitter. Vm·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijklnidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Hachez
en De Kerchove (van de balie te Brussel.)

2e KAMER.- 6 mei 1975,

VAN HET STRAFWETBOEK. GEEN
OPGAVE VAN EEN WETTELIJKE BEPALING WAARBIJ EEN STRAF WORDT GESTELD. - BESLISSING NIET NAAR RECHT
GEMOTIVEERD,
2° CASSATIE.- OMVANG.- STRAFZAKEN. - NIET BEPERKTE VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING
VAN DE BESLISSING OP DE STRAF·
VORDERING. VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING WELKE TEGEN DE BEKLAAGDE IS INGESTELD.
1° N iet naar recht gemot·ivee1·d is de beslissing wellce een belclaagde tot een geldboete ve1·oordeelt en m·tikel 38 van het
St1·ajwetboek ve1·meldt, doch geen wettelijke bepaling opgeeft waarbij een stmj
wm·dt gesteld op het feit dat het misd1·ijj
opleve1·t (1). (Art. 97 Grondwet.)
2° Ve1·nietiging, op de niet' bepe1·kte VOO?'ziening van de beklaagde, van de beslissing tot veroordeling op de strajvm·dering br·engt vernietiging mede van de
eindbeslissing op de tegen hem ingestelde
bnrge1•lijke ?'echtsvor-dering die het gevolg
is van de ee1·ste, zelfs indien de ve?·nietiging van de beslissing op de stmfvm·de?·ing is ~titgespmken op een middel
van ambtswege (2).
(BERGEN,

T.

HENDRIKS.)

ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op cle strafvordering :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Gronclwet:
Overwegende dat het vonnis geen enkele wetsbepaling aancluidt welke een
straf stelt op het ten laste van eiser
bewezen verklaard misclrijf;
Overwegende dat artikel 38 van het
Strafwetboek, voorkomende onder de
wetsbepalingen vermelcl in het beroepen
vonnis, waarnaar de beslissing verwijst,

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN

EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELING OP DE STRAFVORDE·
RING.- VERMELDING VAN ARTIKEL 38

(1) Cass., 10 januari 1972 (A?'?', cass., 1972,
biz. 453).
(2) Cass., 21 april 1975, supra, biz. 923.

-975
niet tot voorwerp he eft een straf te stellen
ter beteugeling van de misdrijven in de
wet omschreven ; dat het slechts de
grenzen aangeeft van het bedrag van de
geldboeten die de vvet bepaalt voor de
bestraffing van de misdrijven ;
Dat het vonnis derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed naar het
vereiste van artikel 97 van de Grondwet ;

FLICT VAN JURISDICTIE. ~ REGELING
VAN RECHTSGEBIED. ~ VERJARING
OPGESCHORT VANAF DE DAG "'AAROP
DE BESLISSING, WAARUIT HET CONFLICT
VAN JURISDICTIE IS ONTSTAAN, IN
KRACHT VAN GEWIJSDE IS GEGAAN.
DUUR VAN DEZE OPSCHORTING.

2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
~

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de vernietiging, op
de niet beperkte voorziening van de
beklaagde, van de beslissing of de strafvordering de vernietiging medebrengt
van de beslissu1.g op de tegen hem ingestelde civielrechtelijke vordering, welke
het gevolg ervan is ;
Om die redenen, zonder dat er aanleiding toe bestaat het middel van eiser
te onderzoeken dat tot geen cassatie
zonder verwijzing aanleiding kan geven,
vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in de
kosten ; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting
houdende in hoger beroep.
6 mei 1975. ~ ze kamer. ~ Voorzitte1', de H. \'\Tauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ V e1·slaggeve1·, de
H. Versee. ~ Gelijkltiidende conclusie,
de H.

Krings,

advocaat-generaal.

Pleite1·, de H. Vanderseypen (van de
balie te Leuven).

ze KAMER.~ 6 mei 1975.
lO VERJARING. ~ STRAFZAKEN.
VERJARING VAN DE STRAFVORDERING.
~ 0PSCHORTING. ~ NEGATIEF CON-

(1) Cass., 2 oktober 1933 (Btill. en Pas.,
1934, I, 2) en cle noot get. L.C.; 27 november
1950 (ibid., 1951, I, 187) (impliciete beslissing);
5 november 1951 (ibid., 1952, I, 113); 13 juli
1953 (ibid., 1953, I, 937); raaclpl. cass.,
25 september 1961 (ibid., 1962, I, 107).

STRAFZAKEN. ~ BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER TOT VERWIJZING VAN
EEN VERDACHTE NAAR DE CORREC·
TIONELE RECHTBANK WE GENS WAN·
BEDRIJVEN. ~ VONNISGERECHT DAT
ZICH VOOR DE HELE ZAAK ONBEVOEGD
VERKLAART OMDAT EEN 'VAN DEZE
l\iiSDRIJVEN EEN NIET GECORRECTIO·
NALISEERDE JVIISDAAD IS EN DE ANDERE
MISDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN. ~
BESLISSINGEN IN KRACHT VAN GEWIJS·
DE GEGAAN. ~ ToEZICHT VAN HET HoF.
~ NIETIGVERKLARING VAN DE BE·
SCHIKKING. ~ VERWIJZING NAAR DE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL·
LING.

1° In geval van negatief conflict van jtwisdictie, dat aanleiding geeft tot 1·egeling
van rechtsgebied, wordt de ve1jm·ing
van de stmfv01·de1·ing tijdens het geding
tot 1·egeling van rechtsgebied opgescho1·t,
dit wil zeggen vanaf de dag waa1·op
de beslissing, wam·uit het conflict van
jtwisdictie is ontstaan, in kmcht van
gewijsde is gegaan tot op de dag wam·op
het m·rest tot 1•egeling van 1·echtsgebied
wo1·dt uitgesp1'0ken (1).

zo

l'Vannee1· de 1·aadkame1' een venlachte
wegens als wanbed1·ijven omsclweven
feiten nam· de cor1·ectionele 1·echtbank
heeft veTwezen en het vonnisgerecht zich
voo1' de hele zaak onbevoegd heeft VM'klaa1'd omdat een van de als wanbed1·ijven omschreven feiten in we1·kelijkheid
een misdaad is en de misdrijven samenhangend zijn, gaat het Hof, wam·bij ee11
ve1·zoek tot 1·egeling van 1·echtsgebied
aanhangig is, na of beide beslissingen
in kmcht van gewijsde zijn gegaan, of
blij kt dat een van de als wanbed1·ijven
omsclu·even feiten een misdaacl is en
dat de misd1·ijven samenhangend zijn;
zo ja, ve1·nietigt het de beschilcking van
de 1'aadkam01· en verwijst de zaak naar
de lcame1' van inbeschuldigingstelling (2).

(2) Raaclpi. cass., 7 november 1972 (An·.

cass., 1973, biz. 234); 15 oktober 1973 en
29 april 1974 (ibid., 1974, biz. 185 en 950).

976(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
IN ZAKE SOHEEMAKER.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
op 19 rnaart 1975 uitgaande van de
procureur-generaal bij het Hof van beroep te Gent;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aa~lleg te
Brugge, bij beschikking van 6 oktober
1970, Scheemaker Freddy, gcboren te
Koolkerke op 17 oktober 1946, echtgenoot van Lippens Lisette, autogeleider,
wonende te Koolkerke, Ter Doestweg, 32,
naar de Correctionele Rechtbank te
Brugge heeft verwezen om :A) gepoogd
te hebben, buiten de gevallen voorzien
bij artikel 510 van het Strafwetboek,
bij nacht, een gebouw, te weten een
woonhuis, in brand te steken door, met
het oogmerk om deze feiten te plegen,
enige zaken in brand te steken zodanig
geplaatst dat de brand zou overslaan op
de zaak die hij wilde vernielen, het voornemen om het misdrijf te plegen zich
geopenbaard hebbend door uitwendige
daden die een begin van uitvoering van
de misdaad nitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden, van de wil
van de dader onafhankelijk, zijn gestaakt
of h1m uitwerking hebben gemist (de
artikelen 51, 52, 80, 511, 513, 514, 515,
516 van het Strafwetboek), - te Koolkerke, op 14 mei 1970; B) bij samenhang:
op een openbare plaats een voertuig
personenwagen Ford Capri nr. 8.Z.040,
te hebben bestuurd, terwijl hij verkeerde
in staat van dronkenschap - het misdrijf aan het persoonlijk toedoen van
de dader te wijten zijnde, - te Oedelem,
Koolkerke en elders in het gerechtelijk
arrondissement Bruggc op 13 mei 1970;
0) bij samenhang : als bestuurder van
het voertuig Ford Capri nr. 8.Z.040, op
de openbare weg, wetencl dat dit voertuig oorzaak van, clan wel aanleicling is
geweest tot een ongeval, zelfs wanneer
het ongevalniet aan zijn schuld te wijten
was, de vlucht te hebben genomen om
zich aan de clienstige vaststellingen te
onttrekken, het misclrijf aan het persoonlijk toedoen van de dader te wijten
zijncle, - te Oedelem, op 13 mei 1970;
D) opzettelijk slagen of verwondingen
te hebben toegebracht aan Lippens
Roger, Lippens Oscar en Lippens Roland,

- te Koolkerke, op 4 juni 1970; E) bij
samenhang : op een openbare plaats in
staat van dronkenschap bevonden te zijn
geweest, te Koolkerke, op 4 juni 1970 ;
Overwegende dat deze beschikking in
kracht van gewijsde is gegaan ;
Overwegende dat bij op verzet gewezen
vonnis van 26 januari 1971 de Correctionele Rechtbank te Brugge zich onbevoegd heeft verklaard wat het feit A
betreft, op grond dat het als misdaad is
aangemerkt en de beschikking van de
raadkamer geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen om deze
misdaad naar de correctionele rechtbank
te verwijzen;
Dat bij hetzelfde vonnis de beklaagde
veroordeeld werd voor de samenhangende
misdrijven D en E en vrijgesproken van
de misdrijven B en 0 ;
Overwegende dat bij arrest van 7 mei
1971, ingevolge het hoger beroep van de
procm·eur des Konings te Brugge, beperkt
tot de feiten B en 0, het hof van beroep
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nen1en van cleze zaak ;
Overwegende dat zowel het vo~mis van
de Correctionele Rechtbank te Brugge
van 26 januari 1971 ten opzichte van het
feit A (onbevoegcllleid) en de feiten D
en E (veroordeling) als het arrest van
het hof van beroep van 7 mei 1971 ten
opzichte van de feiten B en 0 (onbevoegdheid) kracht van gewijsde hebben
verluegen;
Overwegende dat ingevolge hot tegenstrijclig samentreffen van de beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge van 6 oktober
1970, van het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Brugge van 26 januari 1971
(feiten A, B en 0) en van het arrest van
het hof van beroep van 7 mei 1971
(feiten B en 0) een geschil van rechtsmacht is ontstaan waardoor de gang van
het gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat blijkens de stukken
van de rechtspleging het in de telastlegging A bedoelde feit schijnt de misdaad
omschreven in de artikelen 51, 52, 80,
511, 513, 515, 516 van het Strafwetboek
op te leveren en samenhangend te zijn
met de onder B (sturen in staat van
dronkenschap) en 0 (vluchtmisdrijf) ten
laste gelegde fei ten ;
Overwegende dat eiser, na vastgesteld
te hebben dat een tegenstrijdigheid is
ontstaan wat betreft de telastleggingen
B en 0 tussen de beschikking van de
raadkamer en het arrest van het hof van
beroep, van 1nening is dat, hoewel de
strafvordering niet vervallen was door

-~!-~_t
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arrest in kracht van gewijsde is gegaan,
die vordering evenwel op het ogenblik
van het indienen van het verzoekschrift
tot rechtsregeling door verjaring vervallen was;
Overwegende dat hieruit blijkt dat het
verzoek tot regeling van rechtsgebied
bij het Hof aanhangig werd gemaak~ ook
wat de telastleggingen B en 0 betreft,
voor zover de strafvordering door verjaring was vervallen;
Overwegende dat de verjaring van de
strafvordering wordt geschorst, wanneer
de berechting van de zaak door een
wettelijke hinderpaal belet wordt ;
Dat derhalve de verjaring geschorst
wordt vanaf de dag waarop de op tegenspraak gewezen beslissing van onbevoegdheid, waarbij het geschil van rechtsgebied
is ontstaan, in kracht van gewijsde is
gegaan, tot op de dag waarop het arrest
dat het rechtsgebied regelt, gewezen
wordt;
Overwegende dat derhalve eveneens
aanleiding bestaat tot regeling van
rechtsgebied wat de feiten B en 0
betreft;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbal1k van eerste aanleg te Brugge
van 6 oktober 1970, in zoverre zij
Scheemaker Freddy naar de correctionele rechtbank verwezen heeft hoofdens
de feiten A, B en 0; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de kamer van. i:nbeschuldigingstelli:ng van het Hof van beroep te
Gent.
6 mei 1975. 2e kamer. Voo1'zittM', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Delva. Gelijkluidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

De advocaat bij het Hof van cassatie van
een pa1·tij mag, in naam van deze pa.rtij
en bij een akte, die aan de tegenpa1·tij
betekend en doo1• haa1· aanvam·d we1·d
en die tM' g1·ijjie van het Hof nee1·gelegd
weTd, ajzien van een van de middelen
die hij in het verzoeksch?-ijt in bu1·geTlijke
zaken had voo1·gedmgen (1).
(DE SMEDT, T. l\'fR. ERDMAN, CURATOR
OVER RET FAILLISSEl\'fENT VAN DE PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID «ERECTOR "• EN
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN VEREFFENING « LES HOUILLERES UNIES DU
BASSIN DE CHARLEROI>>.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 j1.mi 197 4 door het Hof van
beroep te Brnssel gewezen ;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, en zonder acht te
geven op het eerste middel, ontvvikkeld
tot staving van de voorziening, daar
eiser van dat middel afstand gedaan
heeft bij akte van Mr. Ansiaux, op
20 december 1974 ter griffie neergelegd,
en daar verweerster die afstand aanvaard heeft, verwerpt de voorziening ;
veroordeelt eiser in de kosten.
7 mei 1975. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, de
H. Closon. Gelijkluidende conclttsie,
de· H. Delange, procurem·-generaal.
Pleite1·s, de HH. An.siaux en Fally.

18 KAMER.- 7 mei 1975,

1e KAll'lER.- 7 mei 1975.

CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- AFziEN VAN EEN l\HDDEL
VAN RET VERZOEKSCHRIFT. - VORM.
- GEVOLG.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST.
WEGVERKEERSONGEVAL.- FOUTEN DOOR TWEE
(1) Cass. fr. req., 31 juli 1906 (D.P., 1907,

I, 479; Pas., 1908, IV, 95); H. SIMONT,
Pou1·vois en cassation en matie1·e civile,
biz. 126.

-978GEEN
BESTUURDERS
GEPLEEGD.
OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE
FOUT VAN DE ENE BESTUURDER EN DE
SCHADE. VALT NIET AF TE LEIDEN
UIT HET FElT ALLEEN DAT HET ONGEVAL
ZICH ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE
BESTUURDER NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN.

TVannee?' bij een ve1'kee1·songeval fouten
gepleegd zijn door de twee bestutt1'de1'8
kan de ?'eahter het ontb1·eken van om·zakelijk ve~·band tttssen de fout van
de ene bestutw·der en de sahade ten gevolge van clit ongeval niet ajleiden uit het
jeit alleen dat de sahade ziah niet zou
hebben voorgedaan zonde?' de fmtt van
de andere bestttttrcle?' (1). (Art. 1382
B.W.)
(FOSSA EN MAATSCHAPPIJ
VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER
TE BRUSSEL, T. BOUILLON.)
ARREST

(ve?'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het miclclel afgeleid nit de scherrcling van de artikelen 1382, · 1383, 1384,
inzonclerheicl lid 3, van het Bnrgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
cloonlat het arrest, eiser en eiseres, die
hem aangestelcl heeft, volleclig aansprakelijk stelt voor het litigienze ongeval
en hen hoofdelijk veroordeelt om aan
verweercler, hanclelencl in eigen naam
en in naam van zijn minclerjarige dochters, schadeloosstellingen ten bedrage
van 1.511.798 frank te betalen, op de
gronclen " dat aan de getroffene, ongetwijfelcl, kan worden verweten dat zij
niet tnssen de twee tramlijnen gebleven
is, binnen een rnimte van twee meter,
ter hoogte van het verkeersborcl waar zij
gemeend had een clrnkknop te kunnen
in werking stellen, die zich daar niet meer
bevoncl; clat, nochtans, het feit clat zij
met clat cloel op haar schreclen terngkeerde omclat de sign.alen voor haar rood
waren, aantoont clat zij oplette om de
verkeersregels na te komen en dat men
het ongewoon kan vinden dat een verkeersborcl, waarop een clruklmop kon
worden in werking gesteld, te midden
van de tramlijnen geplaatst wercl en clat,
(1) Cass., 14 maart 1975, supra, biz. 789.

in de cloorgang voor de voetgangers,
tussen die lijnen en de rijbaan voor de
antovoertuigen, geen ruimte aangepast
werd; dat, in elk geval, de onvoorzichtigheicl van de getroffene geen oorzakelijk
verband blijkt te hebben met het ongeval,
daar zij ·de haar noodlottig geworden
plaats ingenomen heeft op een ogenblik
dat in de nabijheid geen enkele tram nadercle en dat appellant (thans eiser), die
haar van ver kon zien, haar moest verwittigen dat hij naderde en, zo noclig,
indien hij daarin niet lukte, n1.oest stoppen))'
tenvijl, wanneer een font begaan werd
door twee bij een ongeval betrokken
personen, de rechter, zoals in het onderhavige geval, het gebrek aan oorzakelijk
verband tussen de font van een van die
personen en de schade niet mag afleiden
nit de enige omstandigheid dat er geen
schade zon geweest zijn zonder de font
van de andere (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384, lid 3 van het
Burgerlijk Wetboek) en, bovendien, nu
het vaststaat dat eiser en het slachtoffer
beiden een font begaan hebben, het hof
van beroep zonder tegenstrijdigheid niet
heeft kunnen beslissen dat eisers font
de enige oorzaak was van het ongeval,
nn nit de vaststellingen en overwegingen va~1 het arrest niet ka~1. afgeleid
worden dat het ongeval zonder de font
van het slachtoffer niet zon hebben
plaatsgevonden (schending van de artikelen 97 van de Grondwet en, in zoverre
nodig, van de artikelen 1382, 1383 en
1384 van het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegencle dat, volgens het arrest,
het slachtoffer de onvoorzichtigheid begaan heeft " niet gebleven te zijn binnen
een ruimte van twee meters tnssen de
twee tramlijnen >> ;
Overwegencle clat niettemin het arrest
beslist clat " in elk geval, de onvoorzichtigheid van de getroffene geen oorzakelijk verband blijkt te hebben met
het ongeval, nn zij de haar noodlottig
geworden plaats ingenomen heeft op een
ogenblik dat er geen enkele tram in de
nabijheicl was en clat appellant (thans
eiser), die haar van ver kon zien, haar
moest verwittigen dat hij naderde en,
zo nodig, indien hij daarin niet lukte,
moest stoppen >> ;
Overwegende dat het arrest alclus zijn
beslissing het slachtoffer van elke aansprakelijkheid te ontlasten niet wettelijk
verantwoordt ;
Overwegencle inclerclaad dat het feit
clat de getroffene de haar noocUottig
geworden plaats ingenomen had op een
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ogenblik dat er geen enkele tram in de
nabijheid was en dat, bijgevolg, eiser
haar van ver kon zien, haar verwittigen
dat hij naderde en, zo nodig, kon stoppen,
niet impliceert dat het ongeval zonder
de fout van het slachtoffer zou gebeurd
zijn;
Dat, wanneer een fout door twee bij
een ongeval betrokken personen begaan
wordt, de rechter het gebrek aan oorzakelijk verband tussen de fout van een
van die personen en de schade niet mag
afleiden uit de enige omstandigheid dat
de schade niet zou ontstaan zijn zonder
de fout van de andere ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verxtietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het het
oorspronkelijk hoger beroep ontvankelijk
verklaart, beslist dat eiser een fout begaan
heeft die hem aansprakelijk maakt en het
beclrag van de schade vaststelt ; beveelt
dat van clit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Luik.
7 mei 1975. 1 8 kamer. Vo01'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Trousse. Gelijkluidende conplttsie,
de H. Delange, procureur-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Dassesse.
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KAlVIER.-
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ARBEIDSOVEREENKOMST. -

OP-

ZEGGING VAN DE OVEREENKOMST. VORDERING TOT ONTBINDING DOOR DE
PARTIJ DIE OPZEGGING HEEFT GEGEVEN.
WETTIGHEID.

De pm·tij die een m·beidsovereenkomst heejt
opgezegd, kan alsnog de ontbinding van
de overeenkomst met toepassing van a?·tikel 1184 van het Btw·ge1'lijk Wetboek
vordm·en, wanneer niet blijkt dat zij de
ove1·eenkomst in stand heejt willen houden tot op het ogenblik van het ve1•st1'ijken
van de opzeggingste1·mijn. (Impliciete
oplossing.)

(NAAlVILOZE VENNOOTSCHAP
« HESSENATIE NEPTUNUS ,,
T. SLAVID.)

. ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 februari 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Overwegende dat, bij akte van 4 september 1974 ter griffie van het Hof neergelegd, Mr. Jean Faures, advocaat bij het
Hof, verldaart eiseres te vertegenwoordigen en het tussen partijen aanhangig
geding te hervatten ter vervanging van
Mr. Rene Philips, overleden;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 14, 18 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955 (gezegd artikel 18 zoals het werd gewijzigd
door de wet van 10 december 1962 en de
wet van 21 november 1969), 1134, 1135,
'n84 van het Burgedijk VVetboek en
97 van de Grondwet,
doordat het arrest op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek·ten
voordele van verweerder de ontbindi:ng
uitspreekt van de 'arbeidsovereenkomst
voor bedienden vanaf 17 augustus 1972
en eiseres veroordeelt om aan vervveerder
een schadevergoeding te betalen om het
nadeel dat uit de ontbinding van de
overeenkomst voortvloeit te vergoeden,
en dit om de redenen : dat de handelwijze
van eiseres, toen zij aan verweerder op
6 juni 1972 liet weten dat voortaan een
andere bediende het leidinggevend personeelslid zou worden in de afdeling
waar verweerder zijn functies uitoefende,
een ernstige contractuele tekortkoming
vormde ; dat verweerder zijn dienstbetrekki:ng wegens contractbreuk onmiddellijk had kunnen verlaten, ofwel de
feiten had kunnen inroepen als een dringende reden tot onmiddellijke beeindiging van de overeenkomst ; dat onder
herhaalde bevestiging zijnerzijds van de
onaanvaardbaarheid van de geschapen
situatie, verweerder er echter de voorkeur aan gegeven had de arbeidsovereenkomst te beeindigen met een opzegging,
die afliep op 31 oktober 1972, en middelerwijl, met name op 17 augustus 1972,
eiseres te dagvaarden tot het bekomen
van een schadevergoeding wegens con·
tractbreuk; dat eiseres alzo, bij eenzijdige
beslissing, haar verbintenis vanaf 1 juni
1972 op een essentieel punt niet meer
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nagekomen was; dat de vordering van
verweerder dienvolgens principieel gegrond was en de arbeidsovereenkomst
vanaf 17 augustus 1972, datum van de
dagvaarding, ten nadele van eiseres diende ontbonden te worden,
tenvijl, eM'ste onde1·deel, de opzegging
gegeven met toepassing van artikel 14
van de gecoordineerde wetten, vanwege
degene die de opzegging geeft, de erkentenis impliceert van het bestaan van de
arbeidsovereenkomst voor pedienden en
van de wil ze in stand te houden tot op
het ogenblik van bet verstrijken van. de
opzeggingstermijn, zodat het arbeidshof
het onherroepelijk karakter misken.t van
de opzegging, die door verweerder op
1 juli 1972 werd betekend, om een einde
te maken aan de arbeidsovereenkomst
op 31 oktober daaropvolgend, door te
beslissen dat de overeenkomst door eiseres op 17 augustus 1972 verbroken werd
(schencling van alle aangehaalde wetsbepalingen) ;
tweede onde1·deel, het arrest in ieder
geval tegenstrijdig is in zoverre het aan'
de ene kant vaststelt dat verweerder de
wil had de arbeidsovereenkomst voor
bedienden tot 31 oktober 1972 te handhaven en aan de andere kant zijn. aanspraak toelaat om de arbeidsovereenkomst vanaf 17 augustus 1972 als verbroken te beschouwen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat het arrest de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbindt
vanaf 17 augustus 1972 op grond van
artikel 1184 van het Burgerlijk W etboek,
wegens eenzijdige tekortkomingen van
eiseres;
Overwegende dat het, zonder deswege
bekritiseerd te worden, vaststelt dat verweerder zijn opzeggli1.g op 1 juli 1972
heeft gegeven onder herhaalde bevestiging zijnerzijds van de onaanvaardbaarheid van de geschapen situatie, en dat uit
de gevoerde briefwisseling alsmede uit
de dagvaarding van 17 augustus 1972
b1ijkt dat hij op geen ogenblik met het
ontnemen van zijn ftmctie heeft ingestemd;
Dat het arrest derhalve wettelijk heeft
kunnen beslissen dat, in de gegeven omstancligheden, de opzeggin.g van verweerder niet de erkentenis impliceerde
van zijn wil de arbeidsovereenkomst voor
bedienden in stand te houden tot op het
ogen blik van het verstrijken van de
opzeggingstermijn ;

Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het an.twoord op
het eerste onderdeel blijkt dat, in strijd
met de aanvoering van het tweede onderdee!, het arrest geenszins vaststelt dat
verweerder de wil had de arbeidsovereenkomst voor bedienden te handhaven tot
31 oktober 1972, zijnde het einde van
de opzeggingstermijn ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist; ·
Om die redenen, geeft aide aan
Mr. Faures, advocaat bij het Hof, van
zijn stelling ter vervanging van wijlen
Mr. Rene Philips; verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 mei 1975. 3 8 kamer. Voo?'zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer \Yaarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?', Ridder de Schaetzen. - Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HR. Fam·es en. Bayart.
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ARBEIDSOVEREENKOMST. -

AR-

BEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN.- 0NTSLAG WEGENS DRINGENDE
REDEN. KENNISGEVING VAN DE
DRINGENDE REDEN.- AANGETEKENDE
BRIEF DIE DOOR EEN GELIJKWAARDIGE
AKTE KAN WORDEN VERVANGEN. VoORWAARDE.

De aangetekende b1·iej waa1·bij inzalce
arbeidsovm·eenkomst kennis wm·dt gegeven van de dringende ?·eden tot ?'echtvaardiging van het ontslag zonde1· opzegging, kan wm·den ve1·vangen door
een gelijkwaa1·dige akte, rnits de wijze
van kennisgeving de rechten van de
ontslagen pm·tij niet schaadt (1). (Gecoordineerde wetten van 20 juli 1955,
art. 18).
(1) Cass., 12 december 1969 (A?'?'. cass.,
1970, biz. 364) met noot 1 ; raadpi. cass.,
22 december 1971 (ibid., 1972, biz. 411).

981(RENNIN EN OROQUEY,
T.PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« 0. ROBYN EN ZOON ll.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 jrmi 1973 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet en 18, meer bepaald lid 3, van de bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955. gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij artikel 34
van de wet van 10 december 1962,
doo~·dat, na geconstateerd te hebben
dat eiseres op 7 december 1970 zonder
opzegging door verweerster 'Yerd ontslagen, dat de redenen van d1t ontslag
haar ter kennis werden gebracht door
een a·angetekende brief van 8 december
1970, die echter getypt en niet ondertekend was, en dat op 14 december 1970
eiseres in een aangetekende brief de a angevoerde redenen weerlegde, het arrest
beslist, ten eerste, dat eiseres de bescherming die zij krachtens voormeld artikel 18, derde lid, genoot, had verzaakt
en dat deze verzaking voortvloeide uit
het feit dat zij de in de niet ondertekencle
brief opgegeven redenen had weerlegcl
zoncler zich op de ongelcligheid van de
brief te beroepen, en ten tweecle, clat
eiseres door haar brief van 14 december
1970 bekencl had dat de redenen van het
ontslag haar op een volcloende nauwkeurige wijze b.Um.en clrie dagen ter
kennis werclen gebracht, dat cterhalve
het cloel van de wetgever bij het uitvaardigen van voormelcl artikel 18, clercle lid,
ten cleze volleclig bereikt was, clat gezegcl
artikel geen vormvoorschrift uitmaakt
en clat de in gezegd artikel becloelde aangetekencle brief vervangen kan worden
door een gelijkwaarclige alde,
te~·wijl, ee?·ste ondm·deel, een getypte,
niet onclertekencle brief niet als gelijkwaardig kan beschouwcl worden aan de
in voormelcl artikel 18, lid 3, bedoelde
aangetekende brief, daar, ongeacht of
de becliencle door een clergelijke niet
onclertekencle brief voldoende is ingelicht,
de becliende hiercloor niet in het bezit
worclt gesteld van een schriftelijk bewijs
van de reclenen die de werkgever inroept
en later
een eventueel geclmg zallnmnen inroepen ;
tweede onde~·deel, uit het loutere feit clat

m

eiseres de niet ondertekencle brief heeft
beantwoord zonder de geldigheid ervan
te betwisten, weliswaar afgeleicl kan worden clat eiseres volcloencle was ingelicht,
doch niet logisch afgeleicl kan worden
clat eiseres de bescherming had verzaakt
die zij krachtens voormelcl artikel 18,
lid 3, genoot, welk gebrek aan logica in
de beschouwingen van het arrest gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Gronclwet vereiste
motivering :
vVat het eerste onclercleel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 18,
dercle lid, van de bij koninldijk besluit
van 20 juli 1955 gecoorclineerde wetten
betreffende het bediendencontract, zoals
gewijzigd bij artikel 34 van de wet van
10 december 1962, alleen de redenen
waarvan kennis wordt gegeven bij aangetekende brief, gezonden binnen drie
dagen na het ontslag, kum1en worden
aangewend tot rechtvaardiging van bet
ontslag zoncler opzegging of v66r het
verstrijken van de termijn ;
Overwegende dat de kennisgev.ll1.g bij
aangetekende brief beoogt de betrokken
partij nauwkeurig in te lichten omtrent
de tegen haar aangevoerde grieven en
te vermijden dat naderhand andere grieven aangewend worden ; dat een aangetekende brief niet op straffe van nietigheid opgelegd wordt doch mag vervangen
worden door een gelijkwaardig stuk, mits
het de rechten van genoemde partij niet
schaadt;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de redenen van het ortslag op een
voldoende nauwkeurige wijze aan eiseres
binnen clrie dagen na het ontslag werden
betekend « bij een aangetekende brief
die niet ondertekencl was J>, maar waarvan
eiseres onmiddellijk begreep dat hij van
verweerster uitging en waarop zij heeft
geantwoord zonder zich op de ongeldigheid van de kennisgeving te beroepen ;
Dat eruit volgt dat, zelfs inclien bedoelcl
schrijven bij gebrek aan handtekening
niet als een aangetekende brief in de zin
van voormelde wetsbepalmg kan worden
beschouwd, hij niettemin als een gelijkwaardig stuk client te worden aangemerkt, nu het arrest vaststelt dat het de
rechten van eiseres niet heeft geschaad ;
Dat het onclerdeel naar recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de besliss.ll1.g wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststelling van het arrest dat de reclenen van het
ontslag aan eiseres op een voldoencle

-982nauwkeurige wijze bitUlen drie dagen
ter kennis werden gebracht ;
Dat het onderdeel, dat een overtollige
reden van het arrest bekritiseert, bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
7 mei 1975. 3e kamer. VoO?'zitte1' en Ve1·slaggevm·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkhiidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.
Pleitm·s,
de
HH. Bayart en Fally.
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CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLIOHT. MIDDEL GEGROND OP DE
BEWEERDE VALSHEID VAN EEN VASTSTELLING IN DE BESTREDEN BESLISSING.- GEEN BETIOHTING VAN VALSHEID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL,

Niet ontvankelijk is het rniddel geg1'ond op
een bewee1·de valsheid van een attthentieke
vaststelling in de bestr·eden beslissing,
wannee1· eise1· die beslissing niet in de
wettelijke voTnwn van valsheid heejt
beticht (1 ) .
(GROFFILS.)ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 maart 1975 door de
Hoge Militieraad gewezen ;

artikel 37, § 1, eiser niet behoorlijk opgeroepen werd om op de terechtzitting
van de Hoge Militieraad van 6 maart
197 5 te worden gehoord en het hem
mogelijk te maken een memorie of verweerschrift m te dienen :
Overwegende dat het middel berust
op de beweerde valsheid van een authentieke vaststelling van de bestreden beslissing welke eiser niet bewijst wegens
valsheid in de wettelijke vormen te hebben aangeklaagd ;
Dat het micldel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
7 mei 1975. 3e kamer. Voo1'zitter en Verslaggeve1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waanJ.Cmend voorzitter. Gelijkhtidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.
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9 mei 1975.

VER.JARING. BURGERLIJKE ZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING
VOOR DE STRAFREOHTER GEBRAOHT EN
GEGROND OP EEN MISDRIJF.- REOHTS·
VORDERING WAARDOOR DE VERJARING
KAN WORDEN GESTUIT VAN EEN REOHTS •
VORDERING DIE LATER VOOR DE BURGERLIJKE REOHTER WORDT GEBRAOHT
EN OP EEN ONEIGENLIJK MISDRIJF IS
GEGROND.

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 37, § 1, van de gecoiirdineerde dienstplichtwetten en van de
rechten van de verdediging,
doo?"dat de Hoge Militieraad vaststelt
« dat de dienstplichtige behoorlijk ontboden is geworden om zijn verweermiddelen te laten gelden en niet ter zitting
verschenen is »,
te1·wijl, in strijd IIJ.et de bepaling van

De bu1·gerlijke ?'echtsvO?·dering die voo1· de
straj1·echter wo1·dt gebmcht en die gegTond is op een rnisdTijj van de zaakvoe?·deTs-ve?"effenaa?"s van een vennootschap stttit de ve1-jaring, waarvan spmke
in a1·tikel 194 van de gecoli?·dinee1·de
wetten op de handelsvennootschappen,
van de ?'echtsvO?·deTing die later voo1· de
btwgM·lijke rechtm· wonlt gebmcht, tegen
dezelfde zaakvoenlm·s-ve?'effenaa?'S ge1'icht en op een oneigenlijk misdrijj geg1·ond is, wannee1· het in de 1'echtsvoTde1'ingen om dezelfde schuldvonleTing
gaat (2). (Artt. 2244 en 2246 B.W.).

(1) 0ass., 16 mei 1973 (A1'1'. cctss., 1973,
biz. 897).
(2) Raadpl. cass., 19 juni 1924 (Bttll. en
Pas., 1924, I, 411), 4 oktober 1963 (ibid., 1964,

I, 114) en 24 september 1964 (ibid., 1965, I,
80). Zie ook DE PAGE, d. VII, nrs. 1171 en
vlg.); Rep. pmt. dtt d1·. belge, v 0 P1·escription
en matie1·e civile, nrs. 323 en vlg.

983(VERBRUGGHE EN BRUNEEL,
T. STAD GENT.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 december 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 194 van de gecoi:irdineerde wetten op de handelsvennootschappen, 2221, 2244, 2246 en
2247 van het Burgerlijk Wetboek,
dom·dat het arrest beslist dat « de verjaring te nnttiger tijd werd gestnit door
de vordering voor de strafrechter ,,
te1·wijl de vordering van een bnrgerlijke partij voor de strafrechter die
vaststelt dat de elementen van de telastleggingen niet verenigd zijn, niet kan
beschouwd worden als een dagvaarding
voor een onbevoegde rechter in de zin
van artikel 2246 van het Burgerlijk Wetboek doch wel als een afgewezen eis in
de zin van artikel2247 van het Burgerlijk
Wetboek:
Overwegende dat het beroepen vonnis
vaststelt dat de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Bruneel
en V erbrugghe op ;l5 april 1959 ontbonden werd, met sluiting van de afrekening,
bij notariele akte die in het Staatsblad
van 19-20 mei 1959 bekendgemaakt
werd, en dat zij bij vonnis van 17 maart
1960 van de Rechtbank van eerste aanleg
te Gent veroordeeld werd om aan verweerster 416.553 frank alsmede de rechterlijke rente en de gerechtskosten te
betalen;
Overwegende dat het arrest releveert
dat ten deze de eisers in rechte worden
aangesproken als zaakvoerders-vereffenaars van voorno8Inde vennootschap
wegens misslagen in lllm beheer gepleegd ;
Overwegende dat, in hun conclusie,
de eisers lieten gelden dat krachtens
artikel 194 van de wet op de handelsV8lmootschappen de op 17 maart 1970
tegen hen ingestelde rechtsvordering,
wegens verloop van vijf jaar te rekenen
van voormelde bekenclmaking, verjaard
was;
Overwegende dat de eerste rechter,
bij toepassing van artikel 2277 van het
Burgerlijk W etboek, de veroordeling van
de eisers tot de wettelijke rente beperkt
tot de periods van vijf jaar v66r de akte
van rechtsingang ;
Overwegende dat het arrest die twee
gronden van verj aring verwerpt wegens

de in het middel aangehaalde beschouwing, na te hebben vastgesteld aangaande de exceptie van het rechterlijk gewijsde dat een arrest van 9 maart 1966
van het Hof van beroep te Brussel, nitspraak doencle over de wel bepaalde
telastleggingen waarvan het bestreclen
arrest de omschrijving herhaalt, de eisers
wegens verjaring buiten vervolgu1.g stelcle
en, uitspraak doencle over de ten aanzien
van het W etboek van strafvorclering niet
verjaarde civielrechtelijke vordering van
verweerster, besliste dat de bestandclelen
van de ten laste gelegde misdrijven niet
verworven waren aangezien op de in de
telastlegging vermelde datum de schuldvordering van de stacl Gent zich niet als
zeker opclrong en dat aldus aan de
beklaagden geen vervvijt kon worden
gedaan u1. de kwestieuze balans geen
melding te hebben gemaakt van een
onzekere, toen nog niet vaststaancle en
door hen formeel betwiste schuld ;
· Overwegende dat het bestreden arrest
vermocht te oorclelen clat de eisers uit
voormelcle beslissing niet mochten afleiden dat hem « geen verwijt kan worden
gemaakt over wat dan ook" noch dat
verweerster geen rechtsgrond kan inroepen die ste1.mt op een qnasi-delictnele
font van de verweerders ;
Overwegende dat een dagvaarcling tot
inwilliging van een eis stennend op een
delict de verjaring stuit ook wmmeer de
navolgende eis steunt op een quasidelict;
Overwegende dat, nu het arrest van
9 maart 1966 enkel uitspraak deed over
de door de stad Gent gevordercle schade
die uit de telastleggingen zou spruiten,
doch geenszins over het al clan niet
bestaan van haar schuldvordering, het
bestreden arrest mocht beschouwen dat
het instellen door verweerster van een
voor de strafrechter gebrachte civielrechtelijke vorclering tegen de eisers,
strekkende tot betaling van haar schuldvordering, de openbaring is van haar wil
haar schuldvordering u1. rechte te doen
gelden, en derhalve, overeenkomstig de
artikelen 2242 en 2244 van het Burgerlijk
'Vetboek, burgerlijke stuiting vormt;
Dat het arrest, zonder schending van
de in het middel aangehaalde artikelen;
zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt,
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt de eisers in de kosten.
9 mei 1975. 1e kamer. Voo?'z?:tte?', de H. Delahaye, raadsheer waar-
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nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Van Leckwijck. Gelijklttidende
conclttsie, de H. Oolard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Simont en
Bayart.
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KAl\mR.-

9 mei 1975.

HOGER BEROEP. BuRGERLIJKE
ZAKEN. AKTE VAN HOGER BEROEP.
AKTE TOT DAGVAARDING VAN DE
GEINTIMEERDE Ol\1 TE VERSOHIJNEN
« NA RET VERSTRIJKEN VAN DE WETTE·
LIJKE TERMIJN VAN AOHT DAGEN ll, GEEN NIETIGE AKTE.

De te1·mijn vooT ve~·schijning, die naaT
ltticl van a1·tikel 1057, 7°, van het Ge?'echtelijlc Wetboek in cle akte van hogeT
be1·oep moet wonlen veTmelcl en die
kmchtens aTtikel 1042 cle te1·mijn van
acht clagen is, als bepaalcl in m·ti!cel 707
van clitzelfcle wetboek, is een mininmmte?·mijn, zoclat niet nietig is de akte van
hoge1· be?"oep waaTin, met inachtneming
van cle minimttmteTmijn van acht dagen,
cle te1·mijn veTmelcl wo1'clt waa?·binnen cle
ve?·klm·ing van vm·schijning moet woTden
geclaan ( 1).
(VANDAMME,
T. WESTVLAAMSE INTEROOMMUNALE
VOOR ~UISVESTINGSBELEID.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 11 januari 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 48, 49, 50, 52, 53,
54, 702, 707, 710, 861, 862, § 1, 1°, en
§ 2, 1040, 1042, 1057, 7°, en 1060 van
het Gerechtelijk Wetboek,
(1) Cass., 8 februari 1974 (.A1'1', cass., 1974,
biz. 619) en de noot 2 en 3, get. P.Jif.; raadpl. de noot get. F.F. inRechtsknndig Weekblad,
1971-1972, kol. 1353 a 1356; SOETAERT,
" De termijn voor de verschljning voor het
hof van beroep "' ibid., 1972-1973, kol. 1649
en vlg., en :r. VAN 0oMPERNOLLE, "Des actes
et des delais "' Amwles de d1'oit, d. XXV-III,
nrs. 3/4.

cloo?·dat het arrest de tegen de akte
van boger beroep gerichte exceptie van
nietigheid zonder grond verklaart op
grond van de redenen dat « eieer opwerpt
dat het exploot van betekening van het
hoger beroep nietig is, daar de wijze
waarop de termijn van verschijning daarin wordt vermeld, namelijk « na de termijn van acht dagen ,, niet voldoet aan
het voorschrift va~1 artikel 1057, 7°, van
het Gerechtelijk vVetboek; dat met "de
termijn voor de verschijning >>, door voormelde wetsbepaling gesteld, de termijn
van dagvaarding bedoeld wordt, zoals
overigens ook in artikel 1040 van hetzelfde wetboek betreffende de dagvaarding op bepaalcle clag; clat alclus bij dagvaarding of oproeping in hoger beroep
anders clan tegen bepaalde dag, het
volstaat de termijn van dagvaarding te
vermelden, hetgeen in de andere gevallen
door artikel 702 van clit wetboek niet
wordt vereist ; dat het Gerechtelijk Wetboek met de terrhijn van dagvaarding aan
de eisende partij een wachttijcl oplegt
welke tot vrijwaring strekt van het recht
op verdediging van de verwerende partij ;
dat, na het verstrijken VHn deze wachttijd, de verdere afdoening van het geding
benaarstigd wordt overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van voormeld
wetboek >>,
tm·wijl, voor de geldigheid van de
akte van hoger beroep, waarin de
grieven niet worden opgegeven, artikel 1057, 7°, van het Gerechtelijk \iVetboek de vermelding van een termijn voor
de verschijning van de gedagvaarde partij
voorschrijft; krachtens artikel 1042 van
hetzelfde wetboek, deze termijn client
geacht te worden de door artikel 707 op
straffe van nietigheid voorgeschreven
termijn te zijn; in het geval van de vermelding << na acht dagen >> in het geheel
geen termijn voor de verschijning wordt
opgegeven, doch enkel de vertrekdatum,
namelijk de negende dag na de acht
dagen bedragende termijn van artikel 707,
van een periode aan welke aldus geen
einddatum wordt gesteld ; zowel in de
algemene juridische terminologie als in
deze van het Gerechtelijk Wetboek zelf,
een " termijn >> een tijdsspanne beduidt,
door een begin- en einddatum bepaald,
deze laatste door artikel 53 " vervaldag >>
geheten ; een termijn weliswaar, bij toepassing van artikel 54, in maanden of
jaren mag bepaald worden, doch aldus
steeds een berekenbaar einde client te
vertonen; het door artikel 1057, 7°,
gestelde vereiste de vermelding van een
termijn impliceert, in overeenstemming
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op straffe van nietigheid voorgeschreven
door artikel 707 ; de vermelcling « na
acht dagen ... " dus geen termijn overeenkonl.stig de artikelen 707 en I057, 7°,
kan uitmaken, en er integendeel hot
totaal ontbreken van enige termijn uit
voortvloeit, zodat het arrest, door een
hoger beroep ontvankelijk te verklaren,
dat nochtans werd ingesteld bij een akte
die de bij artikel I057, 7°, van het
Gerechtelijk Wetboek vereiste termijn
in het geheel niet bevat en die bijgevolg
evenmin artikel 707 van. hetzelfde wetbook kon naleven, deze artikelen en de
andere boven aangehaalde artikelen van
het Gerechtelijk Wetboek schendt :
Overwegende dat de litigieuze alde van
hoger beroep aan eiser dagvaarding geeft
mn te verschijnen " na het verstrijken
van de wettelijke tennijn van acht
dagen ";
Over;vegende dat de « termijn voor de
verschijning ,, die luidens artikel I057,
7°, van het Gerechtelijk Wetboek, op
straffe van nietigheid, in de akte van
hoger beroep moet worden vermeld, dit
is, bij toepassing van artikel 1042, de in
artikel 707 van hetzelfde wetboek gestelde termijn van acht dagen, een
minimumtermijn is ;
Overwegende dat voormelde artikelen
enkel bedoelen een minimum tijdsverloop
te bepalen clat, tot ·vrijwaring van de
rechten van de verdediging, op straffe
van nietigheid moet worden geeerbiedigd,
en derhalve enkel betekenen
artikel I057, 7°, dat de akte van hoger
beroep de minimumterrnijn moet vermelden die tussen die akte en de verschijning of verklaring van verschijning
aan de ge'intimeerde moet worden gelaten,
artikel 707, dat de termijn waarover de
gedaagde moet beschikken vooraleer te
moeten verschijnen of zijn verldaring van
verschijning te moeten doen, minstens
acht dagen zal bedragen ;
Overwegende dat die uitlegging wordt
bevestigd door de artikelen 708 en 709
van voormeld wetboek ;
Dat de termijn, die overeenkornstig
deze artikelen kan worden verkort of
verlengd, immers duidelijk de mi:nimumtermijn is die tussen de dagvaarding en
de verschijning of verldaring van verschijning aan de gedaagde moet worden
gelate"';
Overwegende dat uit geen enkele wetsbepaling, namelijk uit de artikelen 48 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek,
voortspruit dat door nietigheid is aangetast de akte die, voormelde minimum-

termijn van acht dagen eerbiedigend, de
termijn vermeldt na het verstrijken
waarvan de verklaring van verschijning
moet worden gedaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei I975. I 8 kanter. Voo1'zitte1', de H. Delahaye, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·, de
H. de Vreese. - Gelijkluiclende conchtsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Biitzler en Fally.
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9 rnei 1975.

HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.BESTAAN EN VOORWAARDEN VAN DE
HUUROVEREENKOl\'i:ST, BEWIJSMID·
DELEN,

Bij ontstentenis van een gesclwijt tot vaststelling van een pacht, kan degene die
in het bezit is van een lancleigenclorn het
bewijs van het bestaan van een pacht
en van de pachtvoonoaanlen leve1·en
doo1' alle 1'echtsmiclclelen, met inbeg1·ip
van getuigen en ve1'1noedens (I). (Art. 3
vervat in afdeling 3 van hoofdstuk II
van titel VIII van Boek III van het
Burgerlijk vVetboek [wet van 4 november I969, art. I].)
(JACOBS, T. SOl\'I:ERS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg in Mechelen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen I3I9, 1320, 1322
(1) Cass., 23 september 1971 en 23 juni 1972
(A1'1', cass., 1972, blz. 86 en 1016); raadpl.
CLOSON, Le bail it je1'1ne, nr. 31, blz. 81, en het
verslag van de verenigde commissies van de
Senaat (Gedr. St. Senaat, zitting 1964-1965,
nr. 295, blz. 11).
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wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van de huurders van
landeigendommen, vormend afdeling 3
van Boek III, titel VIII, hoofdstuk II,
van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915,
921, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet en van het algemeen rechtsbeginscl van de eerbied voor
de rechten van de verdediging,
doonlat het vonnis het door eiser aangeboden bewijsaanbod als niet dienend
afwijst, voor recht zegt dat hij de
kwestie~1Ze onroerende goederen betrekt
zoncler recht noch titel en hem veroordeelt
ze te verlaten, om de redell dat artikel 3
van artikel I van de pachtwet, dat aan
wie in het bezit is van een landbouwgrond toestaat het bewijs van de pacht
en van de pachtvoorwaarden door alle
rechtsmiddelen te leveren, zijn grondslag
vindt in het feit dat dit " bezit >> beschouwd wordt als een " begin van uitvoering , van de ingeroepen pachtovereenkomst, terwijl ten deze nit de uiteenzetting door eiser zelf in zijn conclusie
gegeven, blijkt dat hij in het " bezit , van
de goederen is sedert 1961 maar geenszins ingevolge een pachtovereenkomst
tussen partijen luidens welke zij samen
de gronden " die respectievelijk hun
eigendom waren zouden bebouwen , ; dat
eiser het bewijs van de pachtovereenkomst bijgevolg niet levert en anderzijds
zelf zegt dat aan de overeenkomst van
gezamenlijke bebouwing een einde werd
gesteld,
te1·wijl het door eiser ingeroepen pachtcontract niet schriftelijk was opgesteld
en ciser ontegensprekelijk in het bezit
was van de kwestieuze landeigendom op
het ogenblik van de dagvaarding zodat
hij dientengevolge als loutere bezitter
van de landbouwgrond gerechtigd was
het bestaan van de pacht en van de
pachtvoorwaarden, waaronder begrepen
het tijdstip van de ingebruilmeming en
de pachtsom, door alle rechtsmiddelen,
getuigen en vermoedens inbegrepen, te
leveren ; de wet geen enkele andere
voorwaarde aan dit bezit en voor die
bewijslevering stelt en andere betwistingen nopens het karakter van clit
bezit en het begin van uitvoering van
de pacht aan het bewijsrecht van eiser
geen afbreuk doen en juist tot de grond
van die bewijsvoering zelf behoren ;
door deze bewijsvoering aan eiser te ontzeggen het vonnis eveneens de rechten
van de verdediging schendt (schending

van de artikelen 3 van artikel I van de
wet van 4 november 1969, 870, 915, 921
en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
en van voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat artikel 3 vervat in
artikel I van de wet van 4november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving
bepaalt : " De pacht moet schriftelijk
worden vastgesteld, anders kan degene
die in het bezit is van een landeigendom
het bewijs leveren van het bestaan van
een pacht door alle rechtsmiddelen, met
inbegrip van getuigen en vermoedens , ;
Overwegende dat eiser in conclusie
stelde dat hij sinds 1961 de kwestieuze
gronden samen met verweerder bewerkte
ingevolge een overeenkomst van gezamenlijke bebouwing, maar dat hij sinds
19 7l bedoelde goederen ingevolge een
nieuwe overeenkomst in pacht hielcl en
het bewijs aanboocl van bepaalcle feiten
om het bestaan van die pachtovereenkomst te bewijzen ;
Overwegencle dat, na erop te hebben
gewezen dat de aangehaalcle wetsbepaling
haar grondslag vindt in het feit clat dit
« bezit , beschouwcl wordt als een « begin
in het uitvoeren , van een ingeroepen
pachtovereenkomst, het vonnis beslist
dat het vaststaat dat eiser in het (( bezit ,
van de goederen is sedert 1961 maar
geenszins ingevolge een pachtovereenkomst van partijen ;
Overwegende dat, nu de rechter het
in het bezit zijn van het landeigendom
vaststelt, eiser, welke ook de titel weze
van dit bezit, het bewijs van de pacht
overeenkomstig artikel 3 van artikel I
van de wet van 4 november 1969 door
alle rechtsmiddelen mag leveren ;
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 hierover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar de Rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen, zitting houdende
in hoger beroep.
9 mei 1975. 1e kamer. Voo1'zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart.
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12 mei 1975.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT
EEN WEGGEBRUIKER EEN FOUT HEEFT
BEGAAN DOOR ZICH TE BEVINDEN OP
EEN DEEL VAN DE OPENBARE WEG WAAR
DAT NIET MOCHT.- VASTSTELLING DIE
NIET NOODZAKELIJK HET BESTAAN INSLUIT VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUT VAN DEZE VI'EGGEBRUIKER EN DE SCHADE ZOATJS ZIJ ZICH
HEEFT VOORGEDAAN.

Uit de enkele vaststelling dat een we.ggebTuilce?' zioh fmttiej op een deel van cle
openba?'e weg bevond, lean cle jeiten?'echte?' niet wettelijk afteiclen clat e?'
een ooTzalcelij lc ve1·bancl bestaat t~tssen
de fout van cleze weggebntikeT en de
schade zoals zij zich heeft vooTgedaan (1).
(Art. 1382 B.W.)
(GODART, T. CH ... R. EN G.)
ARREST

(V(J?'taling).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten, onderscheidenlijk gewezen op
14 februari 1972 en 2 december 1974
door het Hof van beroep te Luik, jeugdrechter in hoger beroep ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, niet veroordeeld werd in kosten
jegens de openbare partij ; clat de voorziel'ling clienaangaancle niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerclers, beklaagcle en
civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Over het midclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houclende de voorafgaancle titel van
het Wetboek van strafvorclering,
cloorclat het bestreden arrest, clat op
14 febrnari 1972 door het Hof van beroep

Ul

Raadpl. cass., 22 september 1969
(A?'1', cass., 1970, blz. 69); 10 maart 1975 ,
snpm, blz. 773.

te Lnik werd gewezen, beslist dat eiser
een fout in oorzakelijk verbancl met het
ongeval heeft begaan, op groncl dat " het
feit van een plaats op . de rijbaan te
hebben ingenomen die verkeerd is omdat
zij niet bij de wet is toegelaten, kennelijk
een font oplevert, die oorzakelijk verband impliceert tussen dit feit en het
daaruit ontstane schadelijk feit, zelfs
indien ... die font op tijcl kon worden opgemerkt en dus geen verrassing opleverde
voor degene die op de openbare weg een
reglementaire plaats inneemt .. , zelfs
indien laatstgenoemde de vereiste maatregelen niet hecft genomen om een ongeval te vermijden ,,
te1•wijl, ee1·ste oncleTdeel, het feit op de
openbare weg een plaats te hebben ingenomen, die niet is toegelaten, hoewel
clit een font oplevert, niet op kennelijke
vvijze impliceert dat er tussen dat feit
en het ongeval een oorzakelijk verband
bestaat, zodat het bestreden arrest bij
ontstentenis ervan te hebben gewezen
op de omstandigheden die het bestaan
van dergelijk oorzakelijk verbancl in
feite bewijzen, niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van alle in het
middel vermelde wetsbepalingen) ;
en te1'wijl, tweede ondercleel, i:ndien het
slachtoffer voor beklaagde geen onvoorzienbare hindernis heeft opgeleverd, het
tegenstrijdig of althans dnbbelzi1U1.ig is
te beslissen dat er " kennelijk " een oorzakelijk verband bestaat tnssen de gedraging van het slachtoffer en het ongeval
zelfs inclien verweerder de vereiste maatregelen niet heeft genomen om een ongeval te vermijden ; waaruit volgt dat het
tweede bestreden arrest, dat op 2 december 1974 door het Hofvan beroep te Lnik
werd gmvezen en dat noodzakelijk het
gevolg is van het eerste arrest, door clezelfde onwettelijkl1.eicl is aangetast :
Overwegencle dat, door in beginsel te
beslissen, zoals het middel overweegt, clat
in het geval van een ongeval op de openbare weg het rijden op een niet toegelaten gedeelte daarvan een font in noodzakelijk oorzakelijk verbancl met het
ongeval oplevert, het arrest van 14 februari 1972 niet wettelijk rechtvaarcligt
dat er een oorzakelijk verband bestaat
tussen de door eiser alclns gepleegcle font
en de schacle, claar het bestaan van dit
verband in feite moet worden beoordeeld;
Dat het midclel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt de bestreden arresten, voor zover zij nitspraak
doen op eisers civielrechtelijke vorclering,
behalve voor zover zij beslissen dat, wat
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de verweerders betreft, de eerste ten
minste voor de helft aansprakelijk is voor
de door eiser geleden schade en de tweede
civielrechtelijk aansprakelijk in die mate
voor de eerste ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de aldus vernietigde beslissingen ; veroordeelt de verweerders in de
kosten, behalve in cle kosten van betokening van de voorziening aan het
openbaar ministerie, welke kosten ten
laste van eiser blijven; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

12 mei 1975. ~ 2e h:amer. ~ VooTzitte?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, de
H. Legros.~ Gelijkluidende conclttsie, de
H. Duchatelot, advocaat-genoraal.
PleiteT, de H. Simont.

2e KAMER.

~

12 mei 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~BuR
GERLIJKE REOHTSVORDERING. ~ CONOLUSIE. ~ BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS, WAAROP ZIJ IS GEGROND, NAUWKEURIG VERJ\'IELDT. ~
BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
EEN OONOLUSIE WAARIN ANDERSLUIDENDE OF HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. ~ REGELMATIG GEl\IOTIVEERDE BESLISSING.

De 1•echte1' die defeitelijke gegevens, waa1·op
hij zijn beslissing g1·ondt, namvkeuTig
vm·melclt, motivee1·t alcltts, cloo1· ze te
ve1·we1·pen, een conclttsie wam·in ancle?·sluidencle of hie1'rnee st1·ijclige feitelij ke gegevens woTclen ttiteengezet (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(LAMY EN NATIONALE BOND
DER LIBERALE MUTUALITEITSFEDERATIEN VAN BELGIE, T. BATTAGLIA.)
Mot do notitio overeenstemmend
arrest.
(1) Cass., 24 december 1974, sttpra, blz. 490;
vgl. cass., 20 januari 1975, sttpra, blz. 561.

12 mei 1975. ~ 2e kamer. ~ Voorzitte?·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ VeTslaggevm·, Baron Vin9otte. ~ Gelijklttidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. ~
PleiteTs, de HH. DeBruyn en Bayart.

2 6 KAMER.

~

13 mei 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~
REOHTER IN HOGER BEROEP DIE RET
BEROEPEN VONNIS WIJZIGT. ~ REDENEN VAN DIT VONNIS NIET IN OONOLUSIE AANGEHAALD. ~ REOHTER IN
HOGER BEROEP NIET VERPLIOHT DIE
REDENEN TE WEERLEGGEN.

De 1'echte1' in hoge1' be1·oep die het beToepen
vonnis wijzigt, is, bij gebTeke van een
conclttsie waarin de 1·eclenen van dit
vonnis woTden aangehaalcl, niet vm·plicht cleze 1·edenen te wee1·leggen (2).
(WALRAEVENS, T. SEJ\HNOK G. EN J,)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

13 mei 1975. ~ 2e kamer'. ~ Voo?'zittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter. ~
V m·slaggeveT, de H. Delva. ~ Gelijkluiclende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. ~ Pleite1·, de H. De Roeck
(van de balie te Dendermonde).

2e
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13 mei 1975,

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. ~ STRAFZAKEN. ~ VooRZIENING TEGEN EEN EINDBESLISSING

(2) Cass., 20 januari 1969 (A?'J', cass., 1969,
blz. 485); raadpl. cass., 2 april 1973 (ibid.,
1973, blz. 771).

-
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bet1·ekking tot die rechtsvordering uitsp?·eekt (2).

OP TEGENSPRAAK VAN EEN COMMISSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ, \VAARBIJ EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING WORDT
VERWORPEN.

Te laat ingediend en de1·halve niet ontvankelijk is de voo1·ziening die na het
verstrijken van de termijn van a?·tikel373
van het W etboek van strafvordering
wm·dt ingesteld tegen een eindbeslissing
op tegenspraak van een commissie tot
besche1·ming van de maatschappij, wam·bij een ve?"Zoek tot invrijheidstelling
W01'dt VeTWO?'pen (1),

(ZANDECKI EN LITISCONSORTEN,
T. MPOYI EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
13 mei 1975. - 2 8 kamer. - Vom·zitte1", Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggever, de H. Delva. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Vermeersch (van de balie te Leuven).

(HAYEN.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
13 mei 1975. - 2 8 kamer. - Voo?'zitte?·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e
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13 mei 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
BATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ HET STRAFGERECHT ZICH ONBEVOEGD VERKLAART EN
GEEN VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE lHET BETREKKING TOT DIE RECHTSVORDERING UITSPREEKT. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk wegens het ontbreken
van belang is de vom·ziening van de
belclaagde tegen een beslissing wam·bij
het stmfge?'echt zich onbevoegd ve?·lclaart
om uitspmak te doen op de bu1·gerlijke
?'echtsvordering tegen de beklaagde en
te zijnen laste geen ve?·oo?·deling met

(1) Oass., 15 februari 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 576); raadpi. cass., 12 juni 1972 (ibid.,
1972, biz. 953) en 3 april 1973 (ibid., 1973,
blz. 776).
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1°

RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN.- STRAFVORDERING. BESLISSING INZAKE EEN TEN LASTE
GELEGD MISDRIJF. - BESLISSING HEEFT
GEEN GEZAG VAN GEwiJSDE TEN OPZIOHTE VAN EEN AFZONDERLIJK VERVOLGDE MEDEDADER VAN OF MEDEPLICHTIGE AAN DIT MISDRIJF.

2°

BEWIJS. STRAFZAKEN. BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF. BEWIJS RUSTEND OP DE VERVOLGENDE
OF OP DE BURGERLIJKE PARTIJ.

1° De beslissing van het stmfgm·echt inzake
degene aan wie een misd?·ijf ten laste
wordt gelegd, heeft geen gezag van gewijsde ten opzichte van een afzonde?'lijk
vervolgde rnededade?' van of rnedeplichtige aan dit misd1·ijj; deze beslissing lean
hem noch schaden noch baten (3). (Algemeen rechtsbegi:nsel van' het gezag
van gewijsde in strafzaken.)

2° Het staat de ve1·volgende of de burgerlijke
partij te bewijzen dat alle bestanddelen
van een rnisdrijj aanwezig zijn (4).
(Algemeen
recht.)

beg:insel van het

(2) Oass., 8 oktober 1973 (A1'1'.
blz. 149).
(3) Cass., 18 januari 1972 (A1'1'.
biz. 483), met noot 1, biz. 485; 26
(ibid., 1973, blz. 745).
(4) Cass., 16 oktober 1972 (A1·r.
biz. 164).

straf-

cass., 1974,
cass., 1972,
maart 1973
cass., 1973,

990(OLAESSENS EN SMETS,
T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 1973 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 2, 66, 67 van het Strafwetboek,
154, 189, 202, 211 van het Wetboek
van strafvorderiJ.1.g, 231 en 248 van de
wet van 26 augustus 1822 op het innen
van de invoerrechten en van de accijnzen,
dooTdat de eiseressen, die krachtens
artikel 231 van gemelde wet van 26 augustus 1822 terechtstonden en aansprakelijk werden gesteld voor de daden
van Smets Leontius, in hun conclusie
diens handelingen en hem strafbaarheid
betwistten en het arrest hierop enkel
antwoordt << dat de eerste rechter de
wederrechtelijke handelingen van Smets
Leontius aan de hand van de gegevens
van het onderzoek voor bewezen heeft
verklaard en dat dit vonnis op clit punt
gezag van gewijsde heeft " en << dat de
elementen door de beklaagden aangebracht niet van die aard zijn dat zij het
bewijs van de onschuld van Smets
Leontius leveren "•
tenvijl, eet·ste ondenleel, het .tegen
Smets Leontius uitgesproken vonms aan
eiseressen niet strafrechtelijk tegenstelbaar en voor hen niet onbetwistbaar was
en zij vrij bleven de handelingen en de
schuld van Smets Leontius in twijfel
te trekken;
tweede onderdeel, de schuld van Smets
Leontius, die de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eiseressen zou
meebrengen, opnieuw afzonderlijk en
zelfstandig door de vervolgende partij
tegenover de eiseressen had moeten
bewezen worden, des te meer daar artikel 231 van voormelde wet van 26 augustus 1822, op grand waarvan de
eiseressen terechtstonden, een strafbepalillg is en het arrest een ontoelaatbare
omkering van de bewijslast aanneemt
door te beschouwen << dat de elementen
door de beklaagden aangebracht niet van
die aard zijn dat zij het bewijs van de
onschuld van Smets Leontius leveren '' :
Overwegende dat. de eiseressen vervolgd worden, op verzoek van de achni-

nistratie der douane en accijnzen, wegens
illbreuk op artikel 12 van de wetten op
het accijnsregime van minerale olie,
gecoiirdilleerd bij het koninklijk besluit
van 20 november 1963 en gewijzigd bij
de wet van 12 juli 1966, als personen
verantwoordelijk, op grand van artikel 231 van de wet van 26 augustus 1822
op het innen van de invoerrechten en
van de accijnzen, voor de daden van een
medebeklaagde, Smets Leontius, die hun
aangestelde was of de aangestelde van
de vennootschap waarvan zij de organon
waren, daden die ill verband stonden
met het door hen uitgeoefende bedrijf,
waarvoor zij ill enige betrekkillg met de
administratis der douane- en accijnzen
stonden;
Overwegende dat de eiseressen ill hun
conclusie betwistten dat Smets Leontius
zich aan de hem ten laste gelegde wederrechtelijke handelillgen had schuldig
gemaakt;
Overwegende dat het arrest dit verweer beantwoordt door te beschouwen,
enerzijds, << dat de eerste rechter de
wederrechtelijke handelingen van Smets
Leontius aan de hand van de gegevens
van het onderzoek voor bewezen heeft
verklaard en dat dit vonnis op clit punt
gezag van gewijsde heeft " en, anclerzijds,
<< dat de elementen door de beklaagden
aangebracht niet van die aard zijn dat
zij het bewijs van de onschuld van
Smets Leontius leveren " ;
Overwegende, enerzijds, clat de beslissillg van het strafgerecht ten aanzien van
een beklaagde aan wie een misdrijf ten
laste vvordt gelegd, geen gezag van
gewijsde heeft ten opzichte van een afzonderlijk vervolgde mededader van of
medeplichtige aan dat misdrijf en dat
deze beslissing hem schaden noch baton
kan;
Overwegende, anderzijds, dat het de
vervolgende partij staat te bewijzen dat
alle bestanddelen van het misdrijf aanwezig zijn ; dat de rechter die de beklaagde veroordeelt op grand dat deze niet het
bewijs levert van de onjuistheicl van de
telastleggillg, die wettelijke regel miskent;
Overwegende derhalve dat het arrest,
door zijn beslissillg op de bovenaangehaalde motieven te stecmen, de regels
van het rechterlijk gewijsde en van de
bewijslast in strafzaken schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleidillg toe bestaat de andere aangevoerde middelen te onderzoeken die geen
cassatie zonder verwijzing zouden lnmnen

-991meebrengen, vernietigt het bestreden
.arrest ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
13 mei 1975. ~ 2e kamer. ~ Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. ~
Verslaggever, de H. Meeus. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1', de H. Speyer
(van de balie te Antwerpen).
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14 mei 1975,

1 o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN.- 0VEREENKOJVIST VOOR ONBEPAALDE TIJD. 0NTSLAG. BEGRIP.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. 0VEREENKOMST VOOR
ONBEPAALDE TIJD. 0PZEGGING. ~
BEGRIP.

1° Ontslag is de handeling is waardoo1· een
pa1·tij aan de ande1·e te1· kennis b1·engt
dat zij de arbeidsove1·eenkomst van een
onbepaalde tijd wil beeindigen. (Art. 14
gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)

2° Opzegging is de voomfgaande mededeling van een pm·tij aan de ande1·e
van de datum waa1•op de arbeidsove1'ove1'eenkomst voo1• bedienden van een
onbepaalde tijclmoet eincligen. (Art. 14
gecoord. wetten betreffende het bediendencontract.)
(NAAJVILOZE VENNOOTSOHAP

« ANCIENS ETABLISSEMENTS
RAOUL TOUSSAINT », T. ERNOUX.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 7 maart 197 4 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen ll01, 1102, ll08,
1134, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 14 en 15 van de
wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk

besluit van 20 juli 1955, welk artikel 15
gewijzigd is bij artikel 44 van de wet
van 21 november 1969, 15 van de wet
van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenwoordigers
en 97 van de Grondwet,
cloordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder een uitwinningsvergoeding van 79.964 frank plus de wettelijke en gerechtelijke interesten sedert
31 maart 1971 te betalen, op grand dat
eiseres het initiatief tot de beiiindiging
heeft genomen en deze heeft teweeggebracht ; dat immers haar directeur
verweerder op 14 december 1970 heeft
laten komen en de op die dag ondertekende akte heeft opgesteld waarin
feitelijk een regelmatige opzegging voorkomt, daar ze bepaalt dat de overeenkomst op 31 maart 1971 zal eindigen en
aldus verweerder een opzeggingstermijn
van. clrie maanden toekent ingaande de
eerste van de volgende maand, dat is
een wettelijke opzeggingstermijn ; dat
verweerder, door dit stuk voor akkoord
te ondertekenen, zijn wil he eft te ·kennen
gegeven de voorwaarden voor de beeindiging te aanvaarden die hem werden
opgelegd en die al zijn rechten eerbiedigden, inzonderheid het recht om de hem
toekomende vergoedinge:n te ontvangen ;
dat het niet gaat om een beeindiging in
onderlinge overeenstemming maar om
een akkoord over de wijze van een door
de werkgever teweeggebrachte beeindiging en dat eiseres, door de verbintenis
aan te gaan om de verschuldigde wettelijke vergoedingen te betalen, beloofd
heeft de vergoeding wegens uitwinning
te betalen, daar er overeenstemming
was over de opzegging en de andere
door haar verschuldigde beclragen een
gedeelte van het loon vormden,
tenvijl de opzegging als bedoeld in
voormelde artikelen 14 en 15 van de
wetten betreffende het bediendencontract een eenzijdige handeling is waardoor een contractant de andere in kennis stelt van de beiiindiging van de overeenkomst die hij na een bepaalde tern1ijn
wil doen ; uit de klare en duidelijke
bewoordingen van de door de partijen
ondertekende overeenkomst van 14 december 1970 volgt dat deze partijen
daarin hun gemeenschappelijke wil te
kennen geven mn de tussen hen bestaande overeenkomst op 31 maart 1971 te
beeindigen ; deze overeenkomst dus vanwege eiseres geen eenzijdige handeling is
waardoor zij verweerder in kennis stelt
van de beeindiging van de overeenkomst
die zij na een bepaalde termijn zou willen

-992doen ; bovendien de verbintenis die
e1seres daarin aanging om « Ernoux de
verschuldigde wettelijke vergoedingen
te betalen » helemaal niet de verbintenis
impliceerde om verweerder een uitwinningsvergoeding te betalen waarop hij
geen aanspraak kon maken krachtens
artikel 15 van de wet van 30 juli 1963;
waaruit volgt dat het arrest een miskenniJ.1.g bevat van het wettelijk begrip van
de opzegging (schending van voormelde
artikelen 14 en 15 van de wetten betreffende het bediendencontract) alsmede
van de bewijskracht van de overeenkomst van 14 december 1970 (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk vVetboek) en van de
bindende gevolgen van doze overeenkomst (schending van de artikelex~ ll01,
1102, llOS, ll34 en 1135 van genoemd
wetboek) en eiseres onwettig veroordeelt
tot betaling van een vergoeding wegens
uitwiJ.ming (schending van artikel 15
van de wet van 30 j11li 1963) :
Overwegende dat het ontslag een handoling is waardoor een .partij aan de
andere ter keLmis brengt dat zij de
tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst voor bedienden wil beeindigen ;
dat de opzegging de voorafgaande verwittiging is van de datmn waarop de
overeenkomst moet eu1digen ;
Overwegende dat wanneer bet jaarlijks
loon 150.000 frank overschrijdt de opzeggingstermijnen vastgesteld kunnen
worden bij overeenkomst gesloten ten
vroegste op het ogenblik waarop de
opzegging wordt gegeven;
Overwegende dat het arrest nit de
feitelijke omstandigheden die het vermeldt en nit het feit dat de termijn tussen
de ondertekening. van de akte en het
eindigen van de overeenkon1.st overeenstemde met de bij de wet voorgeschreven
opzeggingstermijn, heeft afgeleid, enerzijds, dat eisores verweerder had opgezegd, en anderzijcls, dat de partijen
akkoord gingen over de opzeggingstermijn en eiseres zich ertoe verbond, bij
het einde van de overeenkmnst, verweerder de verschuldigde wettelijke vergoedingen te betalen ;
Overwegende dat doze uitlegging, die
geen afbreuk doet aan het wettelijk
begrip van de opzegging, niet onverenigbaar is met de tekst van de overeenkomst ; dat ze noch de bewijskracht
ervan, noch de daart1it voortvloeiende
bindende gevolgen miskent;
Dat het arrest, dat overweegt dat
eiseres zonder een dringende reden een

einde had gemaakt aan de arbeidsovereenkomst voor bedienden, derhalve wettelijk heeft beslist dat verweerder aanspraak mocht maken op een vergoeding
wegens uitwinning ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
14 mei 1975. ~ 3e kamer. ~ Voorzitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter. ~ Verslaggever, de H. Busin.
~ Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. ~ Pleiter·s, de
HH. Fally en Dassesse.
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15 mei 1975.

VERZEKERINGEN.

VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
MODELCONTRACT, ARTIKEL 25-8°. ~ 0NGEVAL
VEROORZAAKT DOOR EEN BESTUURDER
DIE VAN DE VERZEKERINGNEl\'IER GEEN
TOESTEJ\fl\'IING HEEFT GEKREGEN. ~
VERGOEDING VAN DE SLACHTOFFERS
DOOR DE VERZEKERAAR VAN DE VERZEKERINGNEMER. ~ VERHAAL TEGEN
DE VERZEKERDE DIE RET ONGEVAL
HEEFT VEROORZAAKT. ~ BEGRIP.

De ver·zekemar van de bttrgerr·echtelijl~e
aansprakelijkheid van de eigenaar· van
een motorTijtuig die de vergoeding heeft
betaald aan de slachtoffe~·s van een ver·keeTsongeval waar·voor· alleen aanspr·akelij k werd ve1'1daar·d de aangestelde van
de gar·agehoude~· aan wie dit voer·tttig
voor· onder·houd en herstelling toeveTtr•ottwd was, welke aangestelde het voor·
per·soonlij ke doeleinden heeft gebntikt,
kctn tegen deze gar·agehottder het ver·haal
ttitoefenen dat kr·achtens artikel25-8° van
het modelcontTact lean worden irJ,gesteld
tegen de ver·zekenle die het ongeval heejt
veroorzaakt, daar· de gar-agehoucler· de
hoeclanigheid heejt van ver·zeke1'de als
houder- van het voer·tttig en de r·echter·
ttit het jeit, clat de schade zich zonder
zijn jottt niet zou voor-geclaan hebben
in de omstandigheden waar-in zij heeft
plaatsgehad, wettelijk lean ajleiden dat
hij het ongeval heeft veToor·zaakt.

993(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«GARAGE AMERICAIN »,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« LUIKSE VERZEKERING ».)

ARREsT

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet 1134, 1135, 1320, 1322, 1323, 13S2,
13SS, 13S4 van het Burgerlijk Wetboek,
11 inzonderheid lid 2, van de wet van
1 j'uli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzek~ring inzak~ motorrijtcugen, 24 en 25, 1nzonderhmd S0 en
het laatste lid, van het modelcontract
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,

do01·dat het bestreden arrest, dat het
vonnis a quo bevestigt, eiseres veroordeelt om aan de verwerende vennootschap de sommen terug te betalen die
deze in haar hoedanigheid van verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de wagen, als voorschot gestort
aan de slachtoffers van een verkeersongeval waarvoor de aal!-.gestelde van
eiseres aileen aansprakehJk verklaard
werd, op de grondel1 dat de bij artikel 25,
so, van het modelcontract van de verzekering - de enige grondslag van de
door verweerster ingestelde rechtsvordering - bepaalde voorwaarden opdat
de verzekeraar het recht van verhaal,
hem toegekend tegen de verzekeringnemer en de verzekerde, die iemand
anders is dan de verzekeringnemer, in
het onderhavige geval verenigd zijn ;
dat inderdaad, enerzijds, de aangestelde
vad eiseres op -het ogenblik van h~t
ongeval geen " bestuurder was aan Wle
verlof om te besturen verleend werd »,
door de verzekeringnemer, en dat, anderzijds, eiseres, die de wagen in I:aar bezit
had en derhalve door de pohs gedekt
was door haar aangestelde uitdrukkelijk
te gelasten dat voertuig te gebruiken
'' een fout begaan heeft die noodzakelijkerwijs met deze van de bestuurder
bijgedracren heeft tot het veroorzaken
van hetb ongeval » en dat zij bijgevolg
een van de person en blijkt te zijn' die,
in de zin van artikel 25 in fine van het
contract, aansprakelijk zijn voor het
veroorzaken van het ongeval,
tenvijl het ongeval veroorzaakt werd
door de fout van de aangestelde bij het
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besturen en een eigen juridische oorzaak
heeft, aangezien het bevel van eiseres
niet noodzakelijk het ongeval moest
medebrengen ; bovendien dit bevel, daar
het, luidens het bestreden arrest, slechts
foutief zou zijn in de mate· dat het de
contractuele betrekkingen schendt die
ontstaan zijn uit de stilzwijgende opdracht die zou bestaan hel;Jben tussen
eiseres en de eigenaar van het voertuig,
geen aquilische fout zou nitmaken die
een noodzakelijk oorzakelijk verband
heeft met de schade ; waaruit volgt dat
het bestreden arrest niet wettelijk verantwoord is ; dat. het de gevolgen van
de bindende kracht van het litigieus
verzekeringscontract en de bewijskracht
ervan miskent door aan het begrip " verzekerde die het ongeval veroorzaakt
heeft » een draagwijdte te geven · die
strijdig is met zijn ldare en precieze
bewoordingen :
Overwegende dat de rechtsvordering
van de oorspronkelijke eiseres (thans
verweerster) het bij artikel 25, S0 , van
het modelcontract voor de verplichte
aansprakelijld1eidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaald verhaal bij de rechter aanhangig heeft gemaakt ;
Overwegende dat de maatschappij
luidens die clausule het haar bij artikel 24
van datzelfde modelcontract toegekend
recht van verhaal kan uitoefenen wanneer het ongeval veroorzaakt werd door
een persoon aan wie de verzekeringnemer
geen verlof heeft verleend om het omschreven motorrijtuig te besturen ;
Overwegende dat het verhaal, in dat
geval, moet uitgeoefend worden tegen de
"verzekerde » aan wie de feiten die aanleiding geven tot ·het verhaal, toe te
schrijven zijn ;
Overwegende dat de voorziening de
hoedanigheid van " verzekerde die het
ongeval veroorzaakt heeft » betwist ;
Overwegende dat eiseres, een garagist
aan wie de wagen voor onderhoud en
herstelling toevertrouwd was, als houder
van de wagen de hoedanigheid van verzekerde had ;
Overwegende dat het arrest, dat erop
wijst dat zonder de fout die eiseres begaan
heeft door de verzekerde wagen voor
persoonlijke doeleinden te gebruiken, de
schade niet zou hebben plaatsgevonden
in de omstandigheden dat ze plaatsvond,
uit die vaststelling wettelijk heeft lnumen
afleiden dat eiseres het ongeval veroorzaakt had;
Dat het middel niet kan worden aan~
genomen;

-994Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 mei I975. Ie kamer. Voo1·zitte1· en Ve1"slaggeve1·, de H. Perrichon,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkhddende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. Simont en Dassesse.
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KAJ\'[ER.-

15

mei

1975.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- NOTARIS DIE
EEN AUTHENTIEKE AKTE VAN VERKOOP
VAN EEN ONROEREND GOED HEEFT OPGEJ\'[AAKT ZONDER NA TE GAAN OF HET
GOED J\'[ET EEN HYPOTHEEK IS BEZWAARD. VERKOPER DIE EEN HYPOTHEEK HEEFT TOEGESTAAN TUSSEN HET
OGENBLIK DAT HET VOORLOPIG KOOPOONTRAOT IS GETEKEND EN DAT WAAROP DE AUTHENTIEKE AKTE IS VERLEDEN. SCHADE DIE REEDS BESTOND
OP HET OGENBLIK VAN HET VERLIJDEN
VAN DE AUTHENTIEKE AKTE.- GEEN
OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE
BEROEPSFOUT VAN DE NOTARIS EN DE
SCHADE WELKE DE KOPER HEEFT GELEDEN.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CoNOLUSIE. MIDDEL
NIET LANGER TER ZAKE vVEGENS EEN
VASTSTELLING VAN DE REOHTER. REOHTER NIET VERPLIOHT OP DIT
MIDDEL TE ANTWOORDEN.

Io Uit het feit dat een voorlopig koopcon0·act inzake een om·oerend goed getekend en de koopp1•ijs betaald was v661·
het verlijden van de authentieke akte,
zodat de schade welke de koper had
geleclen ten gevolge van het feit clat de
ve1·koper een hypotheek had toegestaan
zich reeds voo1·geclaan had v66r het
opt1·eclen van de notaris, heeft de 1'echter
kunnen ajleiclen clat er geen oorzalcelij k
verbancl bestond tttssen deze schade en
de beroepsfottt van de notm·is die e1"in
heeft toegestemcl de authentieke alcte van
ve1"koop inzake het om·oe1•encl goecl, te
verlijclen zonde1· na te gaan of clit met
een hypotheelc was bezwaa1"d (I).
(1) Raadpl. cass. fr., 1 e kamer, 28 mei 197 4,
in zake Totti t. X (La semaine jtwidique,
26 maart 1975, rechtspraak, nr. 17.986).

2° De conclttsie ten betoge clat schacle ve1'oo1'Zaakt wenl cloo1· de fout van een notaris die heeft nagelaten de aandacht van
een lwper te vestigen op het belang van
de inlassing in de koopalcte van het woonl
« voo1· '' bij de ttitd1'ttkking « m·ij en
onbezwaanl '' wonlt beantwoonl clam·
het a1'1'est clat vaststelt clat de enkele
fout van de notaris erin bestaat clat
hij niet heeft nagegaan of een onroe1·end
goed met een hypotheek was bezwaanl
en clat tttssen deze fottt en de aangevom·cle
schade geen oo1"zakelijlc ve1·band bestaat (2) (Art. 97 Grondwet.)

(PAPE, T. DEOLAIRFAYT.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 2I maart I974 door het Hof
van beroep te Luik gewezex1 ;

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van
het vonnis a quo, maar op eigen gronden,
de door eiser ingestelde rechtsvordering
_ongegrond verklaart,
zoncle1· te antwoo1•clen op het als volgt
opgestelde middel van zijn regelmatig
in hoger beroep neergelegde conclusie :
« overwegende, nochtans, dat indien- geintimeerde, v66r het verlijden van de
authentieke akte, het bestaan van hypothecaire lasten op het verkochte goed
aan appellant medegedeeld had, conclusienemer verschillende mogelijkheden
had om te handelen ; dat appellant,
inderdaad, had kunnen weigeren de
authentieke akte van verkoop te verlijden, dat hij, eerst en vooral, de antbinding van het voorlopig koopcontract
kon vorderen -en clit op grond van artikel ll84 van het Bhrgerlijk Wetboek
tot regeling van de ontbinding van
de wederkerige contracten ; dat inderdaad, in toepassing van artikel I6I4
van hetzelfde Burgerlijk Wetboek, de
zaak moet geleverd worden in de staat
waarin zij zich op het ogenblik van de
verkoop bevindt ; dat in het onderhavige
geval, de goederen, de dag van de onder-

(2) Raadpi. cass., 19 april 1974 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 889) en 17 januari 1975, supra,
biz. 547.

-995handse lwop, door geen enkele hypotheek raadsman, de aandacht van conclusiebezwaard waren ; dat genoemde goederen nemer had moeten vestigen op het kapinochta.:ns, de dag van de levering, wan- taal belang van ..de inlassing vm;t het
neer de authentieke akte verleden werd, , woord " voor » b!J de uitdrukking vrij
met een door de verkoper toegesta11e en <?nJ:>ezwaarcl » ; waaruit volgt dat de
beshssmg naar de eis van artikel 97 van
hypotheek bezwaarcl waren en, derhalve
niet meer in de juriclische toestand de Grondwet niet met reclenen omkleed
waren waarin ze zich op het oo·enblik is :
van de onclerlinge toestemming bevonOverwegencle clat het arrest vaststelt
clen ; clat appellant vervolgens, alvorens
de notariele akte te verlijclen, de oor- dat het voorlopig koopcontract, ontstaan
door een onclerhan else akte een tussen
spronkelijke verkoper, de heer Henry
in vrijwaring voor uitwinning kon op~ cl~ partijen V?ltrokken veriwop is, dat
roepen en clit op groncl van artikel 1630 q1e akte het 8lgendomsrecht op het goed
van het Burgerlijk Wetboek en alclus de clefinitief aan eiser overgedrao·en heeft
teruggave van de prijs vragen ; overwe- en dat deze de prijs ervan beta~lcl heeft ·
Dat hij erop wijst clat verweercler~
gende, clerhalve, clat appellant, steunencle
op de ene of de andere van de hierboven beroepsfout erin bestaat clat hij aanvaard ·
?eschreven gronclen, zijn schulclvordering heeft een authentieke akte van de
mtact zou gehouden hebben ; clat incler- verkoop vm1. een onroerencl goed op te
daad, zelfs in het geval van artikel 1630 stellen zonder de hypothecaire toestand
van het Burgerlijk Wetboek, de ver- ervan onclerzocht te hebben, dat ver·
plichting van de verkoper om de prijs weerder nochtans niet. aansprakelijk kan
terug te geven de heer Henry noodzaakte worden gesteld voor e1sers schacle voort·
ofwel om in te stemmen. met de vernie- spruitend uit het feit dat de verkoper
tiging van de vereffening uit de oncler- een hypotheek toegestaan had tussen
hanclse akte van verkoop ofwel om aan het ogenblik dat de voorlopige aide
de conclusienemer de waarcle van zijn ondertekend werd en dat waarop de
schuldvordering in baar geld of in natura authentieke akte opgestelcl wercl, op
te betalen ; ove1~wegende, claarenboven, g_rond dat er " tussen de enige fout door
dat de heer Henry, bij het verlijclen erser begaan en de schade, waarvan het
van hem gevorderd wordt geen
van de 1~otariele alde, in zijn vermogen herstel
oorzakelijk verband bestaat , ·
'
een camwn van· een waarcle van meer
Dat inderclaad, volgens het' arrest de
clan een miljoen had; overwegencle clat
appellant, op clat ogenblik, na de ant- schade verwezenlijkt was vooraleer ~er·
binding van de onderhanclse koop ge- weerder was tussengekomen en zelfs
vraagcl te hebben, zijn schulclvordering indien eiser geweigercl had de auth~ntieke
ten aanzien van die carnian kon cloen akte te on~ertekenen, hij eigenaar zou
gelden en clat de heer Henry, om zijn geble:ren ZlJn van het onroerend goed
schuld te betalen, die carnian aan con· en dw schacle noch verhinclercl noch
hersteld kon worden door eencler welke
clusienemer had kunnen afstaan · clat
redactie van de authentieke akte
conclusienemer vraagt door alle r~chts andere
clan die welke gemaakt werd ;
'
micl?:elen, getuigen inbegrepen, te kunnen
Ov~_rwegende'clat, aangezien het arrest,
beWlJzen clat op het ogenblik dat de enerziJds, verweerclers enige fout bepaald.
authentieke akte van de verkoop van h.acl en, anderzijds, soeverein, om prede litigieuze goecleren verleden wercl, het meze reclenen, beslist had dat ze geen
vermogen van de heer Henry een carnian o?rzakelijk verbancl had met de door
bevatte ; overwegende clat, op het ogen- e1ser aangevoerde schade, het hof van
blik dat appellant vernam dat een hypo· beroep, zonder het vormvoorschrift van
theek de goederen, die hij verworven had, artikel 97 van de Grondwet te miskennen
bezwaarde, de camion geen cleel meer zich ~eeft kunnen beperken tot d~
uitmaakte van ·het vermogen van de
bewer~g " .dat elk.e andere of strijdige
heer Henry ; dat duidelijk blijkt dat conclusw n1et pertment is , ;
appellant er clus geen belang meer bij had
Dat het midclel niet kan worden aan·
om de ontbinding van d,e verkoop of genomen;
de vrijwaring voor uitwinning te vorderen ; dat appellant aldus geen gebruik
Om die reclenen, verwerpt de voorkon maken van zijn rechten en van zijn ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
verhaal tegen de verkoper omdat hij
ov~r de hypothecaire toestand niet in. 15 mei 1975. - .Ie kamer. - Voorgehcht werd door gei'ntimeerde die, in z~tte?', de H. Perricl;wn, raadsheer waarelk geval, overeenkomstig zijn plicht als nemend voorzitter. Verslaggeve?·, de
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H. Closon. Andersluidende conclu8ie (1), de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Biitzler en DeBruyn.

1e
1°

2°

KAMER,

het bedrag van deze ve1·goeding ex aequo
et bono bepaalt, en ajwijzend beschikt
op een verweeT waarin om een onderzoeksmaatregel wm·dt VeTzocht, zonder
expliciet of impliciet vast te stellen dat
deze onderzoeksmaatregel, in de stand
van het geding, nutteloos zott zijn (3).
(Art. 97 Grondwet.)

-15 mei 1975.

KOOP. VooR ONB:EPAALDE TIJD
VERLEENDE CONCESSIE VAN ALLEEN ·
VERKOOP. BEEINDIGING DOOR DE
CONCESSIEGEVER ZONDER . REDELIJKE
OPZEGGINGSTERMIJN. VERGOEDING
AAN DE CONCESSIEHOUDER. RAMING
<<EX JEQUO ET BONO l > , - VOORWAAR·
DEN.

OVEREENKOMST. OVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD. CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP. BEEINDIGING DOOR DE CONCESSIEGEVER ZONDER REDELIJKE OPZEGGINGSTERMIJN. VERGOEDING AAN DE
CONCESSIEHOUDER. RAlYIING « EX
JEQUO ET BONO». VOORWAARDEN.

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<<AIRBORNE RESIDENCE»,
T. BALLEGEER.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 juni 1974 door het Hofvan
beroep te Luik gewezen ;

3° Niet ?'egelmatig gemotiveerd is de beslissing die, na te hebben vastgesteld
· . .dat de tijdens de debatten uiteengezette
jeitelijke gegevens niet voldoende zijn
om als grondslag te dienen voo1· een
p1·ecieze berekening van een vergoeding,

Over de middelen afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen 2 van de wet van 27 juli 1961
betreffende de eenzijdige beeindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop en, voor
zover nodig, van genoemd artikel 2
zoals het gewijzigd werd bij artikel 2 van
de wet van 13 april 1971, 870, 871 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1315, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest, na beslist te hebben
dat, in de bijzondere omstandigheden
van het onderhavige geval, de normale
opzeggingstermijn twaalf maand zou
zijn geweest, eraan toevoegt dat, rekening houdende met de tijdens de debatten
uiteengezette feitelijke gegevens, maar
die niet volstaan om tot grondslag te
dienen van een precieze berekening van
de compenserende vergoeding, deze ex
aequo et bono op 300.000 frank client te
worden vastgesteld,
terwijl dergelijke gronden geen passend
en toereikend antwoord geven op de
conclusie van eiseres in hoger beroep, voor
zover daarin betoogd werd dat de schade
die, in geval van ontoereikende opzeggingstermijn, door de compenserende
vergoeding van de beeindiging moet
worden vergoed, enkel mag worden
berekend op grond van de zuivere winst

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat het bestreden arrest niet regelmatig
geantwoord had op de tweede grief van het
mid del.
(2) Vgl. cass., 10 september, 7 oktober en
12 november 1974, supra, blz. 27, 172 en 327;

raadpl. GEORGES BRICMONT en RoGER GYSELS,
Le cont?·at de concesBion de vente exclusive,
blz. 47 en vlg.
(3) Vgl. cass., 30 oktober 1973 (A1·1·. cass.,
1974; blz. 255); raadpl. cass., 18 maart 1975,
supm, blz. 810.

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. VERZOEK OM EEN ONDERZOEKSMAATREGEL. NIET GEMOTIVEERDE VERWERPING. NIET REGELMATIG GElVIOTIVEERDE BESLISSING.

1 ° en 2 ° W annee1' de concessiegeve1· zonde1·

1·edelijke. opzeggingste1·mijn een concessie van alleenverkoop voor onbepaalde
tijd heejt beeindigd, moet de 1·echter,
die het bedmg van de ve1·goeding aan
de concessiehottder ex aequo et bono
. vaststelt, constate1·en dat het onmogelijk
is het juiste bedrag van deze ve1·goeding
te bepalen bij ontstentenis van gegevens
om het nadeel te Tamen (2). (Art. 2 wet
van 27 juli 1961 en art. 97 Grondwet.)
(Impliciete oplossing.)

,_

I>

-997en de algemene onkosten in verband met
de ingetrokken concessie, dat verweerster
dienaangaande geen enkele uitleg geeft
en geen enkel precies gegeven levert tot
staving van haar aanspraken daar zij
zich beperkt tot de mededeling van haar
beweerde brutowinst zonder enig bewijskrachtig document tot staving van haar
beweringen en weigert de fisc ale documenten over te legge:h die de rechtsmacht,
waarbij de zaak aanhangig is, konden inlichten, documenten waarvan de mededeling haar uitdrukkelijk gevraagd is, en
dat derhalve aileen een accountantsonderzoek het zou mogelijk maken op een
billijke wijze het bedrag te beoordelen dat
haar zou toekomen ingeval de toegestane
opzeggingstermijn als onvoldoende zou
worden beoordeeld (schending, inzonderheid, van artikel 97 van de Grondwet);
die gronden geen wettelijke verantwoording geven van de in die conclusie vervatte eis van mededeling van de fiscale
document'en van verweerster en van een
accountantsonderzoek om het bedrag van
de toe te kennen compenserende vergoeding te bepalen (schending van alle in het
middel bedoelde wetsbepalingen);

het tweede, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
cloordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat de door eiseres aan verweerster toegestane opzeggingstermijn van
drie maand geen normale termijn is,
beslist dat, .in de omstandigheden van
het onderhavige geval, deze twaalf
maand zou moeten bedragen en eiseres
veroordeelt tot betaling van een ex aequo
et bono op 300.000 frank vastgestelde
compenserende vergoeding,
zonder te antwoorden, tenminste on'
dubbelzinnig, op de conclusie van eiseres
in hoger beroep voor zover zij daarin
betoogde « dat er rekening moet mee worden geholiden dat, indien aanvankelijk
een opzeggingstermijn van drie maand
toegestaan werd, hij in . feite met zes
rnaand verlengd werd » :
Overwegende dat eiseres, in haar in
hoger beroep genomen conclusie ten overstaan van de schatting van een van de
punten van de door verweerster aangevoerde schade, tegen de rechtsvordering
van deze het in het eerste middel overgenomen verweer opwierp ;
Overwegende dat door, enerzijds, enkel te vermelden « dat in de bijzondere
omstandigheden van het onderhavige
geval .. . en ... rekening houdende met
de tijdens de debatten uiteengezette

feitelijke gegevens maar die niet volstaan
om als grondslag te dienen voor een
precieze berekening van de compenserende opzeggingsvergoeding, deze ex
aequo et bono op 300.000 frank moet
worden vastgesteld » en, anderzijds, door
« als ongegrond elke tegenstrijdige of
andere conclusie » af te wijzen, het arrest
niet passend antwoordt op voornoemd
verweer en derhalve zijn beslissing niet
regelmatig met redenen omkleedt ;
Dat het eerste middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het tweede middel, waarvan de aanvaarding geen ruimere vernietiging kan
medebrengen, vernietigt het bestreden
arrest, maar enkel in zoverre het beslist
dat de compenserende opzeggingsvergoeding ex· aequo et bono op 300.000 frank
moet worden vastgesteld en uitspraak
doet over de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Bergen.
15 mei 1975. - 1 6 kamer. Voo1'zitter, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite1'B, de HH. Fally en Dassesse.
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16 mei 1975.

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTLASTING. TERUGBETALING VAN
OVERBELASTINGEN ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 277, §§ 1 EN 2, VAN HET
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.
TERUGBETALING
VAN
AlVIBTSWEGE, IN DE ZIN VAN ARTIKEL 309, 3°, VAN DIT WETBOEK.
BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
0NTLASTING. TERUGBETALING VAN
OVERBELASTINGEN ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 277, §§ 1 EN 2, VAN HET
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN.
TERUGBETALING
VAN
Al\1BTSWEGE TER UITVOERING VAN ARTIKEL 309, 3°, VAN GENOEMD WET·
BOEK. TERUGBETALING VERLEEND
HETZIJ DOOR
DE
DIREOTEUR DER

-
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BELASTINGEN, HETZIJ DOOR RET HOF
VAN BEROEP. TOEKENNING VAN
JYI:ORATORIUMINTERESTEN. ONWETTELIJKHEID.

Io In artikel 309, 3°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen moet onder
te1'ttgbetaling van ambtswege van ove1'belastingen als becloelcl in a1·tikel 277,
§§ 1 en 2, van genoemd wetboek worden
verstaan de terttgbetaling welke is verleend zowel op initiatief van de aclministratie als op aanv1·aag van de
belastingpliahtige, nadat cleze cle te1'mijnen van bezwaa1· van artikel 272
van clit wetboek of de te1·mijnen van
be1·oep tegen een beslissing, waa1·bij
zijn bezwaar niet ontvankelijk wonlt
verklaanl, heeft laten ve1·strijken (I).
2° Wannee1· oveTbelastingen als bedoeld
in cwtikel 277, §§ 1 en 2, van het Wetboek van de inlcomstenbelastingen te1·
ttitvoe1·ing van m·tikel 309, 3°, van dit
wetboek van ambtswege wonlen te1'ttgbetaald aan een belastingplichtige, die
is veTvallen van het Techt om bezwaaT
in te dienen, kmi de Staat niet iu01·den
ve1·oo1·cleelcl tot betaling van mona01·ittrninte1·esten, ongeacht of deze tentgbetaling
spontaan of op aanV1·aag wenl veTleend
cloo1· de di1:ectett1' de1· belastingen' of door
het hof van be1·oep, waaTbij aanhangig
is een be1·oep tegen de beslissing van de
dinctetw· die ontlasting weigM·t of geen
volcloencle
ontlasting
toekent
(2).
(Art. 309, 3°, W.I.B.)
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«LA LOKEROISE. ll)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I maart I974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 309, inzonderheid 3°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
(1) Raadpl. cass., 20 december 1966 (A1•1•.
cass., 1967, biz. 512) ; raadpl. oak cass.,
19 januari 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 494).
(2) Raadpl. cass., 8 oktober 1963 (Bttll. en
Pas., 1964, I, 133) en 7 december 1972 (ibid.,
1973, biz. 344).

cloonlat, na te hebben vastgesteld dat
de gewone termijn om tegen de beoogde
aanslag betreffende het aanslagjaar 1969
bezwaar h> te dienen op 30 april 1970
verstreek en er v66r deze datum geen
bez.waar werd ingediend, dat echter door
verweerster bij het opsteilen van de
aangifte die tot gTondslag van die aanslag had gediend, ten gevolge van loutere
onachtzaamheid, materiele vergissingen
werden begaan die slechts op 21 mei 1970,
dit is huiten de gewone reclan-:tatietern1ijn,
werden ontdekt en dat,- bijgevolg, het
verzoekschrift door verweerster op 16 juni
ingediend, ontvankelijk en gegrond is
overeenkomstig artikel 277, § l, van
voormeld wetboek, het arrest de herberekening van de betwiste aanslag
beveelt op de wijze die het voorschrijft
en eiser veroordeelt niet aileen tot bet
terugbetalen van het gebeurlijk uit hoofde
van die aanslag te veel ge'inde, maar ook
tot het verlenen van nwratoriLuninteresten,
tenvijl, krachtens voormeld artikel 309,
3°, van het \Vetboek van de inkomstenbelastingen, geen moratoriuminteresten
worden toegekend bij terugbetaling van
overbelastingen als bedoeld bij artikel 277, §§ 1 en 2, die na het verstrijkon
van de termijnen van_ bezwaar en beroep
van ambtswege geschiedt :
Overwegende dat het middel het arrest
enkel verwijt eiser te hebben veroordeelcl
tot betaling aan verweerster van moratoriuminteresten op het te veel ge'inde
waarvan de terugbetaling wordt bevolen ;
Overwegende dat, na in artikel 308
de regel te hebben geformuleerd dat bij
terugbetaling van belastingen moratoriuminteresten worden toegekend, artikel 309, 3°, van het Wetboek van de
inliomstenbelastingen bepaalt dat bij
terugbetaling van overbelastingen als
bedoeld bij artikel 277, §§ 1 en 2, die,
na het _verstrijken van de termijnen van
bezwaar en beroep, van ambtswege
geschiedt, geen h-:tteresten worden toegekend;
Overwegende dat h-:t voormelde artikelen 309, 3°, en 277, §§ l en 2, als antlasting en terugbetaling die van « ambtswege "geschiedt, moet worden beschouwd
niet aileen die welke wordt verleend op
initiatief van de administratie maar ook
die welke wordt toegestaan op vraag van
de belastingschuldige. nadat deze de
termijn van bezwaar of beroep heeft
laten verstrijken ; dat artikel 277 immers
als ambtshalve' outlasting beschouwt de
outlasting niet aileen van ov'erbelastingen
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die door de administratie werden vastgesteld, maar ook die van overbelastingen
die door de belastingschuldige aan de
aclministratie worden bekendgemaakt ;
Overwegende dat artikel 309, 3°, wanneer het gewag maakt van de terugbetaling van de overbelastingen " als
bedoeld bij artikel 277, §§ 1 en 2 "• geen
onderscheid mogelijk maakt naar gelang
die terugbetalingen spontaan door de
ad.ministratie worden bevolen, of werden
bevolen u1.gevolge een vraag tot antlasting uitgaande van de belastings?huldige die van het recht om bezwaar m te
dienen vervallen is ;
Overwegende dat, kennisnemend van
het beroep tegen een beslissing van de
directeur der belastingen die, hetzij op
zulke vraag rechtdoende of geroepen
zijnde erover recht te doen, hetzij spontaan optredend, geen outlasting, of een
door de belastingsclmldige onvoldoende
geachte outlasting heeft toegekend, het
hof van beroep gebonden is door de
wetsbepalingen die de directeur der
belastingen zelf moest naleven en derhalve niet vermag moratorimnil1.teresten toe
te kennen welke krachtens voormeld
artikel 309 door diezelfde directeur niet
mochten worden toegekend ;
Ovei.·wegende dat het arrest dienvolgens eiser onwettelijk tot het betalen
van moratoriuminteresten veroordeelt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch alleen · il1. zoverre het
eiser veroordeelt tot betaling van moratoriumul.teresten en in· zoverre het uitspraak doet over de kosten ; beveelt dat
van clit 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 Brussel.
16 mei 1975. 1e kamer. - Tloo1'zitte1', de H. De1ahaye, raadsheer waar·nemend voorzitter. Tle1·slaggever, de
JL de Vreese. - GeliJkltticlende .concl~•sie,
de II. Krings, advocaat-generaal.
Pleiters, de :HR. Claeys Bouuaert en
G. Lauwers (van de balie te Gent).

l"

KAMER.-

VOORZIENING

16 mei 1975.

IN

CASSATIE.

VORM. DIREOTE GEMEENTELIJKE
BELASTINGEN. VOORZIENING TEGEN
EEN ·BEST,ISSING VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE. BETEKENING VAN DE
VERKLARING VAN VOORZIENING.
STUKKEN BETREFFENDE DEZE BETEKENING WAARVAN EEN GEWONE FOTOOOPIE IS OVERGELEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID,

Niet ontvankeliJk is de V001'Ziening in
cassatie tegen een beslissing van de
bestendige cleputatie van een pmvinciemad inzalce di1·ecte gemeenteliJke belastingen, wannee1· gewone jotocopieen
van de ve1·klaring van V001'ziening en
van het exploot van betekening worden
ove1·gelegcl (1),

(GULDEMONT,
T, GEMEENTE LIEDEKERKE.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 26 april 1974 gewezen door
de bestenclige deputatie van de provinciale raad van Brabant uitspraak doende
inzake gemeentebelasting op het trekken, verlengen of verbreden van straten ;
Overwegende dat eiser het oorspronkelijk exploot van betekening van de
voorziening noch de uitgifte van de
betekende verklaring van voorziening
overlegt ; dat slechts de fotccopieen van
deze alden in het dossier zijn opgenomen ;
Overwegende dat, wanneer de wet,
zoals ten deze, eist dat de voorziening
betekend wordt, de verklaring van voorziening integraal aan de tegenpartij moet
betekend worden en de uitgifte van de
betekende verklaring van voorziening
bij het oorspronkelijk exploot van betekeuing moet worden gevoegd ;
Dat de voorzieuing derhalve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 1975. -

1e kamer. -

(1) Raadpl. cass., 7 maart 1975,
blz. 763.

Tloor-

st~pra,

-
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zitte?', de H. Delahaye; raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve?', de
H. Gerniers. Gelijkluiclende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fr. Lievens (van de balie
te Brussel).

dat ambtshalve een middel moet worden
opgeworpen dat de openbare orde raakt ;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

16 mei 1975. - 1e kamer. Voo1'zitte1', de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Gerniers. Gelijkluiclende conchtsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

1e

KAMER.-

16 mei 1975,

VOORZIENING IN CASSATIE.
DIREOTE PROVINOIALE BELASTINGEN.
VoORZIENING TEGEN EEN BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN EEN PROVINOIERAAD. EISER
DIE GEEN l\HDDEL TOT STAVING VAN
ZIJN VOORZIENING HEEFT AANGEVOERD.
GEEN MIDiDEL VAN OPENBARE ORDE
AMBTSHALVE OP TE vVERPEN. VERWERPING VAN DE VOORZIENING.

Wan nee?' de eise1· geen rniclclel heeft aan,gevoenl tot staving van zijn voorziening
tegen de beslissing van de bestendige
deputatie van een pTovincieraad ove1·
een aanslag in een cli1·ecte pmvinciale
' belasting en geen rnidclel van openba1·e
o1·de arnbtshalve rnoet wo1·clen opgeworpen, venverpt het H of van cassatie de
voorziening ( 1).

1e

1°

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIREOTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN. --'- GEMEENTEVERORDENING TOT VESTIGING
VAN BELASTINGEN OP HET VERWERV:EJN
VAN DE AARDEN WEG VAN OPENBARE
WEGEN, OP DE WEGENUITRUSTING, OP
HET AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN
TROTTOIRS.- VERORDENING VOLGENS
WELKE DE AANPALENbE TERREINEN
ALS EEN GEHEEL MOETEN WORDEN
BESOHOUWD. DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- DIREOTE GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN,
BESLISSING
VOLGENS
WELKE,
ENERZIJDS,
DE WETTELIJKE
BEPALINGEN INZAKE GEJ\'IEENTELIJKE BELASTINGEN STRIKT 1\'IOETEN WORDEN
UITGELEGD EN, ANDERZIJDS, BIJ DE
UITLEGGING VAN DEZE BEPALINGEN,
REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN
MET DE BETEKENIS WELKE UIT DE
GEZAMENLIJKE BEPALINGEN BLIJKT.GEEN TEGENSTRIJDIGHBID.

3°

BELASTINGEN. UITLEGGING VAN
DE WETTELIJKE BEPALINGEN INZAKE
BELASTINGEN. BEPALINGEN WELKE
STRIKT MOETEN WORDEN UITGELEGD. UITLEGGING GEGROND OP DE BETEKENIS WELKE UIT DE GEZAJ\'IENLIJKE
BEPALINGEN VAN DE \VET OF VAN DE
VERORDENING BLIJKT.- WETTELIJKHEID.

ARREST.

4°
(1) Cass., 9 september 1969 (A1'1'. cass.,
1970, biz. 31); raadpl., inzake directe gemeentelijke beiastingen, cass., 12 februari 1075,
sttpm, biz. 656.

16 mei 1975,

2°

(VERSLUYS,
T. PROVINOIE OOS~-VLAANDEREN.)

RET HOF ; Gelet op het bestreden
besluit, op 10 mei 197 4 gewezen door
de provincials raad van de bestendige
deputatie van Oost-Vlaanderen;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een beslissing die de reclamatie van eiseres tegen een aanslag in
de provincials belasting op vertoningen
en vermakelijkheden over het dienstjaar 1973 ve:rwerpt ;
Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert en dat noch uit de vaststellingen
van de beslissing noch uit de aan het
Hof overgelegde gedingstukken blijkt

KAMER.-

BELASTINGEN. GELIJKHEID VAN
ALLE BELGEN VOOR DE BELASTING. BE GRIP.

1° W anneM' ee11 gemeenteve1'01'dening tot
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vestiging van een di?·ecte belasting op
de ve1·wm·ving van de am·den weg van
openba1·e wegen, op de wegenuit1·~•sting,
op het aanleggen van 9'ioleringen en
t?·ottoi?'S vaststelt, enm·zijds, dat de aanpalende tm•1•einen, die aan dezelfde
eigenaar toebehoren, als een geheel moe-·
ten worden beschouwd om uit te rnaken
of de belasting moet WO?'den uitgesteld
zo cle ove1·heid op deze te1·reinen een
bot<wvm·bod legt en, andeTzijds, dat de
belasting veTsch~ddigd is indien aan
cleze toestancl geheel of ten dele een einde
komt, is wettelijk vemntwoo1·d de beslissing volgens welke de aanpalende tm:?'einen als een geheel moeten wm·den
beschotHVd niet alleen ten opzichte van
het uitstel van de belasting, doch oak
van de heffing e1·van (1). (Verordening
van de gemeente Melsbroek van 1 februari 1974.)
2° en 3° Noch tegenst1•ijdig noch onwettelijk
is de beslissing volgens wellce, ene1·zijds,
de wettelijke bepalingen inzake belastingen, nl. de bepalingen van een Ve?'O?'dening inzake gemeentelijke belastingen,
st1·ikt moeten woTden t<itgelegd en, ande?'zijds, deze bepalingen moeten worden
~<itgelegd 1·ekening hottdende met de
betekenis wellce ttit de gezamenlij ke
bepalingen van deze Ve?'O?'dening blijkt.
4° Het begi?1sel van de gelijkheid van alle
Belgrm voor de belasting ve1·biedt niet
zeke1·e categorieiin van b~w·ge1·s aan belasting te onderwerpen, in zove?'?'e degenen
die zich in dezelfde feitelijke omstandigheden bevinden op gelij ke voet wo1·den
behandeld (2). (Artt. 6 en 112 Grandwet.)
(SNOY, T. GEMEENTE MELSBROEK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 17 mei 1974 gewezen door de
bestendige deputatie van de provinciale
raad van Brabant ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 13, 3°, van het
raadsbesluit van 1 februari 1971 van de
gemeente Melsbroek op de directe belastingen op de verwerving van de zate van
de openbare wegenis, 13; 3°, van het
raadsbesluit van 1 februari 1971 van
(1) Raadpl. cass., 3 januari 1975, snp1•a,
biz. 497.
(2) Oass., 14 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 167).

dezelfde gemeente op de directe belasting
op de wegenisuitrusting, 14, 3°, van het
raadsbesluit van dezelfde gemeente op
de directe belasting op het aanleggen
van riolen, 13, 3°, van het raadsbesluit
van 1 februari 1971 van dezelfde gemeente op de directe belastingen op het aanleggen van trottoirs, alle goedgekeurd
door koninklijke besluiten van 20 juli
1971, 6, 97, 112 en 113 van de Grondwet,
dom·dat het besluit de door eiser ingediende bezwaarschriften verwerpt om
de reden dat krachtens de onderscheidene
ten deze geldende belastingsreglementen
de aaneenpalende terreinen die aan de-·
zelfde eigenaar toebehoren als een geheel
dienen beschouwd te worden ; dat het
perceel sectie 0 176g als bebouwd client
beschouwd te worden aangezien het
kasteel van eiser zich hierop bevindt ;
dat de percelen sectie 0 175b en 180a
aan voormeld' perceel palen en derhalve
in toepassing van het gemeentelijk
belastingsreglement als een geheel dienen
beschouwd te worden en derhalve een
bebouwd geheel uitmaken,
tenvijl, ee1•ste onde1·deel, de in de onderscheiden gemeentereglementen opgenonomen regel, luidens welke aaneenpalende percelen, die aari dezelfde eigenaar
toebehoren, als een geheel beschouwd
worden, aileen geldt voor het uitstel van
de belasting maar niet voor de aard van
het goed en de hefting van de belasting
zelf (schending van de artikelen 13,
3°, en 14, 3°, van de onderscheiden
gemeentelijke reglementen);
tweede onde1·deel, het. besluit bepaalt
dat gemeenteraadsbesluiten inzake belastu1.gen « strikt >> moeten toegepast
worden en de uitgebreide interpretatie
die aan de artikelen 13, 3°, en 14, 3°,
vervolgens gegeven wordt daarmede
strijdig is (schending van artikel 97
van de Grondwet);
de1·de onde1·deel, de niet bebouwde percelen 0 175b en 180a belast worden als
bebouwde percelen, zodat de gelijld1.eid
van de burgers voor de wet geschonden
is en de gemeentelijke besluiten ten deze
op een louter fictieve toestand berusten
en niet toegepast kunnen worden (schending van de artikelen 6, 107, 112 en 113
van de Grondwet) :

W at het eerste onder.deel betreft :
Overwegende dat de artikelen 13, 3°,
van de gemeenteraadsbesluiten van 1 februari 1971 van de gemeente Melsbroek,
goedgekeurd bij koninklijk besluit van
20 juli 1971, betreffende directe beUts-
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tingen op de verwerving van de zate van
de openbare wegen, de wegenuitrusting
en het aanleggen van riolen, alsook
artikel 14, 3°, van het gemeenteraadsbesluit van dezelfde datum van dezelfde
gemeente, goedgekeurd door hetzelfde
koninklijk besluit, betreffende een directe
belasting op het aanleggen van riolen
niet alleen bepalen dat de belasting uitgesteld wordt : ... 3°, voor de terreinen
waarop het ingevolge beslissi:ng van de
overheid niet toegelate:n is te bouwen
en dat terzake de aa:neenpalende terreinen, die aan dezelfde eige:naar toebehoren, als een geheel worden beschouwd, n1aar ook dat, wmu1eer de
toestand om reden waarvan de belasting
uitgesteld werd, geheel of gecleeltelijk
een einde neemt, cle jaarlijkse belasting
verscln:tldigd is ;
Overwegencle dat waar bepaald wordt
dat de aaneenpalende terreinen die aan
clezelfde eigenaar toebehoren als een
geheel
worden beschouwd, hierdoor
bedoelcl wordt dat het geheel in acht
client genomen te worden om de belastbaarheid ervan te bepalen ;
Dat hoger vermelde bepaling derhalve
niet alleen verbm1d houdt met het uitstel
van de belastingen maar ook met cle
heffing ervan ;
Overwegende dat daaruit blijkt dat
de aaneenpalencle terreinen niet alleen
als een geheel dienen beschouwd te worden voor wat betreft het uitstel van de
belasting, maar ook voor wat do heffing
van de belasting betreft ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat, k:rachtens de onderscheidene ter
zake geldencle belastingreglementen, de
aaneenpalende terreinen die aan dezelfde
eigenaar behoren als een geheel dienen
beschouwcl te ·worden, dat het perceel
sectie C, 176g, als bebouwd client beschouwd to worden aangezien het kasteel
van eiser zich hierop bevinclt en dat de
percelen sectie C 175b, en 180a, aan
voormelcl perceel palen, clat deze clerhalve in toepassing van het gemeentelijk
belastingreglement als een geheel clienen
beschouwd te worden en dat ze derhalve
een bebouwd geheel uitmaken, de bestendige deputatie de door eiser ingediende
bezwaren verwerpt en haar beslissing
wettelijk rechtvaardigt;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;

verlenen die nit het geheel van zijn
bepalingen voortvloeit, het besluit geen
uitbreidende interpretatie van bedoeld
artik:el geeft ;
Dat derhalve de in het onderdeel ingeroepen tegenstrijdigheid van het besluit
ten _deze niet voorhanden is ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende clat het beginsel van de
gelijkheid van de Belgen voor de wet
betekent dat degenen die zich in een
identieke feitelijke toestand bevinden,
bp een gelijke voet moeten worden behandeld, wat ten deze het geval is ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
En overwegende dat nit geen stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt clat een midclel dat de openbare
orde raakt ambtshalve zou dienen opgeworpen te worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 mei 1975. - 1 8 k:amer. Voo1'zitter·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever·, de
H. Gerniers. - Gelijkl1tidencle conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter·, de H. Houtekier.

18

KAlVIER.-

VOORZIEN'ING

16 mei 1975.

IN

CASSATIE.

VORlVI. DIREOTE GEJ\'fEENTELIJKE
BELASTINGEN. BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE. - . BETEKENING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING.
VEREISTE
VORJ\'IVOORSOHRIFT.

Wat het tweede onderdeel betreft :

De voor·ziening in cassatie tegen de beslissing van de bestenclige deputatie van een
pr·ovincier·aad over· de Teclamatie van
een belastingplichtige inzake dir·ecte
gemeentelijke belastingen moet, op str·ajfe van ver·val, binnen tien clagen betekend
wonlen aan de par·tij tegen wie zij is
ge1'icht (1). (Art. 4 wet van 22 januari

Overwegende dat, door aan het litigieuze artikel van de onderscheiden
belastingreglementen de betekenis te

(1) Cass., 20 november 1974, s1tpra, biz. 347;
raadpl. cass., 28 februari 1975, S1tpra, biz. 745.
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1849; art. 2 wet van 22 juni 1865;
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16
·wet van 22 jm1.i 1877 .)

(NAAMLOZE VENNOOTSCHA:P
« INTEROUEST "•
T. GEJ\'I:EENTE OOSTDUINKERKE.)
ARREST.
HE'l' HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 24 oktober 1974 gewezen door
de bestendige deputatie van de provinciale raad van West-Vlaanderen, uitspraak doende inzake gemeentebelasting
op onbebouwde eigendommen ix:1. de
d1.linen;
Overwegende dat luidens de artikelen 4
van de wet van 22 januari 1849, zoals
gewijzigd door artikel 53 van artikel 3
van de wet van 10 oktober 1967 houclende
het Gerechtelijk Wetboek, 2 van de -vvet
van 22 j1.mi 1865 en 16 van de wet van
22 juni 1877, de voorziening, op straffe
van verval, binnen de tien dagen betekend moet worden aan de partij tegen
wie ze is gericht ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
dergelijke betekening aan verweerster
werd gedaan ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 mei 1975. 1 6 kamer. Voo1'zitte1', de H, Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', de
H. Gerniers. - Gelijkltticlencle conclttsie,

de H. Krings, advocaat-generaal.

Op dezelfde dag zijn zes arresten in
dezelfde zin gewezen in zake : naamloze
vennootschap Oostduinkerke Plage tegen
gemeente Oostduinkerke ; de Roovere
Jan tegen gemeente Melsbroek; de Roovere P. H. tegen gemeente Melsbroek;
de Roovere A. tegen gemeente Melsbroek; Van Geertruyen-de Roovere tegen
gemeente Melsbroek; de Roovere F.
tegen gemeente Melsbroek.

2e KAMER.- 20 mei 1975,
1o EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
- VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE
EuROPESE EcoNOJ\HSCHE GEJ\'IEENSCHAP. - PREJUDICIEEL GESOHIL. GESCHIL Ol\1TRENT DE UITLEGGING VAN
HET AAN DE VERORDENING VAN 28 JUNI
1968 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN TOEGEVOEGD GE·
MEENSOHAPPELIJK DOUANETARIEF. GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ.HET
HoF VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK.
- HoF VAN CASSATIE ERTOE GEHOUDEN
DIT GESCHIL AANHANGIG TE li'IAKEN BIJ
HET HoF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEli'IEENSOHAPPEN.

2° CASSATIE. -

BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.- GESCHIL OMTRENT DE
UITLEGGING VAN HET AAN DE VERORDENING VAN 28 JUNI 1968 VAN DE RAAD
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TOEGEVOEGD GEMEENSCHAPPELIJK
DOUANETARIEF. - GESCHIL OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HoF VAN CASSATIE
AANHANGIGE ZAAK. - SCHORSING VAN
HET GEDING TOTDAT HET HoF VAN
JusTITIE VAN DE EuROPESE GEllmENsoHAPPEN UITSPRAAK HEEFT GEDAAN
OVER DEZE UITLEGGING.

1° vVannee1' een V1'aag omt1'ent cle 'ltitleggtng
van het aan cle vm·o1·clening van 28 jm~i
1968 van cle Raacl van cle Eu1'opese
Gemeenschappen toegevoegcl gemeenschappelijk clouaneta1'iej (1) opgewo1']Je1~
wo1·clt voo1' het H of van cassatie, moet
het Hoj cle zaak aanhangig maken bij
het Hoj van Justitie van cle Ett1'opese
·Gemeenschappen (2). (Art. 177 van
het Verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap,
goedgekeurd bij handeling van de wetgevende macht van 2 december 1957.)

2° ¥Vannee1· bij het Hof van cassatie een
geschil is aanhangig gemaakt omt1·ent
cle ttitlegging van het aan cle ve1'01'clening
van 28 juni 1968 van cle Raacl van de
Ett1'opese Gemeenschappen toegevoegd
gemeenschappelij k clouanetai·iej, stelt het
Hoj cle ttitspmak ove1· cle voo1·ziening uit
totclat het Hoj van Jttstitie van cle
Ett1'opese Gemeenschappen, bij wijze
van p1·ejttdicii'le beslissing, ove1' deze
uitlegging ttitspmak zal geclaan hebben (3). (Art. 177 van het Verdrag
(1) Publilcatieblad van de E'lt1'opese Gemeensohappen, 22 juli 1968, Nr. L. 172.
(2) en (3) Raadpl. cass., 9 maart 1970
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tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht
van 2 december '1957.)
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN,
T. VANDERTAELEN EN JVIAES.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
kamer. Voorraadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggever, de
H. Meeus. Gelijkhtidende conclusie, de
H. · Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Bocken (van de balie te
Brussel).

20 mei 1975. - 2 6
zitter, de H. Wauters,

2e
1°

2°

KAli'I:ER. -

20 mei 1975.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN HET REOHTSOOLLEGE.- STRAFZAKEN.- CORREOTIONELE REOHTBANK. REOHTERS
DIE NIET ALLE ZITTINGEN OVER DE
ZAAK HEBBEN BIJGEWOOND. NIETIGHEID VAN HET VONNIS.
VONN'ISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. VONNIS VAN DE OORREOTIONELE REOHTBANK DOOR NIETIGHEID AANGETAST. ARREST VAN HET
HOF VAN BEROEP DAT DE NIETIGHEID
OVERNEEMT. NIETIG ARREST.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING OP DE STRAFVORDERING AMBTSHALVE WORDT UITGESPROKEN.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- BESLISSING WAARBIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL
TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE GETROF-

FENE WORDT VERDEELD, RESPEOTIEVELIJK TEN BELOPE VAN EEN DEI!.DE
EN TWEE DERDEN. VERNIETIGING,
OP DE VOORZIENING VAN DE BEKLA,'\.GDE, VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING EN VAN DE BESLISSING OP
DEBURGERLIJKE REOHTSVORDERING.VERNIETIGING WELKE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE BESOHIKKING DIE DE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROFFENE OP TWEE DERDEN TEN l\HNSTE
VASTSTELT.

1° Buiten het geval van ar-tikel 779, lid 2,
van het Ger-echtelijk Wetboek is nietig
het vonnis van de co?'?'ectionele r-echtbank dat is gewezen door- ?'echter·s
die niet alle zittingen hebben bijgewoond
waar-op de zaak is behandeld ( l).
(Art. 779, lid 1, G.W.)
2° W anneer· het vonnis van de correctionele
r·echtbank dam· nietigheid is aangetast
omdat de r·echter·s die het hebben gewezen,
niet alle zittingen over· de zaak hebben
, bijgewoond, is oak nietig het a?Test van
het hof van beroep dat de nietigheid
over·neemt (2).
3° De ver-nietiging, op de niet beper·kte

voorziening van de beklaagde, van de
beslissing op de stmfvor·der·ing brengt de
ver·nietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde bur·ger•lijke
rechtsvor-der•ing, welke het gevolg is van
. de eer·ste, zeljs indien de ver·nietiging van
de beslissing op de stmjvordering ambtshalve wordt ~titgesproken (3).

4° Wanneer de r·echter de aanspr·akelijkheid voor een ongeval heejt ver·deeld
tussen de. beklaagde en de get?·offene
ten belope van een der·de vom· de eerste
en twee derden voor de tweede, en de
beslissing op de stmjvm·der·ing en op
de b~wge?'lijke r·echtsvorder·ing ten laste
van de beklaagde op diens voor·ziening
wordt ver·nietigd, strekt die ver·nietiging
zich niet uit tot de beschikking die de
getr·offene voor twee der·den tenminste
aanspmkelij k ver klaart (4).
(ENGELEN, T. VANDIJOK.)
I
ARREST.
HET HOF ; -

(Ar·r. cass., 1970, biz. 636) en de noten onder
dit arrest.
(1) en (2) Cass., 10 april 1973 (Ar-r. cass.,
1973, biz. 795); raadpi. cass., 20 januari 1975,
supr·a, biz. 551.

Gelet op het bestreden

(3) Cass., 6 mei 1975, st!pm, biz. 974.
(4) Raadpl. cass., 27 maart en 28 mei 1973
(A?'?', cass., 1973, biz. 754 en 941), 13 mei
1974 (ibid., 1974, biz. 1017) en 3 februari 1975,
SttJn·a, biz. 629.
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arrest, op 4 december 1974 doo~ het Hof
van beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorzi~ning gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

zitter, de H" Wauters, raadsheer waarnemend voor'zitter. Verslaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Tillekael'ts, advocaat-generaal.

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 2 en
779 van het' Gerechtelijk Wetboek :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 11 juni 1974
van de Correctionele Rechtbank te
Hasselt, tijdens welke de zaak werd
behandeld en uitgesteld op 18 juni 1974
voor neerlegging van de dossiers, vermeldt dat de zetel was samengesteld uit
de heren Ghysen, ondervoorzitter, Puissant, rechter, en Mter .Jans, plaatsvervangende rechter ; dat, luidens het
proces-verbaal van de terechtzitting van
18 juni 1974, tijdens we1ke conclusies
werden neergelegd, de zetel uit de heren
Ghysen, ondervoorzitter, Puissant en
Van Houcke, rechters, was samengesteld ;
dat het beroepen vonnis doqr de heren
Ghysen, Puissant en .Jans werd gewezen ;
Overwegende dat daaruit volgt dat
de rechters, die het beroepen vonnis hebben gewezen, niet alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond; dat dit vormis
derhalve door nietigheid is aangetast ;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
voormeld vonnis niet teniet doet maar
integendeel op strafgebied bevestigt mits
een lichte wijziging en op burgerlijk
gebied de beoordeling van de eerste
rechter bijtreedt, zich deze nietigheid
toeeigent;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering, die het
gevolg is van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het beslist
dat wijlen Vandijck Daniel, rechtsvoorganger van verweerder, aanspra,kelijk is
voor de gevolgen van de aanrijding tot
beloop van tenminste de twee derd~n ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeelyelijk vernietigde beslissing ; laat de
)wsten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
20 mei 1975. -

2e kamer. -

Voor-

3e KAMER. -

21 mei 1975.

HOGER BEROEP. - BURGERLIJKE ZAKEN. WEDERANTWOORD. GE·
REOHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 1064.
-BEGRIP.

I ngevolge artikel 1064 van het Ge1·eohtelij k
Wetboek hebben de eise1' in hoge~· beroep
en de gedaagde i:n hager beroep het 1·echt
om binnen vijjtien dagen van wede~·
antwom·d te dienen; zulks onderstelt het
bestaan van een conolttsie of van een
wede~·antwom·d van de ande1·e pa1'tij
waa1·op binnen genoemde termijn moet
wm·den geantwoord; na mededeling van
de conolusie van de gedaagde in hager
be~·oep aan de eiser in hager beroep
besohikt deze en niet de gedaagde in
hoge~· be?·oep dan ook OVe?' een termijn
van vijjtien dagen om van wedemntwoo1'd
te dienen.
(MATTHYS, T. VAN HOLDER.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 15 januari 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 48, 49,. 50, 51, 745,
746, 751, 860, 861, 863, 1042, 1064 van
het Gerechtelijk W etboek en van het
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied
voor de rechten van de verdediging,
doordat het arrest, na vastgesteld te
hebben dat eiseres niet verschenen was,
noch iemand voor haar, op de terechtzitting van 20 november 1973,. recht
doet overeenkomstig het bepaalde bij
artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek
en geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen, om de reden dat een gerechtsbrief op 5 november 1973 aan eiseres
gericht was om te verschijnen op 20 november 1973 te 15 uur, waarbij haar
werd medegedeeld dat de uitspraak te
haren opzichte geacht zou worden op
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tegenspraak te zijn gewezen, zelfs in haar
afwezigheid,
tenvijl, eerste onderdeel, verweerder ter
griffie con.clusies had neerge1egd op
8 oktober 1973 en eiseres op 20 november
1973, waarna beide partijen elk over een
termijn van vijftien dagen beschikten om
van wederantwoord te dienen, en het
arrest, door de zaak onmiddellijk te beha:ndelen op 20 november 1973, hoewel
rekening houdend n1.et de door partijen
neergelegde conclusies, eiseres ten onrechte berooft van cleze termijn van
wederantwoord en de rechten van de
verdediging schenclt (schending van de
artikelen 745, 746, 860, 861, 863, 1042,
1064, lid 3, van het Gerechtelijk Wethoek en van het algemeen rechtsbeginsel
van de eerbied voor de rechten van de
verdediging) ;
tweede oncle1·deel, de aan eiseres op
5 november 1973 gerichte gerechtsbrief
waardoor de zaak op de terechtzitting
van 20 'november 1973 gesteld wercl,
geenszins tot gevolg kan hebben de
termijn van wederantwoord af te schaffen
of in te korten (schencling van de artikelen 48, 49, 50, 51, 751, 1042 en 1064
van het Gerechtelijk Wetboek) :

21 mei 1975. ~ 3e kamer. ~ Voo1'·
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemencl voorzitter. ~ VeTslaggeve1·, de
H. Janssens. ~ Gelijkhdclencle conclttsie,
de H. Dumon, eerf;te advocaat-generaal.
~ Pleite1', de H. Houtekier.

1e

KAMER.~

22 mei 1975.

BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING. ~ S'I'RAFVORDERING EN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGESTELD.
SOHORSING
VAN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ~ WET VAN 17 APRIL 1878,
ARTIKEL 4. ~ BEGRIP.

De btw·gedijke rechtsvonle1·ing wam·ove1·
de 1·echtm·, bij wie zij ajzonclerliJ'k aanhangig is gemaakt, oveTeenkomstig artikel 4 van cle wet van 17 ap1·il 1878 hottclencle cle vom·ajgaancle titel van het 1iVetboek van stmjvo1·cleTing, zijn beslissing
moet ·nitstellen totdat het stmjgerecht zich
heeft ttitgesp1·oken, is de btt1'ge1'lijke
Overwegencle dat in het laatste lid .
1'echtsvonle1·ing die betrekking heeft op
van artikel 1064 van het Gerechtelijk
punten welke zij gemeen heejt met een
vVetboek worclt bepaalcl dat in hoger
strajvonle1·ing die v661· of gechwende cle
beroep elke partij beschikt over vijftien
ttitoejening van deze btwgedijke rechtsclagen 01n van wederantwoorcl te clienen;
voTcle1'ing is ingestelcl ( 1).
clat uiteraard een wederantwoorcl van de
geYntin.l6erde onderstelt dat eerst op zijn
conclusie wordt geantwoord door de
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
appellant;
« COLIN FRERES ,,
T. GENERALE BANKMAATSOHAPPIJ.)
Overwegende clat vermits, zoals uit de
vaststellin gen van het bestreclen arrest
blijkt, verweerder op 8 oktober 1973 en
ARREST (ve1·taling).
eiseres op 20 november 1973 conclusie
hadden ingediend, op cleze laatste datum
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
verweercler en niet eiseres over vijftien arrest, op 10 mei 1974 door het Hof van
clagen beschikte om van weclerantwoorcl beroep te Brussel gewezen ;
te clienen;
Over het miclclel afgeleicl uit de schenOverwegencle clat vermits verweercler
cling van de artikelen 4 en 5 van de wet
gevorderd heeft clat de zaak op 20 november 1973 behandeld. zou worden, van 17 april 1878 houclencle de voorafhij zijn recht tot wederantwoord verzaakt gaande titel van het Wetboek van strafvorclering,.
heeft;
doordat, na te hebben vastgesteld dat
Dat de zaak op deze datum behandeld
werd zoncler dat aldus de artikelen 48
tot 51, 751, 1042 en 1064 van het Gerechtelijk W etboek of de rechten van de
(1) Cass., 26 mei 1972 (A1'1', cass., 1972,
verclediging geschonden werden,
biz. 907); raadpl. cass., 1 februari 1951 (Btdl.
en Pas., 1951, I, 301); 6 december 1956
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

(ibid., 1957, I, 359); 21 december 1961 (ibid.,
1962, I, 494) en 15 december 1967 (A1'1', cass.,
1967, biz. 486).
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eiseres, door verweerster gedagvaard tot
betal:ing van een wisselbrief, klacht ingecliend had wegens cc frauduleus gebruik n van de wissel en die klacht het
voorwerp uitgemaakt had van een onderzoek, het bestreden arrest, 1net verwerping van de door eiseres tegengeworpen
exceptie van opschorting, verklaart cc dat
er slechts aanleiding zou bestaan tot
opschort:ing, in zoverre de partijen :in de
door het onderzoek vast te stellen feiten
elementen vinden die de oplossing van
het burgerlijk geschil kunnen be1nvloeclen en dat kan worden gevreesd
dat strijdige gerechtelijke beslissingen
gewezen worden, dat dit punt slechts na
onderzoek van de grand van de zaak kan
worden beoordeeld ll, vervolgens uit een
geheel van overweg:ingen afleidt cc dat
appellante (thans eiseres) niet gerechtigd
is om de uitvoering te weigeren van haar
wisselverbintenis ; ... dat die verplichting
haar definitieve veroordeling 1T1oet meebrengen tot de betaling van een titel
die bestemd is om. in omloop te worden
gebracht en die aangezien wordt als
papiergeld l> en er nit afleidt dat er geen
aanleiding tot opschorting bestaat,

tenvijl, wanneer de strafrechter :in een
burgerlijk proces 'uitspraak doet over het
bestaan van een aangevoerd feit en die
beslissing, bijgevolg, het vonnis over
de bij de burgerlijke rechter aanhangige
rechtsvordering kan be1nvloeden, deze
over die rechtsvordering geen uitspraak
kan doen zonder de dwingende bepaling
van artikel 4 va:n de wet van 17 april
1878 te miskennen :
Overwegende dat eiseres, voor het hof
van beroep, :in hoofdzaak geconcludeerd
heeft tot de opschorting van het vonnis
over de door verweerster :ingestelde
rechtsvordering tot betaling van een
wissel, op grand dat zij zowel tegen de
trekker als tegen verweerster klacht :ingediend had wegens het gebruik van de
wissel en dat die klacht gevoegd werd bij
het ten laste van de trekker aangelegd
dossier, nr. 7086/71, dat te Nijvel nog
steeds in onderzoek is ; dat zij haar vraag
tot opschorting aldus verantwoordt :
cc de
gevolgen van dit onderzoek
kunnen de bij het hof van beroep
hangende rechtsvorder:ing ophelderen,
daar concluante (thans eiseres) juist
betoogt dat zij aan gemtimeerde (thans
verweerster) de excepties' mocht tegenwerpen die zij aan de ondernem:ing
Sablon-vVagemans (trekker) kon tegenwerpen, en dit op grand van artikel 17,
in fine, van de wet op de wisselbrief, dat

toelaat dat die excepties tegengeworpen
worden wanneer de houder van de wissel
bewust ten nadele van de betrokkene
gehandeld heeft n ;
.Overwegende dat eiseres aldus opwierp
dat een strafvorder:ing ingesteld werd
die moest leiden tot· de vaststelling van
een punt dat g01neenschappelijk was met
het verweer tegen de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvorder:ing ;
Overwegende dat uit de vermeldingen
van het arrest blijkt dat het hofnagegaan
heeft of een klacht werd ingediend en
of een onderzoek heeft plaatsgehad;
Overwegende dat de burgerlijke vordering waarover de burgerlijke rechter
krachtens artikel 4 van de wet van
17 april 1878 zijn uitspraak moet opschorten tot de definitieve beslissing over
de strafvordering, die is welke betrekking
heeft op punten die gemeenschappelijk
zijn met genoemde strafvorclerh1g en
waarover derhalve niet in tegenspraak
met de over deze laatste rechtsvorderh1.g
gewezen boslissing mag. worden gevonnist;
Overwegende dat het hof van beroep,
om desondanks de door ciseres opgeworpen exceptie af te wijzen, bij het onderzoek van de grand van de zaak met name
beslist cc dat geen enkel gegeven van het
dossier het mogelijk maakt te _zeggen of
zelfs te geloven of te vermoeden dat geintimeerde (thans verweerster) bewust
en met de bedoeling aan appellante
(thans eiseres) schade te berokkenen,
de wissel zou hebben gedisconteerd in
strijd met de bepal:ingen van de overeenkomst ; dat :in de veronclerstell:ing dat
aan gemtimeerde een font kon worden
verweten, het vanzelfsprekend slechts
een nalatigheid kan zijn die niet zou
volstaan om hem het voorrecht, dat de
excepties niet ktmnen tegengeworpen
worden, te doen verliezen >l ;
Overwegende dat enkel het strafgerecht
uitspraak mag doen ove1' de gemeenschappelijke punten van de strafvordering en
de burgerlijke vordering waarover afzonderlijke uitspraak wordt gedaan ;
Dat eruit volgt dat het bestreden
arrest, door zelf uitspraak te doen over
het :in omloop brengen van de ·wissel,
de in h:et middel bedoelde ·wetsbepalingen
geschonden heeft ;
Dat dit middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve :in zoverre het
beroep ontvankelijk werd verklaard;
beveelt dat van . dit arrest melding zal
worden gemaakt op ·de kant van de
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gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.

.22 mei 1975. - 1e kamer. - Voo?'zittm·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Trousse.- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
'

eveneens overeenkomstig hun 1'echt te gebruiken en het genot ervan te hebben (3);
het in §§ 5, 9 en 10 van a1·tikel 577bis
van het B~t?'gerlijk Wetboek neergelegde
beginsel is van toepassing op alle
gevallen van medeeigendom, zowel de
gewone medeeigendom als de gedwongen
onverdeeldheid.
(.JUGLARET, T. OORS
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (vertaling).

1e KAMER.- 22 mej 1975.
1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ AAN
DE REOHTER WORDT VERWETEN DAT
DE REDENEN VAN ZI.JN BESLISSING
TEGENSTRI.JDIG ZI.JN. - GEEN TEGENSTRI.JDIGE REDENEN. - MIDDEL DAT
FEITELI.JKE GRONDSLAG MIST.

2° CASSATIEMIDDELEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL WAARIN DE
MISKENNING VAN DE. BEWI.JSKRAOHT
VAN EEN AKTE WORDT AANGEVOERD.VAAGHEID. NIET-ONTVANKELI.JKHEID.
3° EIGENDOM. - MEDEEIGENDOl\'[, VERPLIOHTING VAN DE lHEDEEIGENAARS. BURGERLI.JK WETBOEK,
ARTIKEL 577bis, §§ 5, 9 EN 10. DRAAGWI.JDTE.
1° Feitelij ke g1·ondslag mist het middel
dat een tegenstrijdigheid in de redenen
aanvoert welke de beslissing niet bevat (1).

.2° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel wam·in de miskenning van
de bewijskmcht van een akte wordt aangevom·d zonder nade1· te bepaleri waa1·in
de bewijskracht van deze akte zou
miskend zijn (.2). (Art. 1080 G.W.)
3° In geval van medeeigendom heeft elke
medeeigenaar het v1·ij gebruik en genot
van de gemeenschappelijke zaak onder
de dubbele voorwam·de dat hij de bestemming ervan niet ve1·andert en dat hij
zijn medeeigenaars niet verhinde1·t, haar
(1) Cass., 6 maart 1975, supra, biz. 760.
(2) Cass., 13 september 1974, supm, biz. 53.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1974 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Charleroi ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 var~ de
Grondwet, 1134, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het vonnis vaststelt (( dat geen
enkel reglement inzake medeeigendom
de uitoefening van de rechten van elk
van de medeeigenaars regelt of begrenst.;
dat er moet worden VBrwezen naar de
bepalingen van artikel 577bis, § 5, van
het Burgerlijk .Wetboek .. . », dat het
er nochbans in een ander deel van zijn
motivering aan toevoegt " dat appellante,
door de binnenplaats te gebruiken als
doorgang en als parkeerplaats voor een
deel van haar clienteel, misbruik maakt
en de bestemming wijzigt van de binnenplaats, zoals zij blijkt uit de akten van
eigendom ... »,
te?·wijl, eerste onde1·deel, het tegenstrijdig, tenminste dubbelzinnig is, enerzijds,
vast te stellen dat de rechten van de
medeeigenaars geenszins geregeld of begrensd zijn, en, anderzijds, dat dezelfde
rechten geregeld zijn door de verschillende akten van eigendom, tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid die gelijk staan
met een volledig gebrek aan redenen
en die derhalve de schending van artikel 97 van de -Grondwet meebrengen ;
tweede onde?·deel, de akten van .eigendom naar welke genoemd vonnis verwijst,
uitdrukkelijk bepaalde rechten en plichten van de verschillende medeeigenaars
jegens de gemeenschappelijke zaak vermelden en, derhalve, een weliswaar
beperkte maar onbetwistbare regeling
(3) Raadpi.
supm;

biz. 44.

cass.,

12

september

1974,
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van de onderzoohte medei:iigendom bevatten ; waaruit blijkt dat de beslissing,
door te beweren dat er geen enkele bijzondere reglementering bestond, de bevvijslrraoht van die alden miskencl, heeft
en derhalve de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk W etboek gesohonden
heeft;
denle onderdeel, de beslissing aldus,
alhoewel ze in geen van haar gronden
betwist dat er een regeling bestaat die
de partijen oontraotueel bindt, nalaat
er rekening mee te houden voor de vaststelling van hun respeotievelijke reohten
en pliohten en derhalve het in het middel
bedoelde artikel 1134 van het Burgerlijk
W etboek ·sohendt :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat door erop
te wijzen « dat geen enkel reglement inzake medei:iigendom de uitoefening. van
de reohten van elk van de medei:iigenaars
regelt of begrenst "• het vom1.is vaststelt
dat er geen overeenkomst bestaat die de
bepalingen van artikel 577bis van het
Burgerlijk Wetboek aanvult;
Overwegende, anderzijds, dat de vaststelling dat eiseres « misbruik maakt en de
bestemming wijzigt van de binnenplaats,
zoals zij blijkt uit de akten van eigendom " niet implioeert dat uit die akten
blijkt dat de partijen of hun reohthebbenden de respeotievelijke reohten en
pliohten van de medei:iigenaars van de
gemeensohappelijke binnenplaats tot in
de details zouden hebben afgebakend;
Dat die overwegingen van het vonnis
niet lijden aan tegenstrijdigheid of aan
dubbelzinnigheid;
Dat dit onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist;
'
Wat het tweede en het clerde onclerdeill
betreft :
Overwegencle dat, aangezien niet bepaalcl werd op welk punt het vonnis de
bewijskraoht van zekere bepalingen van
de alden van eigenclom zou hebben
miskend, het middel, in deze onderdelen,
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de soh ending van artikel 577 bis, inzonderheid §§ 5, 9 en 10, van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het vonnis beslist « dat er client
verwezen te worden naar de bepalingen
van artikel 577bis, § 5, van het Burgerlijk
Wetboek ,,
te1·wijl artikel 577bis, § 5, van toepas-

sing is op de gewone medei:iigendom en
het in het onderhavige geval, zoals blijld
uit de vaststellingen 'van de reohter in
hoger beroep, een bijli:omende en geclwongen meclei:iigenclom betreft, geregeld bij
§§ 9 en 10 van artikel 577bis, zodat het
voornaamste gevolg van dat ondersoheicl
is dat aan de gedwongen meclei:iigenaars
belangrijkere en mincler strikt omlijnde
bevoegdheclen toegekencl werclen ; waaruit volgt clat het vonnis dat alclus de
feitelijke toestancl van gewone medeeigendom_ kwalifioeert, artikel 577bis,
§ 5, verkeerdelijk toegepast heeft op een
feitelijke toestancl waarop die tekst niet
van toepassing is, wat de miskenning
meebrengt van de in het micldel bedoelde
bepalingen :
Overwegende dat elke eigenaar het
vrij gebruik en genot heeft van de
gemeensohappelijke zaak onder de dubbele voorwaarde dat hij. de bestemming
ervan niet verandert en dat hij zijn
medei:iigenaars niet verhindert ze eveneens overeenkomstig hun reohten te
gebruiken en het genot ervan te hebben ;
Overwegende dat clit in §§ 5, 9 en 10
van artikel 577bis van het Burgerlijk
W etboek neergelegde beginsel van toepassing is op alle gevallen van medeeigenclom, zowel de gew.one meclei:iigendom als de gedwongen onverdeeldheid ;
Dat het middel naar reoht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
sohending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
Dat 11.et middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 mei 1975. - 1e kamer. Voorzitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggevm·, de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie, de H. Oolard, advooaat:generaal.- Pleite1·s, de HH. Biitzler
en Fally.
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KAMER. -

22 mei 197 5.

FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN.
VERVAL VAN DE ONDERSCHEIDENDE
KRACHT VAN EEN MERK. - SOEVEREINE

BEOORDELING DOOR DE
TER.

1010-

FEITENRECH-

De feitenrechter beoordeelt soeve1·ein of een
jab1·ieks- en handelsme1·k gemeengoed
geworden is (1). (Art. 1 wet van 1 april
1879.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <C BAYER BELGIUJ\1 », T. VENNOOTSCHAP NAAR FRANS
RECHT l\1ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « l\1ARIE-CLAIRE ALBUJ\1. »)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 mei 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 3 van de Franse
wet van 23 juni 1857 op de fabrieks- en
handelsmerken, 1 van de wet van 1 april
1879 betrekkelijk de fabriek- en handelsmerken, 2, 6 van het verdrag van Parijs
van 20 maart 1883 tot bescherming van
de industriiile eigendom, herzien te
Brussel op 14 december 1900 en te
Washington op 2 jcmi 1911, goedgekeurd
bij de wetten van 5 juli 1884, 9 december
1909 en 10 jcmi 1914, 1, 4, 6 van de overeenkomst van. Madrid van 14 april 1891
betreffendo de internatiolmle inschrijving
van fabrieks- of handelsmerken, herzien
te Brussel op 14 december 1900 en te
Washington op 2 jcmi 1911, goedgekeurd
bij de wetten van 13 jcmi 1892, 9 december 1901 en 10 juni 1914, 1315, 1319,
1320, 1322 van hot Burgerlijk Wetboek,
870 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
do01·dat, ter verwerping van de rechtsvordering van eiseres tot veroordeling
van verweerster wegens schending van
haar privatief recht op de benaming
aspirine waarvan zij rechthebbende was
krachtens een depot daar haar rechtsvoorganger ter griffie van de Rechtbank
van koophandel te Brussel op 28 februari
1921 gedaan, het arrest, na te hebben
vastgesteld dat het recht op het in
Frankrijk gedeponeerde merk aspirine
voor de Franse vennootschap " Produits
Fred Bayer et Oie >> tenietgegaan was op
31 december 1918 omdat zij op die datum
ontbonden werd en na daaruit afgeleid
(1) Oass., 11 november 1886 JBttll. en Pees.,
1886, I, 408).

te hebben dat de bescherming die zij in
Belgiii genoot dank zij een internationale
inschrijving in het kader van de overeenkomst van Madrid eveneens tenietgegaan was, beslist dat het depot van
eiseres op 23 februari 1921niet gelclig was
op gTond dat « moet worden aangenomen
de woordenboeken van de Franse
taal zowel als de wetenschappelijke tijdschriften (cfr. Jmmwl de la Pharmacie
de Belgique, 1924, blz. 739) onthullen
het zonder betwisting - dat het woorcl
« aspirine >> dat zeer vroeg een soo~tnamn
geworden is, sedert het verlies van de
voorrang, gmneengoecl geworden is'' en
« dat dit verschijnsel, in de mate dat het
uit het algerneen gebruik volgt, zich niet
beperkt heeft tot het Franse gronclgebied; dat het vorband 'heeft ntet de
taal en zich voordoet waar die taal
gebruikt wordt; bijgevolg in Belgiii ,,
te1·wijl, ee~·ste ondenleel, daar het vaststaat dat de benaming aspirine als merk
beschermcl werd tot 31 december 1918,
de door het arrest tot staving van zijn
beschikkend gedeelte aangovoercle omstandigheid dat die term in de vvoordenboeken van de Franse taal en de wetenschappelijke tijdschriften gebruikt wordt,
niet kan bewijzen dat de onderscheidende
kracht van het merk " sinds het begin
van de eeuw " in verval geraakt is, bij
gebrek aan andere gegev'ens die aantonen
dat de rechthebbende op het merk v66r
31 december 1918 onbetvvistbaar afstancl
heeft gedaan van zijn privatief recht
(schending van alle in het middel
bedoelde wetsbepalingen, behalve de
artikelen 1315, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetbciek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); bovendien door de
verwijzing naar de woordenboeken van de
Franse taal, zonder verdere vermelding
van een datum, om te beslissen dat de
benaming aspirine gen1.eengoed geworden
is zoclra de voorrang verloren werd,
namelijk na 31 december 1918 en v66r
de verwerving op 23 februari 1921 door de
rechtsvoorganger van eiseres, het arrest
het niet mogelijk maakt na te zien of die
bewijsgronden al dan xiiet aantonen dat
het merk tijdens de in overweging genanomen periode gemeengoed geworden is,
en door te verwijzen naar een tijdschrift
van 1924 om te karakteriseren dat de
benaming aspirine gemeengoed geworden
is tijdens dezelfde periode, namelijk tussen 1 januari 1919 en 23 februari 1921,
het arrest op een niet passende grand
uitspraak gedaan heeft ; die gebreken in
de motivering de schending van artikel 97
van de Grondwet meebrengen;
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vVat hot eerete onderdeel betreft :
Overwegende dat blijkt uit de tussen
de partijen uitgewisselde conclusies dat
voor hot hof van beroep de woordenboeken van de Franse taal en de wetenschappelijke tij dschrifton aangehaald
worden die, tussen 1899 en 1906, hot
woord « aspirine » reeds voorstelden als
aa:n.duidu.1.g van eon produkt op basis
van iwetylsalicylzmu ; dat hot enige
twistpcmt ging over de betekenis die aan
doze benarning moest worden gegeven ;
dat, terwijl verweerster betoogde dat
hot woord er als soortnaam gebruikt word,
eiseres beweerde, zonder verder te gaan
dan allcen eon bewering, dat hot woord
er " in werkelijkheid hot niNnve produkt
inzako gepatenteorde geneesmiddolen
aanduidde, dat onlangs door de scheikundigen van de vennootschap Bayer
uit Leverkusen ontwikkeld word>> aanduidde on dat «de gewone betekenis van
hot woord- zelfs indien hot in de gewone
taal dikwijls gebruikt word - enkel de
authentieke aspirine kon aanduidon van
de vennootschap Bayer, die hot merk
gecroeerd en gedeponeerd had » ;
Overwegende dat hot hof van beroep,
derhalve, door een soevere:U1.e beoordeling
van de feiten, zonder verdere precisering
van de door de partijen gekende gegevens,
waarop zijn overtuiging gegrond was,
heeft kunnen beslissen dat hot algemeen
bekend was dat hot woord « aspirine >>
in het begin van de eeuw met zijn betekenis van soortnaam voor een produkt op
basis van acetylsalicylzuur in de Franse
taal opgenomen word en concluderen dat
na de ontbinding, ili 1918, van de naamloze vennootschap naar Frans recht
" Produits Fred Bayer et Cie >> die het
merk gedeponeerd had, hot woord in
Belgie gemeengoed geworden was ;
Overwegende inderdaad dat, indien
tijdens het bestaan van de vennootschap
" Produits Fred Bayer et Cie >> het verval
van de onderscheidende kracht Vftn hot
merk enkel kon worden bewezen door
gegevens waaruit blijkt dat zijn rechthebbende er onbetwistbaar afstand van
deed, daarentegen, na de ontbinding
van de vennootschap, dat woord, waarop
niemand recht had, onmiddellijk eon
-alledaags woord kon worden dat, omdat
hot vroeger als soortnaam door iedereen
gebruikt word, aan iedereen toebehoorde ;
Dat hot eerste onderdeel van het middol niet kan worden aangenomen ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 mei 1975. - 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Verslaggever, de H. Trousse.- Gelijkluiclende conclttsie, de H. Colard, ac;lvocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Dassesse en Fally.
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KAlVIER.-

23 mei 1975.

1°

RECHTSVORDERING.- BURGER·
LIJKE ZAKEN. EXCEPTIE VAN NIE·
TIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING.
EXCEPTIE DIE IN DE REGEL ALLEEN
KAN AANGENOMEN WORDEN INDIEN
HET VERZUIJVI OF DE ONREGELJ\IIATIG·
HEID DE BELANGEN SCHAADT VAN DE
PARTIJ DIE DE EXCEPTIE OPWERPT.

2°

RECHTSVORDERING. BURGER·
LIJKE ZAK:B)N. EXCEPTIE VAN NIE·
TIGHEID VAN EEN PROCESHANDELING.
VERPLICHTING, OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID, IN DE AKTE VAN HOGER
BEROEP DE TERJ\'IIJN VOOR DE VER·
SCHIJNING ALSJ\IEDE DE PLAATS, DE
DAGEN HET UUR ERVAN. TE VERJ\'IEL·
DEN.- NIET·INACHTNEJ\IIING VAN DIT
VOORSCHRIFT IS NOCH EEN VERZUIJ\'I
NOOH EEN ONREGELJ\IIATIGHEID BETREF·
FENDE EEN OP STRAFFE VAN VERVAL OF
VAN NIETIGHEID VOORGESCHREVEN TER·
J\HJN EN KAN DAARJ\IEDE NIET GELIJK·
GESTELD WORDEN.

3°

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN, AKTE VAN HOGER BEROEP.
VERPLICHTING, OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID, IN DEZE AKTE DE TERJ\'IIJN
VOOR DE VERSCHIJNING, ALSMEDE DE
PLAATS, DE DAG EN HET UUR ERVAN
TE VERl\IELDEN. NIET·INACHTNE·
MING VAN· DIT VOORSCHRIFT IS NOCH
EEN VERZUill'f NOCH EEN ONREGELJ\IIA·
TIGHEID BETREFFENDE EEN OP STRAFFE
VAN VERVAL OF VAN NIETIGHEID VOOR·
GESCHREVEN TERJ\IIIJN EN KAN DAAR·
J\IIEDE NIET GELIJKGESTELD WORDEN.
AKTE DIE ALLEEN DAN NIETIG KAN
VERKLAARD WORDEN, INDIEN HET VER·
ZUIJ\'I OF DE ONREGELMATIGHEID DE
BELANGEN SCHAADT VAN DE PARTIJ DIE
DE EXCEPTIE OPWERPT.

1° Belwudens de gevallen van a1·tikel 862

-
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van het Gerechtelijle Wetboele lean de
?'echtm· een pToceshandeling alleen dan
nietig ve1·lela1·en, indien het ve1·zuim of
de aangelelaagde onregelmatigheid de
belangen schaadt van de partij die de
exceptie opwe1·pt (1). (Artt. 861 en 86,2
G.W.)
.zo en 3o Niet-inachtneming van de op
stTajJe van . nietigheid vom·gesch1·even
ve1·plichting, naargelang van het geval,
de te1·mijn voor de ve1·schijning of de
plaats, de dag en het 1t1W e1·van in
de akte van, hogm· bm·oep te vm·melden
is noch een verzuim noch een onregelmatigheid betTejJende een op stmffe
van vm·val of van nietigheid voorgesch?-even te1·mijn en lean daarmee niet
gelijlegesteld wm·den; nietigheid van de
alete vloeit damYdt chts alleen voort, indien de belangen wo1·den geschaad van
de partij die de exceptie opwe1'Pt (,2).
(Artt. 861, 86,2, 1057 en 1063 G.W.)
( GEMEENTE GRIMBERGEN,
T. GRAM.)
ARREST.

HE'l' HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, door het Hof van beroep te
Brussel gewezen op ,21 december 1973
en niet op ,2. december 1973 zoals bij
verschrijving in het verzoekschrift tot
cassatie en in het exploot van betekening
wordt vermeld;
·
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 860, 861, 86,2, § 1,
1o, 104.2, 1057, 7°, 1063, ,2°, van het
Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd
door de wet van .24 juni 1970, en 97 van
de Grondwet,
dom·dat het arrest vaststelt dat het
door eiseres bif gerechtsdeurwaa:rdersexploot van .28 november 197.2 betekende
hoger beroep, aan verweerster dagvaarding gevende om na een termijn van
acht dagen, te 9 uur 's morgens, voor het
Hof van beroep te Brussel te verschijnen,
nietig is om de reden dat het beroepen
vonnis deskundigen aanstelt en dus een
beslissing is alvorens recht te doen ;
derhalve krachtens de artikelen 1063,
.2°, en 1057, 7o, van het Gerechtelijk
Wetboek de akte van hoger beroep, op
straffe van nietigheid, de aanduiding van
(1) Cass., 26 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
blz. 234).
(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1973, waarvan sprake in noot 1.

de plaats, de dag en het uur van de vel'schijning alsook de opgave van de grieven
moest inhouden, hetgeen niet het geval
is ; verweerster niet gehouden is te bewijzen dat zij zich in het geval bevindt
bepaald bij artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek en dat het verzmim of de
onregelmatigheid, door haar ingeroepen,
haar belang schaadt ; de regel van voormeld artikel 861 inderdaad niet toepasselijk is op het verzuim of de onregelmatigheid betreffende de op straffe van
verval of nietigheid voorgeschreven termijnen,
tenvijl, eerste ondm·deel, de aanduiding
van dag en uur van verschijning van
verweerster in de akte van hoger beroep
geen termijn is binnen welke het rechtsmiddel van hoger beroep moet ingesteld
worden en niet op straffe van nietigheicl
of verval voorgeschreven is in de zin van
voormeld artikel 86.2, § 1, 1°, van het
Gerechtelijk Wetboek, zodat deze akte
van hoger beroep slechts nietig kan verklaarcl worden indien de belangen van
verweerster door deze onregelmatigheid
betreffencle de dag en uur harer verschijning geschaad zijn, en in alle geval door
het exploot aan verweerster, voor haar
verschijning, minstens acht clagen gegeven waren (schending van de artikelen 860, 861, 862, § 1, 1°, 1042, 1057,
7°, en 1063, ,2°, van het Gerechtelijk
Wetboek);
·
tweede onde1·deel, eiseres in haar conclusie staande hield dat noch het gebrek .
van aancluiding in de akte van hoger
beroep van plaats, clag en uur van cle
verschijning van verweerster, noch het
gebrek aan vermelding van cle grieven,
aan verweerster enig nadeel .had berokkend en het arrest deze conclusie niet
tot voldoening van recht beantwoorclt
(schencling van de artikelen 860, 861,
862, § 1, 1°, 104.2, 1057, 7°, 1063, 2°, van
het Gerechtelijk W etboek en 97 van de
Grondwet) :
Overwegencle dat, luidens artikel 861
van het Gerechtelijk W etboek, de rechter
een proceshandeling aileen dan nietig
kan verklaren inclien het aangeldaagde
verzuim of de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de
partij die de exceptie opwerpt ;
Overwegencle dat, luidens artikel 862
van datzelfde wetboek, de regel van
artikel 861 niet geldt voor een verzuim
of een onregelmatigheid betreffende de
op straffe van verval of van nietigheid
voorgeschreven termijnen ;
Overwegende dat het niet-naleven van
de door artikel 1057, 7°, juncto 1063, ,2°,
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van voormeld wetboek opgelegde verplichting, in de akte van hoger beroep
tegen een beslissing die een beslissing alvorens recht te doen inhoudt, op straffe
van nietigheid de plaats, de dag en het
uur van verschijning te vermelden, geen
verzuim of nalatigheid is betreffende een
op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijn, noch daarmede kan
worden gelijkgesteld ;
0"\\erwegende dat, door het gemis van
vermelding in de akte van hoger beroep
van dag en uur om. te verschijnen, te
beschouwen als een verzuim van een op
straffe van nietigheid voorgeschreven
termijn, in de zin van artikel 862, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek, en door
te beslissen dat verweerster niet gehouden was te bewijzen dat gezegd verzuim
~1aar belangen had geschaad, het arrest
voormelde artikelen 86I en 862 schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die reden en, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feitenrechter zou worden beslist; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.
23 mei I975. - 1.; kamer. - Voorzitte1' en Verslaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend voorzitter. -'Gelijklttidende conclttsie, de H. Charles,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Houtekier en De Bruyn.
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KAMER.-

26 mei 1975,

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GETUIGEN. VER·
PLICHTING TOT EEDAFLEGGING, BEHOU·
DENS IN DE GEVALLEN BIJ DE WET OP
BEPERKENDE
WIJZE BEPAALD.

I 0 De getuigen die door een strajge1·echt

wo1·den geho01·d, moeten op st1·ajJe van
nietigheid van de 1·echtspleging de bij
de wet vooTgeschreven eed ajleggen, behoudens in de gevallen bij de wet op
beperkende wijze bepaald (I). (Artt. 155,
I89 en 317 Sv.)
2° liVanneeT een vonnis van de politie1'echtbank nietig is wegens het vedwo1·
buiten ede van een getttige, is oak nietig
het op het hoge1• be1·oep gewezen vonnis
dat de nietigheid ove1·neemt, do01· het
omegelmatig getuigenis niet te weTen (2).
(Artt. I55, 189 en 2ll Sv.)
(HENNEAU, T. BIENFAIT.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 november I974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
I. Op de voorziening van de eiser
Henneau, beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvorderingen ingesteld :
I 0 tegen de_ verweerder Bienfait, medebeklaagde :
Ov:erwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissing in cassatie te
voorzien;
2° te zijnen laste :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155
en I76 van liet Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 24 mei I97 4
van de Politierechtbank te Bergen niet
vaststelt dat de getuige Bono, 26 jaar
oud, onder ede werd gehoord ;
' Dat dit getuigenverhoor dus nietig is ;
_ Overwegeride dat het vonnis beslist
dat het ten laste van eiser gelegde misclrijfin hoger beroep bewezen is gebleven,

2° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.
VONNIS
VAN DE
POLITIEREOHTBANK
NIETIG
WEGENS
RET ONREGELMATIG VERHOOR VAN EEN
GETUIGE. 00RRECTIONELE RECHT·
BANK DIE DIT GETUIGENIS NIET HEEFT
GEWEERD. NIETIGHEID VAN RET
OP RET HOGER BEROEP GEWEZEN VON·
NIS.

(1) 0ass., 10 september 1973 en 11 februari
1974 (A1'1'. cass., 1974, blz. 24 en 627); raadpl.
cass., 3 maart en 21 april1975, supm, blz. 748
en 923.
(2) 0ass., · 21 april 1975, sttpm, blz. 923 ;
1
raadpl. cass., 25 maart 1974 (AI'?', cass., 1974,
blz. 813).
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zonder de verldaring van de getuige die
door de eerste rechter op onregelmatige
wijze werd gehoord, nit het debat nit te
sluiten ; dat het vonnis derhalve zich de
nietigheid heeft toegeeigend, waardoor
de procedcue voor de eerste rechter aangetast was;

REOHTBAN:K TE VERSOHIJ"NEN. - AFSOHRIFT VAN DE A:KTE AFGEGEVEN AAN
EEN :KIND DAT. GEEN VOLLE ZESTIEN
J"AAR OUD IS. - 0NREGELJ\'IATIGHEID
VVAARDOOR DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING NIET ZIJ"N GESOHONDEN. GELDIGHEID.

B. In zoverre de voorziening gericht
·was tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering door eiser ingesteld
tegen verweercler, bcugerlijke partij :

2° RECHTEN VAN DE VERDEDI-

Overwegende dat de vernietiging van
de veroordeling op de strafvordering de
vernietiging meebrengt van de beslissing
op de civielrechtelijke vordering ingesteld
tegen eiser, welke laatste beslissing het
gevolg is van de eerste ;
II. Op de voorziening van de eiser
Henneau, burgerlijke partij :
Overwegende clat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening beteke;t1d wercl
aan de partijen tegen wie zij is gericht;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak doet
op de strafvordering en de civielrechtelijke vordering ingesteld tege;t1. eiser :
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest molding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser en verweerder ieder in de helft
van de kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, zitting houdende in hager
lJeroep.
26 mei 1975. 2e kamer. Vom·zitte1', Baron Richard, raadsheer waarnernend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Screvens. - Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2 8 :KAMER. -

26 mei 1975,

10 DAGVAARDING.- STRAFZA:KEN.DAGVAARDING OM VOOR DE POLITIE(1) Raadpl. het verslag van de commissie
voor de justitie bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Gedr. St., zitt. 1966-1967,
nr. 39/49, art. 35, blz. 11; Verslag van de
koninklijke commissaris voor de gerechtelijke
hervorming, Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-1964,

GING. - STRAFZAREN. - DAGVAARDING OJ\'1 VOOR DE POLITIEREOHTBAN:K
TE VERSOHIJ"NEN.- AFSOHRIFT VAN DE
A:KTE AFGEGEVEN AAN EEN KIND DAT
GEEN VOLLE ZESTIEN J"AAR OUD IS. 0NREGELJ\'IATIGHEID WAARDOOR DE
REOHTEN . VAN DE VERDEDIGING NIET
ZIJ"N GESOHONDEN.
1o en 2° De 'geldigheid van een dagvaa1·ding

om vom· cle po"litierechtbank te ve1·schijnen
wonlt niet befnvloed doo1' het jeit dat
het ajsclw·ijt van de akte is ajgegeven
aan een kind dat geM! valle zestien jaa1'
oucl was, indien niet blij kt dat deze
om·egelmatigheid de 1'echten van de
venlediging heejt
geschonden
(1).
(Artt. 45, 182, 184 en 211 Sv. ; art. 35
G.W.)
(DEJ\'IEUNYNOK.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 december 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Bergen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 35, lid 3, van het Ge'
rechtelijk vVetboek,
doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens overtreding van het wegverkeersreglenlent, hoewel de dagvaarding van
eiser om voor de politierechtbank te
verschijnen door de gerechtsdeurwaarder
werd betekend ter woonplaats van eiser
aan de persoon van zijn dochter Dominique, aan wie afschrift van de vordering
van het openbaar · ministerie alsmede
van het exploot van dagvaarding werd
gelaten,
te1·wijl genoemde Dominique Demeunynck geen voile zestien j aar oud was,
waaruit volgt dat de procedure die zowel
nr. 60, blz. 34 en blz. 208 en vlg. ; raadpl.
cass., 26 oktober 1973 en 12 maart 1974
(A1'?', cass., 1974, blz. 235 en 768) en 23 mei
1975, supra, blz. 1014.
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in eerste aanleg als in hoger beroep werd
gevolgd, door nietigheid is aangetast :
Overwegende dat enerzijds de nietnaleving van de regel voorgeschreven
bij artikel g5, lid g, van het Gerechtelijk
Wetboek eventueel de aansprakelijkheid
van de gerechtsdeurwaarder tot gevolg
heeft, maar niet de sanctie van nietigheid;
Overwegende dat anderzijds het vonnis vaststelt, zonder uit dien hoofde
bekritiseerd te worden, dat de aangeklaagde onregelmatigheid de rechten
van de verdecliging niet heeft geschaad ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei I975. - 2e kamer. - VooTzitte?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeveT, de
H. Legros. Gelijkhtidende conclnsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. P. Colmant (van de balie
te Bergen).

2e KAIVIER.- 26 mei 1975,
1° STRAF.- 0NTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL g1
VAN HET -STRAFWETBOEK GENOE!VIDE
RECHTEN. - WANBEDRIJF. - STRAF
DIE SLECHTS KAN \VORDEN UITGESPROKEN IN DE GEVALLEN BIJ DE WET
BEPAALD.

2° STRAF. -

ONTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL 'g1 VAN
HET STRAFWETBOEK GENOEIVIDE RECHTEN.- WANBEDRIJF.- PaGING TOT
EENVOUDIGE DIEFSTAL. _'__ 0NWETTELIJKHEID.

go CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - 0NTZETTING VAN DE UITOEFENING VAN DE IN ARTIKEL g1 VAN
HET STRAFWETBOEK GENOEIVIDE RECHTEN. VERNIETIGING WEGENS ONWETTELIJKHEID VAN DE STRAF. GEDEELTELIJKE VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING.
I 0 Ontzetting van de nitoefening van de in

aTtikel 31 va.n het StTajwetboek genoemde

1·echten lean t.a.v. co1'1'ectionele ve1'001'deelden slechts uitgespmken woTden in
de gevallen bij de wet bepaald (I).
(Art. gg S.W.)

2° Onwetteli.fk is de ontzetting van de
uitoefening van de in m·tikel 31 van
het Stmfwetboek genoemde 1·echten ten
laste van een beklaagde ttitgespToken,
die is veToo?·deeld wegens paging tot
eenvottdige diefstal (2). (Artt. gi, gg,
51, 461, 46g en 466 S.W.)
go De ven~ietiging omdat de 1'echte1',
bniten de gevallen bij de wet bepaald,
ontzetting van de ttitoefening de~· in
aTtikel31 van het Stmjwetboek genoemde
1'echten !weft ttitgesp1·oken, is bepeTkt tot
dit beschikkende gedeelte en geschiedt
zondm· veTwijzing (2).
(ILUNGA.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 197 4 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleicl
uit de schending van de artikelen gi,
gg, 461, 46g en 466 van het Strafwetboek:
Overwegencle clat het arrest eiser
wegens poging tot eenvouclige cliefstal
veroordeelt tot gevangenisstraf, gelclboete en ontzetting voor een duur van
vijf jaar van de in artikel g1 van het
Strafwetboek vermelde rechten ;
Overwegende dat krachtens artikel gg
van het Strafwetboek de ontzetti:ng van
de uitoefening van de in artikel g1 opgenoemde rechten ten laste van degenen
die een correctionele veroordeling hebben
ondergaan, slechts kan worden uitgesproken in de gevallen die bij de wet zijn
bepaald;
Overwegende dat met toepassing van
artikel 466 van het Strafwetboek de
poging tot de diefstallen vermeld in de
artikelen 46g en 464 van dit wetboek
bestraft wordt met gevangenisstraf en
geldboete;
Overwegende dat bij ontstentenis van
een bijzondere wetsbepaling die de
ontzetting toelaat, de tegen eiser uitgesproken o:n_tzetting onwettelijk is ;
(1) en (3) Cass., 21 april 1969 (Arr. cass.,
1969, biz. 789) en 19 mei 1970 (ibid., 1970,
biz. 885).
(2) Cass., 19 mei 1970, waarvan sprakc in
de vorige noot.
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Overwegende dat die onwettelijkheid
van dien aard is dat zij de gedeeltelijke
-vernietiging van de bestreden beslissing
meebrengt, zonder verwijzing;
Overwegende dat het hof van beroep,
op het hoger beroep aileen van het
openbaar ministerie, eiser slechts in de
kosten van hoger beroep heeft kunnen
veroordelen omdat, na de door het
beroepen vonnis uitgesproken straffen
te hebben bevestigd, het bovendien een
veroordeling tot de ontzetting van
bepaalde rechten heeft uitgesproken ;
dat, nu laatstgenoemde veroorcleling onwettelijk is, de veroordeling ill de kosten
van hoger beroep eveneens onwettelijk is ;
En overwegende voor het overige dat
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de besliss:ll1.g overeenkomstig de wet is ;
Om clie redenen, vernietigt het bestreclen arrest voor zover het tegen eiser de
ontzetting voor een duur van vijf jaar
van de uitoefening van de in artikel 31
van het Strafwetboek vermelde rechten
uitspreekt en hem veroordeelt , in de
kosten van hoger beroep ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in drievierde van de kosten ; laat het
overige vierde ten laf!te van de Staat ;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
26 mei 1975. - 2e kamer. VoO?'zittM', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 27 mei 1975.
1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ANDER ONGEVAL DAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF
EEN ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF VAN
HET WERK. BETALING DOOR DE
WERKGEVER VAN HET GEWAARBORGD
WEEKLOON.- REGRESVORDERING VAN
DE WERKGEVER TEGEN DE DERDE DIE
VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS.
- DERDE.- BEGRIP.
2° ARBEIDSOVEREENKOMST.- GE-

WAARBORGD WEEKLOON. ANDER
ONGEVAL DAN EEN ARBEIDSONGEVAL
OF EEN ONGEVAL OP DE WEG NAAR OF
VAN HET WERK.- BETALING DOOR DE
WERKGEVER VAN HET GEvVAARBORGD
WEEKLOON.- REGRESVORDERING VAN
DE WERKGEVER TEGEN DE DERDE DIE
VOOR HET ONGEVAL AANSPRAKELIJK IS.
- DERDE.- BEGRIP.
1o en 2° « Denle '' als bedoeld in artikel29,
§ 4, van de wet bet1·ef!ende het
a1· beiclscont1·act is de pe1·soon die v1·eemcl
is aan de m·beiclsove1·eenkomst tussen
de werkgeve1· en de we1·kman, die is
getroffen cloo1' een ancle1· ongeval clan
een a1·beiclsongeval of een ongeval op
de weg nam· of van het we1·k en aan wie
de 'WM'kgeve1· het gewai:wbo1·gcl weekloon
heeft betaalcl; hij die vom· een de1·gelijk
ongeval aanspmkelijk is is d~ts een denle,
in de zin van cleze wettelijke bepaling,
zelfs inclien hij oak door een a1·beids-,
ove1·eenkomst met de we1·kgeve1· verbondenis (1). (Art. 29, § 4, wet van 10maart
HlOO; art. 17 wet van 10 december
1962.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « OOSTMALLE
CARS "• T. HERMANS EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « HET BELGISCH VER·
HAAL ll.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1376, 1377, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, van
artikel 29, inzonderheid §§ 3 en 4, van de
wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst, gewijzigd door de artikelen 26, 3°, van de wet van 21 november
1969 en 17 van de wet van 10 december
1962, en van artikel 97 van de Grondwet,
cloo1'Clat het arrest' de civielrechtelijke
vordering van eiseres, strekkende tot
terugbetaling van het bedrag van het
gewaarborgd weekloon, aan haar werknemers Hermans en Smolders betaald
gedurende de periode van totale arb,eidsongeschiktheid die zij ondergaan hebben
tengevolge van he~ verkeersongeval van
(1) Raadpl. cass., 4 januari 1954 (B1tll. en
Pas., 1954, I, 375); raadpl. ook S. DAVID,
Responsabilite civile et risq1te p1·ojessionnel,
blz. 275.
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18 december 1971, waarvoor Hermans noch wettig, noch wettig gerechtvaardigd
alleen aansprakelijk is gesteld, niet ont- is (schending van de artikelen 1382 en
vankelijk verklaart op de gronden dat, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 29,
in het raam van de wet op de arbeids- § 4, van voormelde wet van 10 maart 1900
overeenkomst, Hermans, werlmemer van gewijzigd door artikel 17 van de wet van
eiseres, geen derde is tegen wie zij naar 10 december .1962, en van artikel 97 van
luid van artikel 17, lid 4, van de wet van de Grondwet) :
10 december 1962 een rechtsvorderin'g
W at het eerste onderdeel betreft
zou kunnen instellen in de plaats van
het slachtoffer ; dat, ten overvloede,
artikel 17, lid 3, van deze wet slechts
drie gevallen voorziet waarin de werkOverwegende dat het arrest weliswaar
gever het gewaarborgd weekloon niet verder beschouwt "dat artikel 17, lid 3,
verschuldigd is ; dat geen van deze geval- van de wet van 10 december 1962 (artilen terzake van toepassing is en .dat de kel 29, § 3, van de wet op de arbeidszware fout van de werlmemer de werk- overeenkomst) slechts drie gevallen voorgever niet ontslaat van de verplichting ziet waarin de werkgever het gewaarborgd
hem het gewaarborgd weekloon uit te weekloon niet verschuldigd is ; dat geen
lwren,
van deze gevallen terzake toepassing
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, volgens ar- vindt ; dat de zware fout van de werktikel 29, lid 3, van de wet op de ar- nemer de werkgever niet ontslaat van
beidsovereenkomst, gewijzigd door arti- de verplichti:ng hem het gewaarborgd
kel 26, 3o, van de wet van 21 november weeldoon uit te !wren » ; dat het arrest
1969, het gewaarborgd vveekloon niet echter uitdrukkelijk preciseert dat deze
verschuldigd is aan de werkman wiens redengeving ·" ten · overvloede '' wordt
arbeidsongeschiktheid voortspruit uit een gegeven;
·
door hem gepleegde zware fout, en eiseres
Dat uit wat voorafgaat blijkt dat het
in haar conclusie betoogde dat niet be- onderdeel deels feitelijke grondslag mist
twist wordt dat Hermans een zware font en voor het overige, hetzij omdat het
begaan had; derhalve, nu zij de onjuist- vreemd is aan de bestreden beslissing,
heid van deze stelling niet constateert, hetzij bij gebrek aan belang omdat het
de beslissing die de civielrechtelijke vor- opkomt tegen een overbodige redengedering niet ontvankelijk verklaart waar- ving, niet ontvankelijk is;
door eiseres terugbetaling van het aan
W at het tweede onderdeel betreft :
verweerder Hermans betaalde gewaarborgd weekloon eiste, noch wettig is,
Overwegende dat verweerster, de
noch wettig gerechtvaardigd (schending naamloze vennootschap " De Belgische
van de artikelen 1376, 1377, 1382 en Bijstand », in haar memorie van ant1383 van het Burgerlijk Wetboek, 29, woord aanvoert dat het onderdeel niet
§ 3, van de wet van 10 maart 1900 op ontvankelijk is, dat eiseres immers niet
het arbeidscontract, gewijzigd door arti- de bedoeling heeft gehad, in de mate van
kel 26, 3°, van de wet van 21 november het door haar uitbetaalde gewaarborgd
1969, en 97 van de Grondwet);
weekloon, de vergoeding te eisen van de
tweede onderdeel, de beschouwing dat, schade door het slachtoffer (Smolders)
in het raam van de wet op de arbeids- geleden maar wel het verlies dat eiseres
overeenkomst, Hermans, werknemer van zelf heeft geleden door het uitbetalen
eiseres, geen derde is tegen wie zij een van het gewaarborgd weekloon. Dit blijkt
rechtsvordering zou kunnen instellen verder uit het feit dat eiseres niet de
in de plaats van het slachtoffer, verkeerd minste schadepost vermeldt welke door
is ten aanzien van de subrogatie van Smolaers zou zijn geleden. Pas voor het
eiseres in de rechten van haar werkman eerst in de cassatieprocedure interpreteert
Smolders ten opzichte van de werkman eiseres· artikel 29, § 4, van de wet op de
Hermans wiens foutieve handelingen arbeidsovereenkomst op een juiste wijze,
buiten de uitoefening van zijn fmwties doch daardoor juist is het onderdeel
gelegen zijn, zoals eiseres heeft doen gel- vreemd aan de vordering welke eiseres
den zonder op dit punt te worden tegen- voor de feitenrechter heeft ingesteld '' ;
gesproken ; dienvolgens, de eindbeslissing
Overwegende echter dat eiseres in
.die de civielrechtelijke vordering van conclusie geponeerd had : " dat § 4 van
eiseres tegen de verweerders tot terug- artikel 29 van de wet op de arbeidsbetaling van het door haar aan Smolders overeenkomst voorziet : « de rechtsvorbetaalde gewaarborgd weekloon niet dering tegen derden die aansprakelijk
ontvankelijk verklaart, in ieder geval zijn voor het in § I bedoeld ongeval kan
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door de werkgever m de plaats van het
slachtoffer en de rechtverkrijgenden worden ingesteld " ; dat deze wetsbepaling
uitsluitend tot voorwerp kan hebben de
terugvordering door de werkgever van
het door hem uitbetaalde gewaarborgd
weekloon >> ;
Dat hieruit wel blijkt dat eiseres zich
beriep op het subrogatierecht, door artikel 29, § 4, aan de werkgever toegekend;
N opens het onderdeel zelf :
Overwegende dat de wetgever geen
bepaling heeft gegeven van de in artikel 29, § 4, bedoelde " derde >>;
Dat, bij ontstentenis van een nadere
omschrijving, het in die paragraaf voorkomend woord " derde '' enkel betrekking
kan hebben op een persoon die vreemd
is aan de arbeidsovereenkomst gesloten
tussen de werkgever en de werkman,
' slac11toffer " van een ongeval ander dan
een arbeidsongeval of een ongeval op
de weg van of naar het werk ,, aan wie
eerstgenoemde het gewaarbbrgd weekloon heeft uitbetaald; dat hieruit volgt
dat ook wanneer de aansprakelijke
persoon eveneens door een arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever verbonden is, hij niettemin in de zin van
bovengemeld artikel een dercle blijft
omdat hij vreemd is aan de arbeidsovereenkomst tussen zijn werkgever en het
slachtoffer;
Overwegende dat, om de regresvordering van eiseres met betrekking tot het
aan de getroffene Smolders uitbetaalde
gewaarborgd weekloon af te wijzen, het
arrest beschouwt dat " de eis even1nin
ontvankelijk is in het raam van de wet
op de arbeidsovereenkomst ; dat deze
wet immers de wederzijdse rechten en
plichten van werkgever en werlmemer
omschrijft en bepaalt, ook in verband
met toestanden die buiten de arbeidsovereenkomst tot stand kwamen; dat onder meer de uitbetaling van het gewaarborgd weekloon verplicht wordt gesteld
wanneer de werknmner een arbeidsongeschiktheicl oploopt ingevolge een
ongeval dat niet in clienstverband geschiedde ; dat hieruit volgt, in het raam
van. de wet op de arbeidsovereenkomst,
dat Hermans (eerste verweerder), werknemer van de burgerlijke partij, geen
derde is tegen welke zij, naar luid van
artikel17, § 4, van de wet van 10 december 1962 (artikel 29, § 4, van de wet op
de arbeidsovereenkomst), een rechtsvordering zou kunnen instellen in de
plaats van het slachtoffer ''; dat de
rechter aldus ten onrechte beslist dat

door " derde '' bedoeld is een persoon
die vreemcl aan de onderneming is ;
Dat het onderdeel, in de mate dat
het cle schending inroept van artikel 29,
§ 4, van de wet op de arbeidsovereenkomst, gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch enkel in zoverre het de
vordering van eiseres met betrekking
tot het aan Smolders uitbetaalde gewaarborgd weekloon afwijst ; verwerpt de
vodrziening voor het overige ; beveelt
dat van het thans gewezen arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten
van haar voorziening; laat de andere
helft ten laste van de verweerders ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
27 mei 1975. - 2e kamer. Voo1'zitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggever, de
H. Chatel. Gel~jkhtidende conchtsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Bayart.

2e

KAJ\'IER. -

VOORZIENING

27 mei 1975.
IN

OASSATIE.

AFSTAND.- STRAFZAKEN.- BEGRIP.

lVannee?' in strajzaken de eise1• tot cassatie
ve1·klaa1't dat hij heejt Ve1'1Wmen dat zijn
voo1·ziening niet ontvankelijk was, dam·
de beslissing waa1·tegen hij zich in cassatie heejt vooTzien in eeTste aanleg is
gewezen, en clat hij hager be1·oep heejt
ingestelcl, moet cleze ve1·klaring als een
ajstancl van voorziening W01'clen beschouwcl (1).
(BOGAERT.)
ARREST,

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 25 september 1973 (A1'1', cass.,
1974, biz. 89) en 17 februari 1975, supm,
biz. 675.
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vonnis, op 25 oktober 1974 gewezen door
de Jeugdrechtbank te Brussel;
Overwegende dat, na op 18 maart 1975
verldaard te hebben zich in cassatie te
voorzien, eiser bij brief van 21 mei 197 5
verklaard hecft van zijn raadsman vernomen te hebben dat zijn cassatieberoep
niet ontvankelijk was daar de beslissing
waartegen het is gericht in eerste aanleg
werd gewezen en hoger beroep te hehben
ingesteld ; dat laatstbedoelde verklaring
als een afstand van. het cassatieberoep
client te worden beschouwd ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser
in. cle kosten.
27 mei 1975. - 2e kamer. Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Sury. Gelijkhtidende concl~tsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 27 mei 1975.
VOERTUIG DAT
WEGVERKEER.
ZONDER TOELATING VAN DE MINISTER
VAN VERKEERSWEZEN VOORZIEN IS VAN
EEN ORANJEGEEL KNIPPERLIOHT. 0VERTREDING. - BESTUREN VAN DIT
VOERTUIG OP EEN OPENBARE PLAATS.
BESTANDDEEL VAN DE OVERTREDING.

A1·tikel 76-10-o van het wegvM·keers1'eglement wo1·dt sleohts ove1·treden wannee1' een voe1·tuig clat zondm· toelating
van de ministm· van verkee1·swezen van
een oranjegeel kn.ippe1'lioht is voorzien,
op de openbare weg wm·dt bestu~wcl (1).
(GASPAR EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ETABLISSEMENTEN GASPAR"·)

beroep gewezen do.or de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;

A. Wat de voorziening van eiser, beldaagde, betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het vonnis eiser
veroordeelt om « zonder toelating van de
minister van Verkeerswegen, op zijn
voertuig /branjegeel lmipperlicht te hebben gevoerd ,, bij inbreuk op artikel 7610-o van het algemeen reglement op de
r~olitie van het wegverkeer ;
Overwegende dat het vonnis echter niet
vaststelt dat eiser zijn voertuig op de
openbare weg heeft bestuurd, zodat het
Hof in de onmogelijkheid verkeert de
wettelijkheid van voormelde beslissing
nate gam<;
Om clie redenen, en zonder acht te
slaan op het door eiser aangevoerde
micldel, dat tot geen cassatie zonder
verwijzing zou kuxmen leiden, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt dat melding
van dit arrest zal gedaan worden op de
kant van de vernietigde beslissing; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de zaak l<aar de Correctionele
Rechtbank te Mechelen, zitting houdende
in hoger beroep.
27 mei 1975. 2e hamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Sury. Gelijklw:dende oonal·usie, de
H. Bjtllet, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. P. Dumez (van de balie te Antwerpen).

2° KAMER.- 27 mei 1975.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 september 1974 in boger

WEGVERKEER. - VERANDERING VAN
RIOHTING. - BESTUURDER DIE OP EEN
KRUISPUNT VERDER RIJDT OM EEN
WEG OP TE RIJDEN IN RET VERLENGDE
VAN DE DOOR HEM INGESLAGEN WEG.
- GEEN VERANDERING VAN RIOHTING.

(1) Raadpl. cass., 8 oktober en 26 november
1973 (.A:rr. cass., 1974, blz. 145 en 346).

De bestttu1·de1· die op een krttispunt ve1·der
1·ijdt om een weg op te 1·ijden in het ve1'lengde van de door hem ingeslagen weg

ARREST.
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ve1·ande1·t zodoende niet van 1·ichting,
zelfs indien op de weg die hij oprijdt
een k1;omming voorlwmt (1). (Art. 252-d wegverkeersreglement.)
(MOEYS . EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOE·
RENBOND "' ENGELBORGHS EN LITISCONSORTEN.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
27 mei 1975. - 2e kamer. Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. Gelijlcluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. ~ Pleite?'s, de IIH. Bosmans (van de balie te
Leuven) en DeBruyn.

VAN ARTIKEL 6 VAN HET GERECHTELIJK
WETBOEK.

1° en 2° Artikel 6 van het Gerechtelijk
TVetboek wo1·dt geschonden dam· het
a1·rest dat ter verwe1ping van een ver-.
wee1·middel in een geval waa?'in a?·tikel 1120 van dit wetboelc niet van toepassing is, enkel het gezag aanvoe1·t
van een arrest van het H of van cassatie
over een ande1·e zaak, zonder de redenen
op te geven waarom het zich aansluit bij
de lee?' van dit a1'1'est, en aldus aan dit
m·1·est een algemene en ve1·ordenende
draagwijdte toekent (2).

(LE COMPTE.)
ARREST.
RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

2e KAMER. -'- 27 mei 1975.
1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. ABREST WAARIN ENKEL HET GEZAG
WORDT AANGEVOERD VAN EEN ARREST
VAN RET HoF VAN CASSATIE IN EEN
ANDERE RECHTSPLEGING, ZONDER DE
REDENEN OP TE GEVEN WAAROM RET
ZICH AANSLUIT BIJ DE BESLISSING VAN
HET HOF. ARREST DAT AAN DE
BESLISSING VAN HET flOF EEN ALGEMENE EN VERORDENENDE DRAAGWIJD•TE TOEKENT. - SCHENDING VAN ARTIKEL 6 VAN HET GERECHTELIJK WET·
BOEK.

Over het midde1 ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 6 van het
Gerechtelijk W etboek
Overwegende dat eiser veroordeeld
werd om bij inbreuk op artikel 31 van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
geneesheren en artikel 38, § 1, 1°, van
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, betreffende de geneeslnmst,
de uitoefening van de daaraan verbonden
beroepen en de geneeskundige commissies, als geneesheer de geneeskunde te
hebben uitgeoefend tijdens de duur van
de schorsing van 21 juni 1974;_ tot 20 september 1974, hem opgelegd bij beslissing
van de Raad van beroep van de Orde
der geneesheren gedagtekend 30 oktober
1972;

2° RECHTBANKEN.
STRAFZAKEN.
- ABREST WAARIN ENKEL HET GEZAG
WORDT AANGEVOERD VAN EEN ARREST
VAN HET flOF VAN CASSATIE IN EEN
ANDERE RECHTSPLEGING, ZONDER DE
REDENEN OP TE GEVEN WAAROM HET
ZICH AANSLUIT BIJ DE BESLISSING VAN
HET HoF. - ARTIKEL ll20 VAN HET
GERECHTELIJK WETBOEK « IN CASU >>
NIET VAN TOEPASSING. - SCRENDING

Overwegende dat eiser in conclusie
had doen gelden dat eerstvernoemd
koninklijk besluit " in strijd is met de
bepalingen van artikel ll, alinea 2, en
17 van het Verdrag (tot besch1;mning van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) doordat de verplichte
inschrijving op de lijst van de Orde

Raadpl. cass., 13 februari 1967 (A1'1'.
1967, biz. 738) en 14 april 1969 (ibid,
biz. 761).
Vgi. cass., 18 maart 1969 (A1'1". cass.,

1969, biz. 672); raadpi. cass., 19 januari en
15 februari 1965 (Bull. en Pas., 1965, I, 498
en 597), 24 januari 1967 (Ar1·. cass., 1967,
biz. 634) en 4 november 1974, supm, biz. 672.

(1)
cass.,
1969,
(2)
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der geneesheren de grenzen overschrijdt niet overschrijdt van de beperkingen
van de beperkingen die artikel 11, die artikel 11, alinea 2, van het Verdrag
alinea 2, van het Verdrag toestaat, onder tot bescherming van de rechten van de
- meer voor de bescherming van de volks- mens en de fnndamentele vrijheden voor
gezondheid. Het Verdrag waarborgt on- de bescherming van de gezondheid toeder meer het recht van vereniging, met staat, en dat hij derhalve het recht zelf
inbegrip van het recht zich niet te vere- op vrijheid van vereniging in de zin van
nigen. De beperkingen toegestaan door dat artikel niet opheft » ; dat het arrest _
artikel 11, alinea 2, van het Verdrag hieruit afleidt : « dat de verdedigingsknnnen enkel betrekking hebben op de middelen gesteund op de schending van
uitoefening van de gewaarborgde rechten, de voorschriften van het Europees
niet op de rechten zelf. W elnu de ver- Verdrag niet met vrucht door de beklaagplichte inschrijving, dit wil zeggen de de knnnen worden ingeroepen » ;
Overw~gende dat het hof van beroep
toetreding tot de Orde der geneesheren,
is niet langer een modaliteit van de aldus de redenen niet aangeeft waarom
uitoefening van een gewaarborgd recht het de rechtsleer van het arrest dat op
maar de opheffing van dit r_echt. Aldus 25 juni 1974 door dit Hof werd gewezen
heeft het aangevochten koninklijk besluit en overigens vreemd is aan de ondernr. 79 meteen, door de oprichting van werpelijke procedure, aanneemt, maar
een orde tot dewelke elke geneesheer enkel steunt op dit arrest om eisers
verplicht wordt toe te treden; een daad. vel"iveer te verwerpen ; dat het hof van
gesteld van schending van het artikel 17 beroep zodoende en in strijd met artikel 6
van het Verdrag dat de verdragsluitend(') van het Gerechtelijk Wetboek aan voorlanden, in casu Belgie, verbod oplegt meld arrest het kenmerk verleent van
aan de gewaarborgde rechten en vrij- een algemene en als regel geldende beheden meer beperkingen te stellen schikking ; dan deze in het Verdrag zelf voorzien.
Om die redenen, en zonder acht te
Bovendien is de opdracht van de Orde
der geneesheren zoals omschreven in het slaan op de middelen door eiser ingeroeaangevochten koninklijk besluit nr. 79, ·pen, welke middelen niet kunnen leiden
namelijk te waken over de nalevillg van tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt
de plichtenleer en over de instandhouding de bestreden beslissing ; beveelt dat van
van de eer, de discretie, de eerlijkheid dit arrest melding zal worden gemaakt
en de waardigheid der geneesheren, op de kant van de vernietigde beslissing;
vreemd aan de bescherming der volks- laat de kosten ten laste van de Staat ;
gezondheid en overschrijdt de grenzen verwijst de zaak naar het Hof van
gesteld door artikel 11, alinea 2, van het beroep te Brussel.
Verdrag. Deze regeling maakt van de
27 mei 1975. --'-- 2e kamer. - Voo1'Orde een corporatistische instelling en
de bescherming van de belangen dezer zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarVerslaggeve1·, de
Orde komt geenszins overeen met de nemend voorzitter. H. Chatel. Gelijkhtidende conclusie,
bescherming der volksgezondheid >> ;
Overwegende dat het arrest dit ver- de H. Ballet, advocaat-generaal.
weer beantwoordt met de beschouwing : Pleite?', de H. J. Bultinck (van de balie
te Gent).
« Dienaangaande heeft het Hof van
cassatie bij arrest dd. 25 jnni 1974 de
stelling van beklaagde reeds onderzocht
en zijn voorziening in verbrekin.g in een
vorige strafvervolging verworpen, onder
meer op grond van de overwegingen dat
de verplichte inschrijving op de lijst van
2° KAMER.- 27 mei 1975.
een orde die, zoals de Orde der geneesheren, een publiekrechtelijke instelling
is welke als opdracht heeft te waken HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
BESLISSING WAARBIJ EEN ZAAK « SINE
over de naleving van de plichtenleer en
DIE» WORDT VERDAAGD. - BESLISde instandhouding van de eer, de dis.creSING WAARBIJ EEN FEITELIJKE KWEStie, de eerlijkheid en de waardigheid van
TIE OF EEN RECHTSKWESTIE WORDT
haar leden, niet als onverenigbaar met
BESLECHT. - BESLISSING WAARTEGEN.
de in artikel 20 van de Grondwet vastgeHOGER BEROEP KAN WORDEN INGEstelde vrijheid van vereniging kan beSTELD.
schouwd worden ; voorts, dat de regel
van de verplichte inschrijving op de lijst
van de Orde der geneesheren de grenzen Hoge1' be1·oep lean worden ingesteld tegen
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de beslissing waa1·bij een zaak sine die,
zelfs zonde1· verzet vanwege de pa1·tijen,
tvordt verdaagd, indien zij een feitelijke
kwestie of een 1·echtskwestie beslecht (1).
(Art. 1046 G.W.) (Impliciete oplossing.)
(DIERIOKX.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 noven.tber 1974_ door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
(1) Raadpl. cass., 22 juli 1970 CArr. cass.,
1970, blz. 1029) en 25 juni 1973 (ibid., 1973,
blz. 1M8).
De voorzieniug wa~ gericht tegen een arrest
van het Rof van beroep te Gent dat, rechtdoende op het hager beroep van de promu·eur
des Konings tegen een vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent waarbij de zaak
sine die werd verdaagd, de zaak aan zich had
getrokken en de eiser had veroordeeld. '
Door te beslissen clat het arrest in overeenstemming was met de wet, heeft het Rof
impliciet aangenomen clat het hager beroep
van het openbaar ministerie tegen een beslissing tot onbepaald uitstel van de zaak ontvankelijk was, indien cleze beslissing een
feitelijke kwestie of een rechtskwestie beslecht.
Naar luid van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek zijn beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals bepaling
van rechtsdag, uitstel, weglating van de rol en
cloorhalingen alsmede vonnissen waarbij wordt
bevolen clat partijen in persoon moeten verschijnen, niet vatbaar voor verzet of hoger
beroep.
Aile beslissingen waarbij uitstel worclt
bevolen moeten echter niet als maatregelen
van inwendige aard worden beschouwcl.
De beslissing die zich ertoe beperkt de zaak
tot een latere datum uit te stellen, zoncler
verzet vanwege de partijen en zoncler een
feitelijke kwestie of een rechtskwestie te
beslechten, is een maatregel van inwendige
aarcl die niet vatbaar is voor hager beroep
(cass., 25 juni 1973, An·. cass., 1973, biz. 1048).
Zulks is niet het geval wanneer het gaat om
beslissingen die een fe;telijke kwestie of een
rechtskwestie beslechten.
Ret Rof heeft clan ook op 22 juli 1970
(A1'1', cass., 1970, biz. 1029) beslist clat daclelijk
hager beroep kan worden ingesteld tegen de
beslissing van de politierechtbank waarvoor
een vervolging is gebracht wegens een misclrijf
omschreven in de wetgeving op het jaarlijks
verlof van de arbeiclers, die beslist niet te
kUllllen oorclelen voorclat de werkrechtersraacl,

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

01n die redenen, verwerpt de vooi·ziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 mei 1975. - 2 8 kamer. - Voorzitter, de H. vVauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Chatel. Gelijlcl~•idende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

waarbij cleze vraag aallhangig is, zich uitgesproken heeft over het bestaan van de arbeidsovereenkomst voor beclienden waarvan dit
misclrijf atbangt en om deze reclen de zaak
sine die uitstelt.
Een dergelijke beslissing waarbij uitstel
wordt bevolen kon niet worden beschouwcl
als een maatregel van inwendige aarcl, zoals
een beslissing tot uitstel wegens overbelasting
van de rol.
In het onderhavige geval had de correctionele rechtbank uitstel van de zaak bevolen
omclat een zaak, die nauw verbonclen was met
die welke bij haar aallhangig was, voor het
hof van beroep was gebracht, en won zij
wachten op de beslissing van clit hof alvorens
zelf te beslissen.
De beslissing tot uitstel van de zaak kon
het openbaar ministerie benadelen, omclat hot
kon oordelen clat het verkieslijk was clat het
hof van beroep bij eenzelfcle arrest besliste
over vervolgingen tegen twee beklaagden
wegens een en hetzelfde feit, claar de eventuele
schuld van de ene die van de andere uitsloot.
Deze mogelijkheid bestond slechts indien
de correctionele rechtbank over de vervolgingen die bij haar aanhangig waren besliste
bij een vonnis waartegen het opeubaar
ministerie hager beroep kon instellen zodat
beicle zaken in hager beroep konden samengevoegd worden.
Ret hof van beroep waarvoor het hager
beroep van het openbaar ministerie tegen het
vonnis tot uitstel van de zaak was gebracht,
had geoordeeld dat het feit dat de procureur
des Konings zich niet tegen het uitstel had
verzet, niet uitsloot dat het openbaar ministerie enig bezwaar kon uiten.
Door verwerping van de voorziening heeft
het Rof van cassatie impliciet aangenomen
dat het hof van beroep, door het hager beroep
van het openbaar ministerie tegen het vonnis
tot uitstel ontvankelijk te verklaren, artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek niet
had geschonden.
A.B.
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\VEGVERKEER. VLUOHTMISDRIJF.
0GENBLIKKELIJK
MISDRIJF,
BEGRIP.

1'luchtmisdTijf bestaat vanaf het ogenblik
dat de besttttb1'dm· de vltwht neemt om
zich aan de dienstige vaststellingen te
onttTekken, in.dien hij op clit ogenblik
weet dat hij bij een wegve1·kem·songeval
is betrokken; niet ve1·eist is dat hij zich
ervan 1·ekenschap heeft gegeven dat hij
bij het ongeval was bem·okken op het
ogenblik zelf dat het plaatsheeft (1). (Impliciete oplossing.)
(DE KEYSER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
volmis, op 10 december 1974 in hager
beroep door de Correctionele Rechtbank
te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schen:ding van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het bestreden vonnis eiser wegens vluchtmisdrijf veroordeelt op grand
« dat beklaagde niet meer ontkent de
wagen van de burgerlijke partij te hebben
geraakt; dat hij zelf verklaarde : « Almeteens ben ik geschrokken en heb me
naar rechts overgetrokken " ; dat zonder
dat hij het zelf uitdrukkelijk zegt toch
mag worden aangenomen dat het schrikken en naar rechts overtrekken gebeurde
ingevolge het raken van de wagen van
de burgerlijke partij ; dat beklaagde wel
beweert dat hij niets gevoeld en zich pas
verder is beginnen realiseren dat hij
misschien toch iets kon hebben geraakt
maar tach toegaf dat hij verder vaststelde
dat hij werd achtervolgd en in de Heyveldstraat zijn lichten heeft gedoofd
omdat hij « gelijk een schrik had"; dat
uit dit alles duidelijk blijkt dat beldaagde
er zich van bewust was in een ongeval,
l1oe gering ook, te zijn betrokken geweest ; dat zo hij zich daarvan pas op
770 meter voorbij de plaats van het
ongeval rekenschap zou hebben gegeven,
dit niet wegneemt dat hij ook dan nog
(1) Raadpl. cass., 13 december 1971 (Ar1·.
cass., 1972, blz. 367); 19 maart en 26 juni
1973 (ibid., 1973, blz. 711 en 1051); 27 no, vember 1974, supm, blz. 362.

vluchtmisdrijf pleegde omdat hij zich
ook op dat ogenblik nog steeds aan de
dienstige vaststellingen Qnttrok en zich
ook toen nog steeds nuttig kenbaar had
ktumen maken zodat er geen redenen
waren om te panikeren, ook niet voor een
politieagent ; dat voor zoveel als nodig
het bewijs van het vluchtmisdrijf niet
ontzenuwd wordt door de bewering dat
beklaagde met zijn snelle wagen gemakkelijk langs drie wegen Iu1d lmnnen ontkomen en dat hij dit niet eens heeft
geprobeerd; dat er trouwens ook nog
een vierde weg blijkt te hebben bestaan,
die beklaagde nu heeft gevolgd en langs
waar hij is lmnnen ontsnappex1 aan de
burgerlijke partij, die hem pas later en
bij toeval heeft kunnen ontdekken ,,

terwijl het vonnis door deze redengeving eisers conclusie niet beantwoordt,
waarin hij stelde : « dat het vluchtmisdrijf
een ogenblikkelijk misdrijf is, hetwelk
client beoordeeld te worden op het ogenblik van het kruisen der beide bij het
ongeval betrokken auto's, en clit bij het
raken van de spiegel van de tegenligger " ;
<< dat op het ogenblik van het kruisen
met de tegenligger " hij niet wist « dat
zijn voertuig oorzaak dan wel aa11leiding
tot een ongeval was geweest ( ... ), hetgeen
de stelling impliceert dat het zich onttrekken aan de dienstige vaststellh1gen
ogenblikkelijk gebeuren moet " ; dat hldien hij zich eventueel later, meer bepaald in de Heyveldstraat te SintAmandsberg, 770 meter voorbij de plaats
van het ongeval rekenschap heeft gegeven
van het feit dat hij « mogelijk iets kon
hebben geraakt ,, de telastlegging wegens
vluchtmisdr:ijf daardoor niet wordt gerechtvaardigd, venrtits dit misdrijf niet
« later " doch enkel « ogenblikkelijk " kon
ontstaan 7ijn, zodat het vonnis eisers
conclusie niet beantwoordt waarin hij
het bestanddeel waardoor het vluchtmisdrijf een << ogenblikkelijk misdrijf"
uitmaakt, betwist :
Ove!"lvegende dat door de in het
middel aangehaalde redengeving en meer
bepaald op grand dat zo eiser zich pas
770 meter voorbij de plaats van het
ongeval rekenschap mocht hebben gegeven van het feit dat hij i;n een ongeval
betrokken was cc dit niet wegneemt dat
hij ook dan nog vluchtmisdrijf pleegde
omdat hij zich ook op dat ogenblik nog
steeds aan de dienstige vaststellingen
onttrok en zich ook toen nog steeds
nuttig kenbaar had kunnen maken,
zodat er geen redenen waren om te
panikeren, ook niet voor een politieagent ·
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(die eiser was) JJ, het vonnis eisers conclusie beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtevormen werden nageleefd. en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
On1 die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
27 mei 1975. - 2 8 kamer. - Voo1'·
zitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Delva. - Gelijkluidende conchtsie, de
H. Ballet, aclvocaat-generaal. - Pleite~·,
de H. DeVos (van de balie te Gent).
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1 o VOORLOPIGE HECHTENIS. -BETEKENING VAN HET BEVEL TOT AAN·
HOUDING. V ORMEN' VOORZIEN BI.J
ARTIKEL 97 VAN HET WETBOEK VAN
sTRAFVORDERING.· NIET VOORGESOHREVEN OP STRAF VAN NIETIGHEID.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS.
VERDAOHTE REGELMATIG VAN ZI.JNVRI.J·
HElD BEROOFD EN BINNEN DE VIEREN·
T'VINTIG UREN VOOR DE ONDERZOEKSREOHTER GELEID.- 1(ERHOOR VAN DE

(1) Oass., 4 januari 1960 (A1'1'. cass., 1960,
blz. 379) en noot 1 onder het arrest
blz. 380.
(2) Wanneer de verdachte aanwezig is,
maakt zijn voorafgaand verhoor een substantiiile formaliteit nit om hem onder bevel tot
aanhouding te kunnen stellen. Aan de verdachte moet inderdaad de mogelijkheid
verstrekt worden zijn verweermiddelen te
doen gelden vooraleer over zijn aan houding
wordt beslist (TIMMERMANS, Et1tde sw· la
detention p1·eventive, druk 1878, nrs. 16 en 20;
R. HAYOIT DEl TERMICOURT, " De la loi sur
la detention preventive " in Rev. dr. pfm.,
1924, nrs. 1 en 2, biz. 286; Rep. p1·at. d1'. belge,
t. III, druk 1931, trefwoord Detent-ion p1'fmentive, nr. 46 ; Prof. ;r, SIMON, Strajvo?'dering,
d. I, druk 1949, nr. 510; ;r, HCF..FFLEJR, T1'aite
de l'instruction JJ1'eparatoi?•e, druk 1956,
nr. 132; VAN CAMP, De onderzoeksrechtm·, druk

op

VERDACHTE DOOR DE ONDERZOEKSREOHTER.- AANGEVANGEN VOOR HET
VERSTRI.JKEN VAN DIE VIERENTWINTIG.
UREN
EN
ZONDER
ONDERBREKING
VOORTGEZET; DOOR BEEINDIGD KORT NA
RET VERSTRI.JKEN ERVAN. BEVEL
TOT AANHOUDING UITGEVAARDIGD EN
BETEKEND ONMIDDELLIJK NA AFLOOP
VAN RET VERROOR.- ONWETTELIJKE
REORTENIS.

1o De bij artikel 97 van het Wetboek van

st1·ajvordering bepaalde vm·men voo1'
het betekenen van de bevelen tot aanhouding zijn noah substantieel noah op
straj van nietigheid voorgesch1·even;
niet-naleving e~·van b1·engt slechts nietiglwid van de betekening en onwettelijkheid van de aanhouding mee wannee1'
zij de rechten van de verdediging heejt
gekrenkt of de aanhouding willekem·ig
he eft gemaakt ( l).

2° vVanneer de venlachte, op 1·egelmatige
wijze van zijn v1•ijheicl beroojd, binnen
de vie~·entwintig ttren voor de onderzoeks?'echte?' is geleid, wannee1· deze
magistmat binnen die te1·mijn het ve?'·
hoor van de venlachte heeft aangevangen,
ononderbmken heeft voo1·tgezet doch }weft
beeindigd km·t na het verst1·ijken van
bedoelde termijn, en wanneer het bevel
tot aanhouding onmiddellijk ttitgevam·tligd en aan de verdaahte betekend werd,
is de beslissing dat het in die omstandigheden uitgevam·digd bevel tot aanhouding aan de ve~·dachti betekend wenl
binnen de vie1'entwintig uren na zijn
v1·ijheidsberoving, noah wettig ve?·antwoonl 1~och 1'egelmatig met 1·edenen omkleed (2). (Artt. 7 en 97 Grondwet).
1959, nr. 301, blz. 181; Prof. C.J. VANHOUDT,
St?·ajvm·dering, d. I, druk 1974, biz. 192).
~et substantieel karaktf3r van dit verhoor
en de bestaansreden ervan, met name de
eet·bied voor de rechten van de verdecliging,
vereisen dat dit verhoor volledig zou zijn
vooraleer de onderzoeksrechter de beslissing
neemt de verdachte onder bevel tot aanhoucling te stellen. Met andere woorden mag de
onderzoeksrechter niet beslissen de verdachte
onder bevel tot aanhouding te stellen vooraleer
deze gehoord werd in al zijn verweermiddelen
ten aanzien van de hem ten laste gelegde
feiten.
Bij arrest van 22 januari 1934 (Bull. en Pas.,
1934, I, 142) heeft het Hof aangenomen dat
het bevel tot aanhouding op regelmatige wijze
uitgevaardigd en betekend is wanneer de
verdachte binnen de vierentwintig uren sinds
zijn vrijheidsberoving voor de onderzoeks-
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(LAFERTIN.)
ARREST,

RET HOF ; -:- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 maart 1975 door het IIof
van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, gewezen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 7 en 97
van de Grondwet :
Overwegende dat het arrest de beroepen beschikking confirmeert, waarbij de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel het op 6 maart 197 5
ten laste van eiser verleend bevel tot
aanhouding bevestigd heeft ;
.
Overwegende dat luidens artikel 7,
lid 3, van de Grondwet niemand behalve

bij ontdekking op heter daad kan worden
aangehouden dan krachtens een met
redenen omkleed bevel van de rechter,
dat moet worden betekend bij de aanhouding of uiterlijk binnen vierentwintig
uren;
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1° dat eiser op 5 maart 1975 door de
Bewakings- en Opsporingsbrigade van
de Rijkswacht te Oudenaarde te 10 uur
van zijn vrijheid werd beroofd ; 2° dat
de verbalisanten te 15 uur opdracht
kregen hem naar Brussel over te brengen ;
3° dat hij op 6 maart 197 5 op vordering
van het opimbaar ministerie vanaf 9 u. 50
door de onderzoeksrechter werd ondervraagd, nadat deze magistraat hem had
medegedeeld dat hij verdacht werd van
diefstal en oplichting; 4° dat zijn ondervraging ononderbroken werd voortgezet,
I

rechter werd geleid, deze magistraat onverwijld is overgegaan tot het onderzoek van
de stukken, een medeverdachte en daarna de
verdachte heeft verhoord en zonder verwijl
een bevel tot aanhouding heeft uitgevaardigd
dat dadelijk aan de betrokkene werd betekend,
zelfs indien het bevel tot aanhouding uitgevaardigd en betekend werd na het verstrijken
van vierentwintig uren sinds de verdachte
van zijn vrijheid werd beroofd. De zienswijze
van dit arrest stemt overeen met de stelling
die door de heer procureur-generaal Hayoit
de Termicourt, toenmaals substituut-procureur-generaaJ bij het Hof van beroep te Brussel, ontwikkel_d werd in « De la loi sur la
detention preventive "' gepubliceerd in Rev.
dr. penal, 1924, nr. 3, blz. 287 tot 291.
Bij arrest van 4 januari 1960, vermeld in
noot 1, heeft het Hof aangenomen dat, wanneer de verdachte binnen de vierentwintig
uren sinds zijn vrijheidsberoving, na verhoor
en inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter, door deze magistraat verwittigd werd
dat hij onder bevel tot aanhouding werd
gesteld en werd ingelicht over de reden van
die maatregel, de betekening van het bevel
tot aanhouding dadelijk na het verhoor maar
kort na het verstrijken van de vierentwintig
uren sinds de vrijheidsberoving van de verdachte niet de on~vettelijkheid van de voorlopige hechtenis medebracht. Dit arrest steunt
hierop dat de rechten van de verdediging
niet werden geschonden en dat het principe
van de door de Grondwet gewaarborgde individuele vrijheid volkomen was gevrijwaard,
vermits de verdachte reeds binnen de vieren:
twintig uren na zijn vrijheidsberoving volledig
was ingelicht.
Het nu besproken arrest moest zich niet
uitspreken over een geval als dat va.n het
0ASSA1'IE,

1975. -

1!3

arrest van 4 januari 1960, maar wel over
dezelfde kwestie als die welke aanleiding gaf
tot het vermeld arrest van 22 januari 1934.
De omstandigheden waarin het bevel tot aanhouding uitgevaardigd en betekend werd in
het onderhavig geval, boden echter heel wat
meer waarborgen voor de verdachte dan die
waarin het bevel tot aanhouding uitgevaardigd
en betekend werd in het vroeger geval.
Afwijkende van het arrest van 22 januari 1934,
oordeelt het Hof niettemin dat <le vaststellingen van het bestreden arrest niet volstaan,
nu uit dit laatste noch uit de andere stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt
dat de verdachte binnen de vierentwintig uren
na zijn vrijheidsberoving lcennis heeft gekregen van het met redenen omkleed bevel tot
aanhouding.
Het nu besproken arrest past artikel 7
van de Grondwet strikt toe en schijnt
de
1
lijn te willen volgen van de wet van 13 maart
1973 die strengere voorwaarden heeft ingevoerd inzake de voorlopige hechtenis. Ongetwijfeld echter houdt deze beslissing het
gevaar in dat de onderzoeksrechter, wegens
het nakend verstrijken van de termijn van
vierentwintig uren sinds de vrijheidsberoving,
geneigd zou kunnen zijn het verboor van de
verdachte in te korten om hem toch nog
tijdig te kunnen verwittigen dat hij onder
bevel tot aanhouding wordt gesteld en inlichten over de reden van die maatregel en
zelfs om hem, v'oorzichtigheidshalve, het bevel
tot aanhouding overeenkomstig artikel 97 va~
het Wetboek van strafvordering te kunneru
doen betekenen binnen de termijn van vierentwintig uren sinds de vrijheidsberoving.
Dit gevaar kan wellicht voorkomen worden•
door het tijdig uitvaardigen van een bevel'
tot medebrenging.
A. T.
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omstandigheid die insgelijks op het
bevel tot aanhouding wordt vermeld ;
5° dat clit bevel onmiddellijk na het
afsluiten van die ondervraging, dit is
op 6 rnaart 1975 te 10 u. 20, werd opgestelcl en betekend ;
Overwegende dat op grond van deze
vaststelliJJ.gen het arrest oordeelt dat,
nu eisers ondervraging binnen de door
artikel 7, lid 3, van de Grondwet opgelegde tern:1ijn geschiedde en het bevel
tot aanhonding " aansluitend » uitgevaardigd en onmiddellijk daarop betekend werd, deze forrnaliteiten binnen de
bedoelde termijn van 24 uren na eisers
vrijheidsberoving hadden plaatsgevonden, zodat de rechten van cle verdediging
niet geschonden werden ;
Overwegende weliswaar dat de door
artikel 97 van het Wetboek van strafvordering voor het betekenen van het
bevel tot aanhouding bepaalde vormen
noch substantieel noch op straffe van
nietigheicl voorgeschreven zijn en de nietnakoming ervan enkel de nietigheid van
de door de rechter bevolen aanhouding
met zich brengt wanneer dientengevolge
de rechten van cle verdediging gekrenkt
zijn of de aan1wuding vvillekeurig geschied is;
Overwegende echter dat uit bovengemelde vaststellingen, noch uit de
stukken die aan het Hof zijn overgelegd
en waarop het acht vermag te slaan,
blijkt dat eiser bumen de 24 uren volgend
op zijn aanhoucling kennis heeft gekregen
van het met redenen omkleed bevel van
cle rechter ;
,
Dat het arrest derhalve zijn beslissing
noch wettig verantwoordt noch, regelmatig rnet redenen omkleedt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op cle kant
van cle vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar het Hof van 'beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstellmg.
27 mei 1975. - 2e kamer. Voorzitte?·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Delva.- Ande1·sluidende conclusie (1),
de H. Tillekaerts, advocaat generaal.

(1) Het openbaar ministerie, steunende
op de leer van het arrest van 22 januari 1934
van het Hof en, in zekere mate, van het
arrest van 4 januari 1960 (zie noot 2), con-
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lO TAALGEBRUIK-BESTUURSZAKEN.
GEOOORDINEERDE
WETTEN VAN
JULI 1960. WERKGEVER DIE DE
NIETIGHEID -OPWERPT VAN BIJDRAGESTUKKEN WELKE DOOR EEN FONDS
VOOR
BESTAANSZEKERHEID
IN
HET
FRANS ZIJN GESTELD.- REOHTER DIE
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART 01\'I NA
TE GAAN OF DEZE STUKKEN IN RET
DUITS l\'IOESTEN GESTELD ZIJN.
0NWETTELIJKE BESLISSING.

18

2°

TAALGEBRUIK. BESTUURSZAKEN. GEOOORDINEERDE WETTEN
VAN 18 JULI 19.06. REOHTER DIE
EEN DIENST W AAROP DEZE WETTEN
VAN TOEPASSING ZIJN, NIET KAN VEROORDELEN 01\'I AAN EEN WERKGEVER
FORl\'LULIEREN IN EEN WEL BEPAALDE
TAAL TE ZENDEN.

l

Onwettelij k is de beslissing van de
rechte1· die zich onbevoegd veddaa1·t om
na te gaan of een fonds voor bestaanszekerheid aan een werkgeve1· st~tkken
in het Dttits moest zenden, als deze
we1·kgeve1· zich beriep op de nietigheid
van de aan hem ge1·ichte en in het
Frans gestelde stttkken. (Art. 58 wetten
betreffende het gebruik van de talen
ill bestuurszaken, gecoordineerd op
18 juli 1906.)

0

2o Volgens geen enkele bepaling van de
wetten betreffende het geb1·~tik van de
talen in besttnwszaken gecoonlineerd op
18 jtdi 1966 mag de 1·echter een dienst,
waarop genoemde wetten van toepassing
zijn, ve1·om·delen om vooTtaan aan een
werknerne1· bijd1·agestttkken te zenden
wellce in een ~vel bepaalde taal zijn
gesteld.
(MERTENS, T. FONDS
VOOR BESTAANSZEKERHEID
VAN DE METAALVERWERKENDE
NIJVERHEID.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis en het bestreden arrest, respectievelijk gewezen op 7 oktoper 1970 door
de vrederechter van het kanton Malmedy
en op 12 oktober 1973 door het Arbeiclshof te Luik;
cludeerde tot de verwerping van de voorziening, nu de rechten van de verdediging ten
deze zeer stipt geeerbiedigd waren.
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I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van I,2 oktober I973 :

voerde andere wetsbepalingen, in laatste
aanleg gewezen was :

Over het eerste midde1, afge1eid uit de
schending van de artike1en ,2 van het
Burgerlijk Wetboek, I, 33, 37, § I, van
de wet van 25 maart I876 op de bevoegdheid, ,22, 22bis van de wet van 7 januari
1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid, respectievelijk het eerste
gewijzigd bij artike1 4 van de wet van
14 nmart 1960 dat artike1 7 van de
bes1uitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders interpreteert en aanvu1t
en dat voornoernde wet Vftn 7 januari
1958 wijzigt en bij artike1 l van het
kon:i:nklijk besluit van 25 februari I961
tot wijziging van hot regentsbesluit van
26 mei 1945 tot regel:i:ng va.n de Rijksdienst voor Arbeidsbem.iddeling en \Verkloosheicl, on, het tweede, ingelast bij
artikel 4 van de wet van IS december
I968 tot wijziging van voornoemde wet
van 7 januari 1958, 3, 807, 808, 1042,
1054, 1068 van het Gerechtelijk Wetbook, 4, 6 van artikel 4 II:tet dll overgangsbepalingen van de wet van 10 oktober 1967 die het Gerechtclijk vVetboek
bevat, 22 en 22bis van voornoemde wet
van 7 januari 1958, respectievelijk ge~wijzigcl, het eerste, bij artikel 75 van
artikel 3 da t de "lvij zigende bepalingen
bevat van voornomnde wet van 10 oktober 1967 en het tweede bij artikel 68
van de wet van 15 juli 1970 die voornoemde wet van IO oktober 1967 evenals
andere wetsbepalingen wijzigt,
do01·dat het arrest eisers hager beroep
tegen het bestreden vonnis 'van 7 oktober 1970 ontvangen heeft, welk vonnis
eiser veroordeeld had om aan verweerder
de sam van 6.541 frank te betalen, waarin
de bijdrage van het eerste trimester 1970
begrepen was, eiser veroordeeld heeft
om aan verweerder de sam van 22.49I
frank te betalen, waarin de bijdrage van
~het eerste trimester I972 begrepen was,
het arbeidshof onbevoegd verklaard heeft
om uitspraak te doen over eisers tegenvordering tot veroordeling van verweerder om aan eiser aile vereiste mededelingen in het Duits te doen, en het bestreden
vonnis voor het overige bevestigd heeft,
terwijl het arbeiclshof de vordering in
hager beroep door verweerder, gei'ntimeerde, ingesteld overeenkomstig de
artikelen 807, 808, I042, I054 en I068
van het Gerechtelijk Wetboek niet kon
gegrond verklaren en eisers hager beroep
tegen het bestreden vonnis van 7 oktober
I970 ongegroncl zou moeten verklaren,
daar het, krachtens de hierboven aange-

Overwegende dat het beroepen vonnis
eiser veroordeeld heeft or:n aan verweerder, het Fonds voor bestaanszekerheid
van de 1netaalverwerkende nijverbeid,
als bijclragen, 6.54I frank te betalen,
en eisers tegeneis orn aan verweerder te
bevelen hem alle berichten in verband
met die bijdrager;t in het Duits te zenden
verworpen heeft ;
Dat dit vonnis vaststelt dat eiser zijn
tegeneis op IO.OOO frank geramnd heeft;
Overwegende dat eiser tegen dit vonnis
hoger beroep ingesteld heeft ; dat het
arrest dit hoger beroep ontvangt en,
door het invvilligen van verweerders
oonclusie waarin hij de sedcrt het vonnis
vervallen bijdragen vorderde, eiser veroordeelt orn aan verweerder 22.491 frank
te betalen en vuor het overige de verworping van de tegeneis bevestigt ;
Overwegende dat het middel aan het
arrest verwijt eisers boger beroep ontvangen te hebben, nu hot vonnis, volgens
hot middel, in laatste aanleg gewozen
vvas;

Overwegende dat in de mate dat hot
arrest het beschikkend gedeelte bevestigt
van het vonnis dat de tegeneis verwerpt,
het middel niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang ;
Overwegencle dat uit het arrest blijkt
dat eiser betoogde dat krachtens de
gecoordineerde wetten op bet gebruik
van de talen in bestuurszaken, de hem
door verweerder gezonden documenten
in bet Duits moesten worden opgesteld ;
Dat hij zich op dit rechtsmiddel beriep
als verweer tegen de oorspronkelijke
rechtsvordering en als grondslag van de
tegeneis;
Overwegende dat daaruit blijkt dat
de tegenvordering in het onderhavige
geval, in de zin van artikel 37, § 1, lid 3,
van de wet van 25 maart I878, afgeleicl
was uit het feit dat tot grondslag diende
van de oorspronkelijke rechtsvordering
dat, voor de vaststelling van de aanleg,
bedrag van de hoofdvordering en
het bedrag van de tegeneis moesten
worden samengevoegd;
Dat het arrest, derhalve, zonder schending van de in het middel bedoelde
bepalingen, beslist dat het beroep ontvankelijk was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde micldel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 92, 93, I07
van de Grondwet, I, § 1, ,2, 5, 39, § ,2,
40, 4I, § I, van de wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, gecoordi-
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neerd bij koninklijk besluit van 18 juli
1966, 1, 2, 4, 22bis van de wet van
7 januari 1958 betreffende de Fondsen
voor bestaanszekerheid, genoemd artikel 22bis zoals het ingelast werd bij artikel 4 van de wet van 18 december 1968
tot wijziging van voornoemde wet van
7 januari 1958 en ook zoals het gewijzigd
werd bij artikel 68 van de wet van
15 juli 1970 tot wijziging van de wet van
10 oktober 1967 evenals van andere
wetsbepalingen, en 18 van het Gerechtelijk W etboek,
doonlat het arrest, na te hebben vastgestelcl dat eiser als verweer tegen verweerclers rechtsvordering het feit tegenwierp clat deze, met schending van de
wetgeving op het ge bruik van de tal en
in bestuurszaken, hem niet uitsluitend
formulieren in het Duits zond, en dat
eiser een tegeneis ingesteld had tot
veroordeling van verweercler om hem
alle vragen in 'het Duits te zenden,
beslist heeft dat die wetgeving en die
materie, krachtens het grondwettelijk
beginsel van de scheiding der machten,
niet behoorden tot de bevoegdheid van
de rechter, eiser veroordeeld heeft om
aan verweerder de door deze geeiste
bijdragen te betalen !m eisers tegeneis
afgewezen heeft,
te1'wijl, krachtens voornoemde artikelen van de Grondwet, en artikel 22bis
van voornoemcle wet van 7 januari 1958,
zoals het ingelast werd en ook zoals het
gewijzigd werd zoals gezegd is, de rechter
de macht en de bevoegdheid had om te
beslissen over de vraag of verweerder,
rekening houdend met voornoemde bepalingen van de gecoordineerde wetten op
het gebruik van de talen in bestuurszaken
en met de bepalingen van verweerders
statuten vastgesteld overeenkomstig de
artikelen l, 2 en 4 van de wet betreffende
de Fondsen voor bestaanszekerheid, het
recht heeft om van eiser de betaling van
de bijdragen te vorderen alhoewel hij de
formulieren en de vragen niet in het Duits
gezonden had ;
en tenvijl, krachtens voornoemde artikelen van de Grondwet en van het
Gerechtelijk Wetboek, de rechter de
macht en de bevoegdheid had om uitspraak te doen over eisers tegenvordering,
tenminste in zoverre de rechtsvordering
naar recht wou laten zeggen dat, verweerder zijn formulieren en vragen aan
eiser in het Duits moest zenden :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep,

waarbij een betwisting in verband met
de betaling van bijdragen aan een fonds
voor bestaanszekerheid aanhangig gemaakt wercl, bevoegd is om kennis te
nemen van het verweermiddel dat de
schulclenaar van die bijdragen grondt op
een schending van de op 18 juli 1966
gecoordineerde .wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken ;
Dat het arbeidshof zich derhalve,
zonder schending van de in het middel
bedoelde bepalingen, niet heeft kunnen
onbevoegd verklaren om te onderzoeken
of de door verweerder aan eiser gezonden
documenten die wetten geschonden hebben;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn tegeneis
rtiet naar recht wou doen zeggen dat
verweerder zijn doccunenten aan eiser
in het Duits moest zenden, maar v erweerder wou veroordelen om al zijn
berichten aan eiser n1. het Duits te
zenden;
Overwegende dat geen enkele bepaling
van de wetten op het gebruik van de
talen in bestuurszaken de rechter de
macht geeft om een dienst, die onder
de toepassing valt van die wetten, te doen
veroordelen om voortaan al zijn berichten aan een persoon in een bepaalde taal
te zenden;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het op 7 oktober 1970 gewezen
vonnis :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid, door het openbaar ministerie tegengeworpen en afgeleid uit artikel 608 van
het Gerechtelijk Wetboek krachtens hetwelk het Hof slechts kennis neemt van
beslissingen in laatste ·aanleg :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het bestreden
vonnis vatbaar was voor hoger beroep;
Dat, in zoverre ze tegen dit vonnis
gericht is, de voorziening dus niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre .het uitspraak doet
over verweerders vordering tegen eiser
en over de kosten van de twee instanties
betreffende die rechtsvordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
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gedeeltelijk vemietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof
te Brussel.
28 mei 1975. 3e kamer. - Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waamemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, de H. Busin.
Andm·sl1tidende conclusie (1), de
H. Duchatelet, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Bayart.
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OASSATIEMIDDELEN'.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL AFGELEID
UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD OP
EEN CONCLUSIE WAARIN EEN FEIT
WORDT AANGEVOERD. BESLISSING
DIE DE REDEN OPGEEl<'T WAAROM HET
FElT NIET TER ZAKE DIENT.- MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2o

ON'DERN'EMIN'GSRAAD EN VEILIGHEIDSOOMITE. 0NTSLAG VAN
EEN AFGEVAARDIGDE VAN HET PERSO·
NEEL, OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN. WERKGEVER DIE
DENKT TE MOGEN AANVOEREN. DAT HIJ
DOOR OVERMACHT GEDWONGEN WAS
ALLE WERKNEMERS VAN DE ONDER·.
NEMING TE ONTSLAAN. VoORAFGAANDE RAADPLEGING VAN HET PARITAIR COMITE VEREIST.

3°

ON'DERN'EMIN'GSRAAD EN VEILIGHEIDSOOMITE. 0NTSLAG VAN
EEN AFGEVAARDIGDE VAN HET PER·
SONEEL OM ECONOMISCHE OF TECHNISCHE REDENEN. GEEN RAADPLE·
GING VAN HET PARITAIR COMITE. HERPLAATSING VAN DE WERKNEJ\'IER
IN DE ONDERNEMING ONMOGELIJK GE·
WORDEN.- FElT ZONDER INVLOED OP
DE ONWETTELIJKHEID VAN HET ONT·
SLAG.

1o Feitelijke grondslag mist het middel

dat aan de rechter verwijt niet te hebben
(1) Ret openbaar ministerie had geconcludeerd dat niet ontvankelijk was het middel
waarin geen schending werd aangevoerd van
.artikel 58 van de wetten op het gebruik van
de talen in bestuurszaken, gecoordineerd op
18 juli 1966.

geantwo01·d op een conclusie wam·in een
feit wordt aangevoerd, als de beslissing
de 1·eden opgeeft waa1·om dit feit ter zake
niet dient (2).
2°

vVannee~· een werkgeve1· een afgevaaTdigde van het personeel bij het
comite voo1· veiligheid, gezondheid en
ve1j1·aaiing van de we1'lcplaatsen om
economische of technische 1·edenen wil
ontslaan zonde1· voor-afgaande ?'aadpleging van het pa1·itai1· comite, zelfs
indien hij denkt te mogen aanvoeTen
dat hij dod?' ove~·macht gedwongen was
alle we1·kneme1's van de onde1·neming te
ontslaan, beslist de 1'echte1' wettelijk dat
de madpleging van het pa1·itair comite
ve1·eist was (3). (Art. Ibis, § 2, wet van
10 juni 1952, gew. bij de wet van
16 januari 1967.)

3° Wannee1· de weTkgeve~· een afgevam·digde van het pe~·soneel· bij het comite
vooT veiligheid, gezondheid en ve~jmaiing
van de we1·kplaatsen om economische of
technische 1·edenen heeft ontslagen, zande?' vooTafgaande madpleging van het
pa1·itai1· comite, is het feit dat de he~·
plaatsing van deze afgevam·digde in
de ondememing onmogelijk gewo1·den is
zonde1' invloed op de onwettelijkheicl van
het ontslag (4). (Art. Ibis, § 2, wet van
10 juni 1952, gew. bij de wet van
16 januari 1967.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«HOTEL COSMOPOLITE,, T. NOLS.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 december 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schendin.g van de artikelen. Ibis, in.zonderheid
§§ 2, 5 en 7, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werkn.emers alsmede de
salubriteit van bet werk en van de werkplaatsen, dat in deze wet is ingevoegd
bij artikel 5 van de wet van 16 januari
1967, 1147, 1148 van het Burgerlijk
Wetboek, 16, 5°, van de wet van 10 maart
1900 op de arbeidsovereenkomst en 97
van de Grondwet,
(2)
(A?'1'.
(3)
(An·.

Cass., 23 september 1971 en 14 aprillll72
cass., 1972, blz. 91 en 765) .
en (4) Raadpl. cass., 13 januari 1971
cass., 1971, blz. 459).
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doo1·dat, nu verweercler, een werlnnan nadelig is voor de beschermde werkliein clienst van eiseres en afgevaarcligcle den ; een dergelijke cliscriminatie uitvan het personeel bij het comite voor gesloten is wann.eer een werkgever, die
veiligheid, gezonclheicl en verfraaiing van zich, zoals ten cleze, ten gevolge van
de werkplaatsen, zoncler voorafgaancle
overmacht in de niet betwiste onmogelijkraaclpleging van het bevoegcl paritair heicl bevindt 01n de activiteit van de
ondernen1ing voort te zetten, daa1·door
comite was ontslagen, omclat eiseres de
exploitatie van haar hotel moest stopal zi]n personeel moet ontslaan ; een
zetten claar lmar panel spoeclig zou afgealdus ontslagen workman niet lmn eisen
broken worden ter uitvoering van een herplaatst te worden in eon onclerneming
bij koninklijk besluit van 15 fobruari
waarvan de exploitatie is stopgezet
1967 goeclgekeurcl plan van aanleg, en
(sohendiJ1g van voormelde bepalingen,
nu eiseres had geweigercl verweercler in met uitzonclering van artikel 97 van de
Gronclwet);
de onclerneming te herplaatsen, het
arrest hot boroepen vonnis bevestigt dat
tweecle onclenleel, hot arrest niot paseiseres ll8eft veroordeeld om verweerder send antwoorclt op de conclusio waarin
een bijzondere vergoecling gelijk aan
eiseres aanvoenle clat zij tijclons cle clebattwee jaar loon te betalen en het venveer
ten stukken overlogde waaruit bleok dat
venverpt .dat eiseros hierop stennt dat,
in de maund januari 1968 al hcKor porclam· zij door ovennacht geclwongen was
soneel, 7-oncler enigo uitzonclering, was
geworclon haar exploitatie stop te zetten
ontshcgen, en in llet onzekore laat of hot
en ze clttarcloor in do maancl januari 1968
arbeiclshof deze bewering als onjuist dan
al haar pmsoneel, zonder enige uitzon'vel als juist cloch niot ter zake dienond
doring, nwest ontslaan, zo niet verplioht
beschouwt, waaruit volgt dat hot a.rrost
was orn hot paritair comite te raaclplogen
niet regelmatig met reclenen ifl omkleed
en verweercler bijgovolg regelmatig ont(schending van artikel 97 van de Grandslagen was, op groncl " dat xnet betrekwet) :
king tot het ontslag van boschenncle
worknen1ors ovennacht n1oot slaan op
Wat het tweedo onclercleel betreft :
de onmogolijkheid voor eon werkgover
Overwegende
dat hot arrest erop w:ijst
mn vooraf onder nonnale on1stancligdat niet wordt betwist dat eiseres in de
heclen het bevoegcl paritair comite te
onmogelijkheicl verkeerde om haar acticloe1i vergaderen tot vaststelling van de
viteit vomt te zetton, doch beslist dat
aangevoercle economische of teclmisohe
reclenen en niot, zoa,ls appollante (thans voor hot ontslag van de werknemers die
beschermd ·worden als kandillaten of
eiseres) betoogt, op de ten deze niet
afgevaardigclen van hot personeel bij het
betwiste onmogelijkheid om de activiteit
van de onclerneming voort te zetten ; comite voor veiligheid, gezondheid on
verfraaiing van de wm·kplaatsen, do voor... clat appellante in feite de tijd heeft
afgaande raadpleging van het bevoegd
gehad om hot bevoegd paritair cornite
paritair comite steeds ,reroist is, ongeacht
te cloen vergaderen tot vaststelling van
de aard van de door de werkgever aande economische of technische reclenen gevoercle economische of tochnisohe renamelijk de sluiting van het hotel ten
denen, uitgezondercl wanneer overmacht
gevolge van het plan van aanleg vm1
deze raaclp1egil1g belet ;
de wijk die het ontslag van gei:ntiDat het arrest aldus impliciet doch
meerdo (thans verweercler) rechtvaarzeker aanneemt dat de raaclpleging .van
digen ; dat zij dat niet heeft gedaan;
het paritair oomite vereist is zelfs wandat gei:ntimeercle clerhalve werd ontslagen
in strijd met artikel Ibis, § 2, lid 1, van neer al het personeel van de onclerneming·
wordt ontslagen en dus passend en onde wet van 10 jtmi 1952; ... (clat) overigens . .. de raadpleging van het paritair duqbelzinnig antwoordt op de conclusie
van eiseres ;
comite niet overbodig is .. . daar ze met
name het ondernemingshoofd in staat
Dat dit onderdeel van het middel
stelt in een officii:ile en paritaire adminis- feitelijke gronclslag mist ;
tratieve instelling de redenen van de
Wat het eerste onderdeel betreft :
sluiting van de onderneming uiteen te
zetten en aldus een rechtsgeding te voorOverwegende dat het middel niet
komen ,,
betoogt dat de arbeidsovereenkomst van
terwijl, eerste onderdeel, artikel Ibis, § 2, verweerder, een afgevaardigde van het
van de wet van 10 jtmi 1952 voorziet in
personeel bij het comite voor veiligheid,.
de raadpleging van het paritair comite
gezonclheid en verfraaiing van de werk-·
om elke discriminatie te voorkomen die plaatsen, door overmacht een einde had.
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verweerder met opzegging mocht ontslaan zonder vooraf het bevoegd paritair comite te raadplegen over de economische of technische redenen ter rechtvaardiging van het ontslag, omdat zij,
door een geval van ovenrtacht, in de
onmogelijkheid verkeerde om haar activiteit voort te zetten en daardoor al haar
personeel had moeten ontslaan en verweerder niet kon eisen herplaatst te
worden in een onderneming waarvan de
exploitatie is stopgezet;
Overwegende dat, krachtens artikel1bis, § 2, lid 1, van de wet van 10 jcmi
1952 betreffende de gezoncll1eid en de
veiligheid van d~ werknemers alsmede
de salubriteit van het werk en van de
werkplaatsen, de leden die het personeel
vertegenwoordigen in het comite voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van
de vverkplaatsen en de kandidaten voor
dit comite slechts ontslagen kunnen
worden mn een ch'ingende reden of om
economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite
zijn erkend ;
Overwegende dat, door te stellen dat
een werkgever zonder voorafgaande raadpleging van het paritair comite een
beschermde werknemer kan ontslaan,
wanneer hij, door een geval van overmacht, in de onmogelijkheid verkeert
om zijn activiteit voort te zetten en
al zijn personeel moet ontslaan, eiseres
in de wettekst een onderscheid invoert
dat er niet in voorkomt ;
Dat, nu de werkgever een beschermde
werlmemer onwettig heeft ontslagen,
het zonder belang is dat de herplaatsing
van deze laatste niet meer mogelijk is ;
Dat dit onderdeel van het iniddel naar
recht faalt';
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 mei 1975. - 3 6 kamer. Voo1'zitte?', de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Ve~·slaggeve?', de H. Meeus.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite~·s,
de RH. Fally en Dassesse.

Op dezelfde dag werden twee gelijkaardige arresten gewezen, in zake dezelfde
eiseres tegen Demcmter, op de voorziening tegen een op 3 december 1973 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen arrest,
en tegen Lecroart, op de voorziening

tegen een op 17 december 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen arrest.

16 KAMER.- 29 mei 1975.
1° DADING. - RECHTSVORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING. BURGERLIJK
WETBOEK, ARTIKEL 2046. - DRAAGWIJDTE.
2° DADING.- WEGVERKEERSONGEVAL.
- PARTIJEN DIE DE KOSTEN VAN DE
REPARATIE OP EEN FORFAITAIR BEDRAG
VASTSTELLEN DAT NIET HOGER MAG
ZIJN DAN RET BEDRAG VAN DE FAC TUUR
VAN DE IN RET DESKUNDIGENVERSLAG
VERMELDE REPARATEUR EN DE BETALING AFHANKELIJK STELLEN VAN DE
OVERLEGGING VAN DE GEKWITEERDE
FACTUUR VAN DE REPARATIES.
WETTELIJKHEID.
3° DADING. - WEGVERKEERSONGEVAL.
- PARTIJEN DIE DE KOSTEN VAN DE
REPARATIE OP EEN FORFAITAIR BEDRAG
VASTSTELLEN DAT NIET HOGER MAG
ZIJN DAN RET BEDRAG VAN DE FACTUUR
VAN DE IN HE;r DESKUNDIGENVERSLAG
VERMELDE REPARATEUR EN DE BETALING AFHANKELIJK STELLEN VAN DE
OVERLEGGING VAN DE GEKWITEERDE
FACTUUR VAN DE HERSTELLINGEN. BENADEELDE DIE DE REPARATIES NIET
RAN LATEN UITVOEREN WEGENS OMSTANDIGHEDEN BUITEN ZIJN WIL. 0MSTANDIGHEID GEEN BELETSEL RAN
ZIJN VOOR EEN RECHTMATIGE VERGOE·
DING.
1° Dading kan woTden aangegaan ove1'
de Techtsvo?'de?·ing tot veTgoeding vr:n
de schade ten gevolge van een fout, zowel
als ove~· de ?'echtsvo?·deTing tot veTgoeding
van de schade ten gevolge van een misdTijj. (Art. 2046 B.W.)
2° De ove1•eenkomst tussen de getroffene
van een wegveTkee~·songeval en de vom·
het ongeval aanspmkelijke dade~· of zijn
ve1'zelce~·aa1' om de lcosten van de ?'epm·atie
op een jo?jaitai?' bedmg vast te stellen
dat niet hoge?' mag zijn dan het bedmg
van de factuu1' van de in het deslcundigenve~·slag ve1·melde 1'epa1'ateu1' en de
betaling afhankelijlc te stellen van de
ove?'legging van de gekwitee?'de jactuu1'
van de 1'epa1'aties komt nee1' op een
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dading; deze overeenkomst is wettig.
(Art. 2046 B.W.)
3° Wanneer de getroffene van een wegverkeersongeval en de ve1·zeke1·aar van
de voo1· het ongeval aansprakelijke dader
overeengekomen zijn om de kosten van
de reparatie op een j01jaitair bedrag
vast te stellen dat niet hoge1· mag zijn
dan het bedrag van de jactuu1· van de
in het deskundigenve1•slag vermelde ?'eparateur en de betaling ajhankelijk te stellen van de ove1·legging van de [Jekwitee?·de jactuur van de reparaties, is het
jeit dat de benadeelde, wegens omstandigheden buiten zijn wil, deze werken
niet heeft kunnen laten uitvoeren geen
beletsel vo01' een ?'echtmatige vergoeding.
(FRANSOLET, T. GALOUX.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te V erviers ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 6, ll31, ll33,
ll34, ll35, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383,
2044 en 2046 van het Burgerlijk Wetbook,
do01·dat het vonnis eiser veroordeeld
heeft tot vergoeding van de schade van
verweerders voertuig ingevolge het ongeval van 9 januari 1971 en het verweermiddel verworpen heeft waarin eiser betoogde dat in het door verweerder persoonlijk onderteke:q_d proces-verbaal van
het deskundigenonderzoek bepaald werd
dat de op tegenspraak vastgestelde vergoeding betaalbaar was op voorwaarde
dat de herstellingen uitgevoerd worden en
op vertoning van de gekwiteerde factuur
van de herstellers, en dat die voorwaarde
niet vervuld was, op grond dat de clausule waardoor de betaling van de schadevergoeding afhankelijk wordt gesteld va:n
de herstelling en van het overleggen van
de factuur onwettelijk was omdat ze
inbreul;: maakt op het absolute recht van
het slachtoffer op de volledige vergoeding
van zijn schade, dat het proces-verbaal
van het deskundigenonderzoek in geen
geval kon worden uitgelegd als een aanbod tot vergoeding van een schacle waarover een clacling kon worden aangegaan
of waarbij voorwaarden kunnen worden
opgelegcl, maar clat het enkel een objectieve en op tegenspraak gedane ramin.g
is van het bedrag van de schade, en dat

de verplichting van degene die een ongeval veroorzaakt heeft om het slachtoffer te vergoeden niet steunt op een
contractuele maar op een quasi-clelictuele verbintenis en derhalve niet kan
afhangen van een element dat vreemd is
aan het ongeval waarvan het bestaan
de enige grondslag is van de verplichting
van degene die aansprakelijk is om het
slachtoffer te vergoeclen,
te1·wijl, ee?·ste onderdeel, de verplichting
van degene die aansprakelijk is voor een
ongeval om het slachtoffer te vergoeclen,
zoals vastgesteld bij de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
claar zij aanleicling ka:n geven tot
betwisting, het voorwerp mag uitmaken van een dacling, zoals bepaalcl
bij de artikelen 2044 en 2046 van het
Burgerlijk Wetboek, waaruit volgt dat,
krachtens de bindende kracht door de
artikelen ll34 en ll35 van het Burgerlijk
Wetboek aan de overeenkomsten in het
algemeen gegeven, in het onderhavige
geval aan het op II februari 1971 door
verweercler ondertekend proces-verbaal
van het deskundigenonderzoek, de verplichting verweercler door dergelijke
dading te vergoeden afhankelijk kan
worden gemaakt van de werkelijke herstelling van het voertuig en van hot overleggen van de factuur, daar hot door de
artikelen 1382 en 1383 ingestelde recht
op vergoeding niet het absolute karakter
heeft dat clergelijke voorwaarde onwettelijk zou maken in de zin van de artikelen 6, ll31 en ll33 van het Burgerlijk
Wetboek;
tweede onde1·deel, in de veronderstelling
dat het bestreden vonnis in deze zin moet
worden uitgelegcl dat de rechters zonden
beslist hebben dat hot op II februari 1971
door verweerder ondertekend procesverbaal van deslnmdigenonderzoek niet
de voorwaarde bevatte clat de betaling
van de vergoecling afhankelijk was van
de werkelijke herstelling van hot voer-'
tuig en' van het overleggen van de factuur, hot bestreclen vonnis alsdan de
bewijskracht van dat proces-verbaal van
hot deslnmdigenonderzoek, krachtens de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van hot
Burgerlijk Wetboek, miskencl heeft, claar
dit uitclrukkelijk bepaalde dat de tussen
de partijen in onderlinge overeenstemming, bepaalcle vergoeding hot maximum
beclrag was da,t na overlegging van de
gekwiteercle factuur van de hersteller
betaalbaar was on clat het proces-verbaal
slechts gelclig was in zoverre aile daarin vermelde beschacligingen werkelijk
herstelcl worden :
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Overwegende dat ter verwerping van
eisers exceptie hieruit afgeleid dat de
vergoeding niet verschuldigd zou zijn
op grond dat het beschadigde voertuig
niet hersteld werd, terwijl de herstelling
docir verweerder aangenomen werd als
voorwaarde voor de betaling van ge. noer;t'lde vergoeding, het vonnis, dat instemt 1net de reclenering van de eerste
rechter, beslist clat « cle clausule waarcloor cle betaling van cle schaclevergoecling afhankelijk worclt van cle herstelling en van·het overleggen van de factuur
onwettelijk is, omclat ze inbreuk maakt
op het absolute recht van het slachtoffer
op cle volledige vergoeding van zijn
schacle, door het verwerven van een
som geld»;
Overwegencle clat, volgens het vonnis,
het proces-verbaal van het cleskuncligenonderzoek dat cle litigieuze clausule
bevat « een loutere vaststelling is van
het bedrag van de schacle, waarin derhalve geen voorwaarde opgelegd mag
worden betreffende de uitoefening van
het recht op vergoeding, recht dat zijn
juridische grondslag niet vindt in het
verslag van het deskundigenonderzoek »
maar in « het ongeval zelf clat de enige
gronclslag is van de verplichting, van
degene die aansprakelijk is, om het
slachtoffer te vergoeclen » ;
Overwegencle clat uit artikel 2046 van
het Burgerlijk Wetboek afgeleid wordt
dat over de rechtsvordering 'tot vergoeding van een door een fout veroorzaakte
schacle,. zowel als over de rechtsvorclering
tot vergoeding van een door een misdrijf
veroorzaakte schade, een dading kan
worden aangegaan ; dat de partijen derhalve, overeenkomstig artikel 2044 van
hetzelfde wetboek, een gerezen geschil
lmnnen beiiindigen of een .toekomstig
geschil voorkomen ';
Dat nit het vonnis blijkt dat, in het
onclerhavige geval, het geschil dat gerezen is of dat kon ontstaan, betrekking
had op de raming van het nadeel clat
voortspruit uit de door eiser aan het
voertuig van verweerder veroorzaakte
stoffelijke schade ;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling zich ertegen verzet . clat de
partijen in dergelijke clading vrij, bij
onderling akkoorcl, het bedrag van de
herstelling vaststellen op een forfaitair
bedrag dat niet hoger mag zijn clan
he~ bedrag van de factuur van de in
het « proces-verbaal van het deskuncligenonclerzoek >> vermelde hersteller, en
dat zij, om de naleving van hun overeenkomst te verzekeren, de betaling ervan
afhankelijk maken van het overleggen

van een gekwiteerde factum· van de
herstellingen ;
Dat een dergelijk heeling nochtans, in
beginsel, niet mag verhinderen dat het
slachtoffer een rechtmatige vergoecling
bekomt wanneer, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, de
herstellingswerken niet kunnen plaatsvinden;
Maar overwegende dat het vonnis,
om zijn beslissing te gronden, zich beperkt tot de verwerping van de litigieuze
bepaling als onwettelijk in se ; dat het,
clerhalve, zijn beslissing niet wettelijk
verantwoordt ;
Dat het. midclel clerhalve gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger
beroep ontvankelijk wordt verldaarcl;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik, zitting houdend in hoger beroep.
29 mei 1975. - 1e kamer. - Vom·zittm·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Trousse. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart et Fames.
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29 mei 1975,

1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BUURSCHAPSSTOORNIS, STOORNISSEN AAN EEN
EIGENDOM VEROORZAAKT DOOR WERKEN OP EEN NABURIG ERF. AAN-..
SPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR
VAN DIT ERF. -'- AANSPRAKELIJKHEID
WELKE ZIOH NIET UITSTREKT TOT DE
AANNEMER DIE GEEN FOUT HEEFT
BEGAAN BIJ DE UITVOERING VAN DE
WERKEN.

2o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
0VEREENKOMST). BuuRSOHAPSSTOORNIS.- STOORNIS AAN EEN EIGENDOM VEROORZAAKT DOOR WERKEN OP
EEN NABUJUG ERF. PERSOONLIJKE
FOUT VAN DE AANNEMER IN DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN.- CoM-
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PENSATOIRE OF ZWAARDERE VERGOEDING DOOR DE EIGENAAR-OPDRACHTGEVER AAN DE NABURIGE EIGENAAR
VERSCHULDIGD UIT OORZAAK VAN DEZE
FOUT.- AANNEMER VOOR DEZE SCHADE AANSPRAKELIJK JEGENS DE EIGENAAR-OPDRACHTGEVER.

3o

HUUR VAN DIENSTEN. CoNTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE AANNEMER JEGENS DE EIGENAAR.
OMVANG.- BuURSCHAPSSTOORNIS.

4°

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN.- CASSATIEGEDING.- Ers TOT
BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST
DOOR DE EISER TOT CASSATIE INGESTELD.
0NTVANKELIJKHEID.
VOORWAARDEN.

5°

CASSATIE. OMVANG. BURGERLUKE
ZAKEN.
EINDARREST OP
TUSSENGESCHIL.- 0ASSATIE VAN EEN
BESCHIKKENDE GEDEELTE.- 0ASSATIE
DIE VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE
RECHTSPLEGING VOLGENDE OP DE VERNIETIGING VAN RET BESOHIKKENDE
GEDEELTE.

1° Als de eigenaar van een onroer·end fJOecl
die aan een nab~wig erf een stoor·nis
toebr·engt die de mate van de gewone
ongemakken van buur·schap overschr·ijdt,
namelijk door· op zijn Mj wer·ken uit te
voeren, een billij ke en passende vergoeding moet betalen tot herstel van de
gelijkheid t~tssen de nab~u·ige M'Ven,
strekt deze ver·plichting zich niet uit tot
de aannemer• die geen fmtt heeft begaan
bij de uitvoering van de werken (1).
(Art. 544 B.W.; art. 11 Grondwet.)

2° Als de compensatoir·e ver·goeding, welke
dom· een eigenaar·-opdrachtgever· aan de
nabur·ige eigenaar· ver·sch~tldigd is we gens
het enkel verbr·eken van het ve1·eiste
evenwicht dat moet hee1•sen in de betrelcJcingen tussen nab~wige eigenaars oolc
niet versch~tldigd is door de aannemer·
die het gebouw opget?·olclcen heejt, hoewel
die ve1·br·eking uit dit optr·elcken is ontstaan, blijjt de aanneme1· die bij het
oprichten van het gebouw een per·soon-

(1) Oass., 28 januari 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 521) en de conciusie van de eersteadvocaat-generaai Mahaux, toen advocaatgeneraai, 5 mei 1967 (A1'1', cass., 1967,
biz. 1081) en 14 juni 1968 (ibid., 1968,
biz. 1247).
(2) Cass., 14 juni 1968, waarvan sprake
in de vorige noot.

lijke jmtt heeft begaan niettemin aan·sprakelijk, op groncl van de ar·tikelen 1382 en volgende van het Burgerlijlc
W etboelc, voor· de schade welke hij ald~ts
veroor·zaalct aan de eigenaar-opdrachtgever· die tot betaling van de compensatoir·e of van een zwaanler·e compensatoir·e
ver·goeding geho~tden is (2).
3° Zelfs als hem geen fottt kan wor·den

ten laste gelegd, is de aannemer·, die zich
jegens de opdr·achtgever bij ovm·eenkomst
ertoe heeft ver·bonden alle aanspmkelijkheid en alle r·isico's .van de onderneming
op zich te nemen, verplicht de opdmchtgever· te vrijwaren voo1' een r·echtsvonle- ,
r·ing wellce op gr·ond van ar·tilcel 544 van
het Btw·gedij lc W etboelc doo1· de eigenaar
van een nab~w·ig Mj is ingesteld wegens
een stoornis die de mate van de 1wrmale
bu~u·schapsongemalclcen overschTijdt ( 3).
4° De eis tot bindendverlclar·ing van het

arrest dom· de eiser tot cassatie ingesteld
is niet ontvankelijlc wanneeT deze niet
doet blijken van een belang om het
arr•est bindend te doen ver·lclaren vom·
de in tussenlcomst opgeroepen partij (4).
5° In burgedij lee zalcen bTengt ve1·nietiging

van een beschilclcing van een eindarr·est
op tussengeschil vernietiging mede van
de r·echtspleging volgend op de. vernietiging van die beschilclcing (5).

(MAGHUIN, T. DELVAUX EN DESAIVE.)

ARREST

(vertaling).

HE'l1 HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 januari 1964 door het Hof
van beroep te Luik gewezen (6);
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 11 van de Grandwet, 544, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doo1•dat het bestreden arrest de door
verweerder Delvanx tegen eiser- ingestelde vordering tot vrijwaring in begin-

Raadpl. cass., 5 mei 1967 (A1·1·. cass.,
biz. 1081).
Cass., 31 januari 1975, s~tpra, biz. 621.
Oass., 16 oktober 1959 (Bttll. en Pas.,
I, 199); raadpl. cass., 13 januari 1972
(A1·1·. cass., 1972, blz. 468).
.
(6) De voorziening tegen deze beslissing is
van 30 augustus 1974.

(3)
1967,
(4)
(5)
1960,
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sel ontvankelijk en gegrond verklaard
heeft op grond dat de door de Heer
Blavier tegen verweerder DelvailX ingestelde hoofdvordering beoogde dat verweerder Delvanx zon worden veroordeeld
tot de vergoeding van de schade die
genoemde Delvanx, nabnrige eigenaar,
bij genoemde Blavier veroorzaakt had
door aan zijn onroerend goed werken
te laten nitvoeren, dat de door verweerder Delvanx tegen eiser ix1gestelde vordering tot vrijwaring hierop steunde dat
genoemde Delva"LlX de nitvoering van de
werken aan eiser toevertronwd had en
clat, il1 zoverre deze de heer Blavier enige
schade berokkend hadden, het eiser was
die zon moeten vergoeden, dat de artikelen 11 van de Grondwet en 544 van
het Bnrgerlijk Wetboek iedereen verplichteJ.1 het evenwicht tnssen de nabnrige eigendommen ill acht te nemen en
dat bijgevolg de aannemer die, door zijn
niet-schuldige claad, dit evenwicht verbreekt inbrenk maakt op het recht van
de nabnrige eigenaar en hem een rechtvaardige en passende vergoeding verschnldigd is,
trwwijl, zodra eiser geen enkele fout
begaan had waarvoor hij overeenkomstig
de artikelen 1141 tot 1151 van het
Bnrger:lijk Wetboek contractueel aansprakelijk kon worden gesteld of aqnilisch
aansprakelijk overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek, de artikelen ll van de Grondwet
en 544 van het Bnrgerlijk Wetboek het
niet mogelijk maakten eiser te veroordelen hetzij tot de vergoeding VaJ.1 de
nabnrige eigenaar Blavier hetzij tot de
vrijwaring van verweerder Delvaux,
bouwheer:
Overwegende dat het bestreden arrest
naar recht zegt dat de door verweerder
Delvanx tegen eiser ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring ontvankelijk is
zowel op grond van artikel 544 als van
artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat de aannemer, aangezien hij geen nabnrige eigenaar is, als
dnsdanig niet verplicht is de compenserende vergoeding te betalen, wegens het
verbreken van het evenwicht dat moet
bestaan in de betrekkingen tnssen naburige eigenaars, die door de eigenaar die
bonwt verschnldigd is aan de nabnrige
eigena~;>r ; dat hij de eigenaar die bouwt,
die de compenserende .vergoeding moet
betalen, echter eventneel zal moeten
vrijwaren in de mate dat zijn persoonlijke
font, bij het optrekken van het gebouw,
voor de eigenaar de verplichting meebrengt een compenserende vergoeding te

betalen of deze vergroot heeft, of in de
mate dat hij zich jegens de eigenaar die
bonwt bij overeenkomst verbonden heeft
gans de aansprakelijkheid en alle risico's
van de aann01ning ten laste te n8lnen,
zelfs bniten elke font ;
Dat het arrest, in zoverre het verhlaart
dat eiser de benadeelde eigenaar moet
vergoeden op grond van artikel 544 van
het Bnrgerlijk Wetboek, deze wetsbepalmg geschonden heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
En overwegende dat het arrest geen
enkele eis van eiser tegen verwoerder
Desaive af\vijst en tegen hem geen
enkele veroordeling nitspreekt ten gnnste
van deze laatste ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest il1 zoverre het naar recht
zegt dat de door verweerder Delvanx
tegen eiser ingestelde rechtsvordering
ontvankelijk is in zoverre zij op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek
gegrond is; verklaart nietig de rechtspleging die het gevolg is van de vernietigde beslissing, namelijk het in de zaak
op 19 oktober 1967 door de Rechtbank
van eerste aanleg te Luik gewezen vonnis
in zoverre dit vonnis over genoemde
vordering tot vrijwaring nitspraak doet ;
zegt dat de eis tot tnssenkomst en
tot bindendverklaring van het arrest
~iet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang; beveelt dat van dit arrest meldrug zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissingen ;
hondt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist ; verwijst
de aldns beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
29 mei 1975. - 1 8 kamer. - Vooi·zitte?·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Trousse. Gelijkl~tidende conclttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

18 KAMER.- 30 mei 1975,

VERZEKERINGEN.

VERI'LIOHTE
AANSI'RAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.- VERKEERSONGEVAL VEROORZAAKT DOOR RET VERZEKERD
MOTORRIJTUIG,
BESTUURD
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DOOR EEN VERZEKERDE DIE NIET DE
VERZEKERINGNEMER IS EN DIE AANSPRAKELIJK IS VOOR HET ONGEVAL. ARTIKEL ll, LID 2, WET VAN 1 JULI
1956.- VERZEKERAAR DIE ZIOH IN DE
VERZEKERINGSOVEREENKOMST EEN
RECHT VAN VERHAAL HEEFT VOORBEB:OUDEN
TEGEN
DE
VERZEKERING·
NEMER EN TEGEN EEN VERZEKERDE
DIE NIET DE VERZEKERINGNEMER IS.
TEGENSTELBAARHEID VAN DIT BEDING AAN DEZE VERZEKERDE.

(1) Raadpl. cass., 23 november 1967 (An·.
eass., 1968, biz. 423), 15 maart 1971, motieven
(ibid., 1971, biz. 672), en 12 juni 1973, motieven (ibid., 1973, biz. 990); raadpl. : CASSART,
BoDSON en PARDON, L'asstu·anee automobile
obligatoire de responsabilite civile, druk 1957,
biz. 229; WAUTHIER, L'assu?'anee automobile
obligatoire, druk 1957, biz. 184; BEYENS, in Les
Novelles, Droit commercial, deel V, druk 1966,
L'asstu·anee des vehieules atdomoteu1·s, nrs. 399
tot 401 en 426 tot 429 ; Rep. pmt. dr. belge,
Complement III, druk 1969, trefwoord Assu7"anees tm·rest1·es ( Contrats partiettliers ), nrs. 894
tot 906.
, De teksten van de artikel!Jn 11, lid 2, van
de Belgische wet van 1 juli 1956 en 11, lid 2,
van de Nederlandse overeenstemmende wet
van 30 mei 1963 zijn praktisch gelijkluidend :
het op 7 januari 1955 te Brussel in Beneluxverband gesloten Verdrag bevat immers
bepalingen die weergegeven zijn onder de
artikelen 1 tot 14 van de Belgische wet (zie
WAUTHIER, op. eit., biz. 7 en vlg.) en van
de N ederlandse wet.
De Hoge Raad der Nederlanden besliste bij
arrest van 12 maart 1971 (Nederlandse Jurisprudentie, 1971, n° 247, biz. 676), trouwens op
andersluidende conclusie van procureur-generaal Langemeijer, dat het bij de verzekeringsovereeukomst voorbehouden verhaalsrecht
van artikel 11, lid 2, aileen dan kan word~n
uitgeoefend tegen de verzekerde die niet de
verzekeringnemer is, indie.n zijn aansprakelijkheid wei door de bestaande verzekering
gedekt wordt, maar hij zijn rechten uit de
polis heeft verspeeld door na het ongeval niet
te voldoen aan een of meer verplichtingen
jegens de verzekeraar, van welker nakoming
zijn aanspraak jegens deze op grond van enige
wetsbepaling of beding in de polis afhankelijk
. is gesteld. Er wordt terecht onderstreept dat
de interpretatie van de Hoge Raad in feite
elke betekenis ontneemt aan artikel 11, lid 2,
ten opzichte van de mede-verzekerde bestuurder met betrekking tot het niet-nakomen van
de essentii~le polisbepalingen (ED. EMMERING,
" In welk geval heeft de verzekeraar een
regresrecht tegen de verzekerde, die niet is

Wanneer de verzeke~·aar van de aansp?·alcelijkheid inzake een motorrijttlig zich
overeenkomstig artikel 11, lid 2, van de
wet van 1 juli 1956 een recht van ve?"haal heejt voorbehouden tegen de verzekeringnemm· en, indien daartoe g1·ond
bestaat, tegen een verzekerde die niet
de ve1·zekeringnemer is, en wanneer met
het verzekm·d motm·rijtuig een ongeval
werd ve~·oo?·zaakt door een verzekerde die
niet de verzekeringneme?" is en die aan·
spralcelijk is voor het ongeval, is het
bedoelde beding tegenstelbaar aan deze
verzekerde (1) (2) (3).

de verzekeringuemer, als de polis deze dit
recht geeft? " R. W., 1970-1971, kol. 644 tot
652, in het bijzonder kol. 651).
De teksten van de artikelen 11, lid 2, van
de vermelde Nederlandse en Belgische wetten
zijn in overeenstemming met de tekst van
artikel11, paragraaf 2, van de bij de BeneluxOvereenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, van 24 mei 1966. behorende gemeenschappelijke bepalingen (Benelux-Publikatieblad, 1968, 12• aanvulling). Deze Overeenkomst werd bekrachtigd bij de Nederlandse
wet van 22 december 1966 en bij de Belgische
wet van 9 juli 1968, doch is nog niet in wel'king getreden, vermits ze, luidens artikel 13-2
van de Overeen,komst, eerst in werking zal
treden op de eerste dag van de maand volgende op de datum van neerlegging van de derde
akte van bekrachtiging en vermits het
Groothertogdom Luxemburg nog geen akte
van bekrachtiging heeft neergelegd. Evenzo
is nog niet in werking getreden het Aanvullend
Protocol van 26 september·1968, bij de voormelde Benelux-Overeenkomst, waarvan artikel 1 als gemeenschappelijke rechtsregels voor
de toepassing van de Hoofdstukken III, IV
en V van het Verdrag betreffende de instelling
en liet statuut van een Benelux-Gerechtshof de
bepalingen van de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966, van de Bijlage van deze Overeen•
komst en van het Protocol van ondertekening
ervan aanwijst, voor zover, wat betreft de
bepalingen ·van de Bijlage, de inhoud ervan
is opgenomen in de wetgeving van de Staat,
waarin de vraag van uitleg is gerezen.
Luidens artikel 3 van het Aanvullend
Protocol, van 26 september 1968, treedt ditzelve immers in werking op de eerste dag
van de tweede maand volgende op de datum
van de neerlegging van de derde akte van
bekrachtiging van dit Protocol : terwijl de
akte van bekrachtiging door Nederland op

(Zie het vm•volg van noot 1, alsmede de noten 2
en 3, op de volgende bladzijde.)

1037 (GOTEMANS,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
(( FONCI:EJRE CAMER ».)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 oktober I973 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen II, lid 2, van de
wet van I juli I956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ll65 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, recht sprekende over
een door verweerster tegen eiser ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling
van de vergoeding welke zij als verzekeraar, krachtens de met de vader van
eis.er gesloten verzekeringsovereenkomst,
uitbetaalde, de gevraagde veroordeling
uitspreekt ondanks het verweer van
eiser dat hij geen partij was bij het verzekeringscontract, zulks op grond van
de overwegingen (( dat het regres van de
verzekeraar tegen de verzekerde . op
wettelijke grondslag rust ; dat luidens
artikelll, lid 2, van de wet van I juli I956
op de verplichte verzekering van de
motorrijtuigen. de verzekeraar zich een
recht van verhaal mag voorbehouden,
niet enkel tegen de verzekeringnemer
doch eveneens tegen de verzekerde die
niet de verzekm:ingnemer is; dat appellante {thans verweerster) zich in onderhavig geval, conform met voormelde
wetsbepaling, onder meer krachtens de
artikelen 24 en 25 van de model-polis
dergelijke beperking van haar verzekeringsverplichting heeft voorbehouden,
nu bij artikel 26 is bepaald dat iedere inbreuk van verzekerde op zijn verplichtingen hem het recht op waarborg van
het ·contract ontzegt en dat, in dergelijk
1 juli 1971 en door Belgie op 17 februari 1971
werd neergelegd, ontbreekt nog de neerlegging van een akte van bekrachtiging door het
Groothertogdom Luxemburg.
Vermits de Benelux-Overeenkomst van
24 mei 1966 en het Aanvullend Protocol, van
26· september 1968, bij deze Overeenkomst,
nog niet in werking zijn getreden, kon omtrent de draagwijdte van artikel 11, lid 2,
geen uitleg gevraagd worden aan het BeneluxGerechtshof, zoals voorzien bij Hoofdstuk III
van het V erdrag betreffende de instelling en
het statuut van een Benelux-Gerechtshof,
ondertekend te Brussel op 31 maart 1965

geval, de verzekeraar een recht van
verhaal heeft op de verzekeringnemer
alsmede, i;ndien daartoe grond bestaat,
op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is»,
terwijl, eerste onde1·deel, het zich voorbehouden van eeri recht van verhaal,
zoals bedoeld door het tweede lid van,
artikel 11 van de wet van I juli I956,
een contractueel voorbehoud is dat geen
uitwerking kan hebben tegen de verzekerde indien hij geen partij is bij de verzekeringsovereenkomst tenzij ingeval de
verzekerde de verplichtingen die voor
hem uit zijn hoedanigheid van begunstigde van de overeenkomst voortvloeien
niet nakomt, daar een overeenkomst aan
derden geen nadeel kan toebrengen
(schending van de artikelen ll van de
wet van I juli I956 en ll65 van het
Burgerlijk W etboek) ;
tweede onderdeel, eiser in conclusie had
gesteld (( dat derde ge'intimeerde (thans
eiser) geen overeenkomst met appellante
heeft gesloten ; dat uit artikel 24 van
de polis wel blijkt dat dit voorbehoud
hier werd gemaakt maar dat derde geintimeerde van die omstandigheid niet
op de hoogte was, aangezien hij geen
partij was in.de overeenkomst; dat voorbehoud make:n niet gelijk te stellen is
met het scheppen van het recht ; dat
voorbehoud maken zelfs een · (regres-)
recht veronderstelt, maar dat appellante
zou moeten aanduiden hoe dit verondersteld recht wordt gecreeerd ; dat dit
recht niet ex lege. (artikel 11, lid 2, van
de wet van I juli I956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen) kan ontstaan zijn,
aangezien deze wetsbepaling duidelijk
'-'ereist dat het verzekeringscontract deze
mogelijkheid van verhaal effectief zou
voorbehouden ; dat de wet dus in feite
verwijst naar de verzekeringsovereenen in werking getreden op 1 januari 1974
(B'elgisch Staatsblad, 11 december 1973).
.
(2) Wat betreft de omvang van het beding
waarbij de verzekeraar zich het recht voorbehoudt verhaal uit te oefenen, raadpl. cass.,
23 juni 1972 (An·. cass., 1:972, biz. 1014) en
noot.
(3) Wat betreft de omstandigheid dat de
verzekeraar, die zich het bij artikel 11, lid 2,
van de wet van 1 juli 1956 voorziene recht van
verhaal niet voorbehouden heeft, geen verhaal
kan uitoefenen tegen de verzekerde op grond
van artikel 16 van de wet van 11 juni 1874,
raadpl. cass., 17 juni 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 1130).
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komst; dat doze verzekeringsovereenkomst niet tegenstelbaar is aan derde
gei"ntiiileerde, aangezien hij er geen
partij van was ,, en de hierboven geciteerde overwegingen van het arrest daar
geen passend antwoord op geven, zodat
het arrest niet naar behoren met redenen
is omkleed (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende clat nit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de door verweerster ingestelde vorclering strekt tot
terugbetali11g van de vergoeding die
zij als verzekeraar krachtens een met de
ouclers van eiser gesloten verzekeringsovereenkoinst uitbetaalcle aan de, slachtoffers van een verkeersongeval >vaarvoor
hun clestijds minclerjarige zoon, thans
eiser, aansprakelijk werd verklaarcl en
dat de vordering hierop steunt clat eiser,
als bestuurcler van het verzekercl voertuig, zijncle een rijwiel met hulpmotor,
op het ogenblik van het ongeval tussen
16 en 18 jaar oud was doch niettemin, in
strijcl met artikel11, 3°, van het algemeen
verkeersregle1nent, een ander persoon
vervoerde, geval voorzien bij de artikelen 24 en 25, 6°, van de tot voormelde
overeenkomst behorende moclelpolis ;
Overwegende dat artikel ll, lid 2, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichto aansprakelijkheiclsverzekering
inzake motorrijtuigen de verzekeraar
geen reeht van verhaal tegen .de voor de
aanrijding aansprakelijke persoon van
arnbtswege toekent, 111aar do verzekeraar
de mogelijkheicl biedt zich contractueel
tegen de _verzekeringnemer en, indien
daartoe groncl bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is,
een recht van verhaal voor te behouden,
Vall welke mogelijkheicl verweerster gebruik gemaakt heeft ;
Dat voormelcle ·wotsbepaling insluit
dat het heeling waarbij de verzekeraar
zich een re0ht van verhaal voorbehoudt
ten opzichte van de verzekercle die niet
de verzekeringnemer is, aan cleze laatste
tegenstelbaar is ;
Dat er anclers over beslissen elke
betekenis aan, voormelde wetsbepaling
zou ontne111en ;
(1) Cass., 21 maart 1957 (A1-r. cass., 1957;
blz. 603) en noot, 28 januari 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 528) en noot, en 19 mei 1967,
motieven (A?'J". cass., 1967, blz. 1121); VAN
RYN, P1·incipes de droit commm·cial, deel IV,
druk 1965, nr. 2443, 3 ; FREDERIOQ, Traite
de d1•oit commercial belge, deel III, druk 1947,

Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweecle onderdeel betreft :
Overwegencle dat, op grand van de in
het middel aangehaalcle besclwuwingen,
het hof van beroep de conclusie van eiser
betreffenclo de noodzakelijkheicl van het
bestaan van een contractuele band tussen
de verzekeraar en de verzekerde die geen
vorzekeringnemer is, passencl bEiantwoorclt;
Dat hot onclercleel feitelijke gronclslag
mist;
0111 die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
30 mei 1975. - 1e kamer. Voo?·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve1'8laggeve1·, de H. Gerniers.
- Gelijkltfidencle conclttsie, de H. Tillekaerts, aclvocaat-generaal. Pleiters,
de HH. van Heeke en Fally.

1e

KAll'IER. -

30 rnei 1975.

VERZEKERINGEN. VERZEKERINGEN IN HET ALGEMEEN.- NIETIGHEID
VAN DE VERZEKERING WEGENS VERZWIJ"GING OF VALSE VERKLARING VAN
DE VERZEKERINGSNEMER.- VERZWIJ"GING. BEGRIP.

De Ve?'zeke1·ingsnemer moet aan de ve1'zekeraa1' een jttiste kennis geven van cle
bestanclclelen van het 1·isico dat hij wil
laten clekken, zoncle?' dat de ve1'Zeke1·aa1'
deze moet nagaan; het niet-aangeven
van een omstancligheid waa1·van de
ve?'zeke?'aa?' wettig omoetencl is en die
de waanlering van het risico kan verzwa?·en, leve?'t een verzwijging op die de
ve1·zeke1'ing nietig maakt, zelfs wannee?'
de ve1'zekeringsnemer te goeder troitw,
doch ten O?H'echte, meent dat hij niet
gehottden is deze omstandigheid te vermelden of wannee1• c~eze omstandigheid
hem onbekend is maa?' hij ze had moeten
kennen (1). (Art. 9 wet van ll juni
1874.)
nr. 221 ;

MONETTE, DE VILLE en ANDRE,
T1·aite des assu?·ances terrest1·es, deel I, druk
1949, nr. 322; LALoux, Tmite des assumnces
tm-resi?·es en d1·oit belge, c1ruk 1944, nrs. 121
en 122 ; WETS, noot onder cass., 21 maart
1957, in Rev. m•it. jw. belge, 1958, biz. 168
en vlg., in het bijzonder nrs. 4, 5, 9, 10 en 12.
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(NAAll'ILOZE VENNOOTSCHA:P <C CENTRALE
VERZERERINGSMAATSCHAPPIJ 1909
GROEP JOSI ,, T. LUCAS EN MERTENS
DE WIL111ARS, q.q.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 november 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sche:nding van de artikelen 9 van de
wet van l l juni 1874 en, voor zoveel als
nodig, 97 van de Grondwet,
doonlat het hof van beroep oordeelt
dat " gelet op wat voorafgaat, gelntimeerde (thans eiseres) het door artikel 9
van de verzekeri:ngswet vereiste bewijs
van opzettelijke valse verklaringen of
bewuste verzwijging schuldig blijft ,,
tenvijl artikel 9 van de wet van 11 juni
1874 bepaalt : "Elke verzwijging, elke
valse verklaring door de verzekerde
gedaa;n, zelfs zonder kwade trouw, wanneer zij de waardering van het risico verminderen of het voorwerp ervan wijzigen,
derwijze dat de verzekeraar, had hij
ervan kem<is ged.ragen, niet aan dezelfde
voorwaarden zou gecontracteerd hebben,
maken de verzekering nietig ,, zodat het
arrest de bewoordingen zelf van deze
wetsbepaling schendt of minstens zijn
beslissing steunt op een ver~eerde interpretatie van de wetsbepaling die het toepast:
Overwegen:de dat volgens het bestreden
arrest de vordering van eiseres ertoe
strekte de door eiseres met verweerster
gesloten verzekeringsovereenkomst tot
dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor een autovoertuig
nietig te horen verklaren op grand van
artikel 9 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen, wegens valse verklaring of verzwijging in het daartoe
door verweerster bij eiseres ingediende
verzekeringsvoorstel ;
Overwegende dat op de verzekeringnemer de plicht rust aan de verzekeraar
een nauwkeurige kennis te geven van de
bestanddelen van het risico dat hij wil
laten dekken ; dat het niet-aa;ngeven van
een omstandigheid waarvan de verzekeraar wettig onwetend is en die de waardering van het risico kan verzwaren
een verzwijging uitmaakt in de zin van
bedoeld artikel 9, zelfs wanneer de verzekeringnemer te goeder trouw doch ten
onrechte meent dat hij niet gehouden is

~

gezegde omstandigheid te vermelden en
ook wanneer de omstandigheid hem
onbekend is maar hij ze diende te kennen ;
Overwegende, enerzijds, dat het hof
van beroep, zonder dienaangaande aangevochten te worden, beslist dat niet
bewezen is dat verweerster op het ogenblik van het indienen van het verzekeringsvoorstel de niet medegedeelde gegevens kende ;
Overwegende, anderzijds, dat eiseres
niet aanvoert dat voor de rechters in
hager beroep werd gesteld dat verweerster
de niet medegedeelcle gegevens althans
had moeten kennen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schending van ar.tikel 97 van de Grandwet,
Overwegencle dat het middel, al zou
het gegrond zijn, een overtollige reden
bestrijdt en derhalve, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in cle kosten.
30 mei 1975. 1e lmmer. Vom·zittm', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggever, de H. Van Leckwijck.Gelijklnidende conclttsie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Van Ryn en Bayart.

28

RAMER. -

2 juni 1975.

BEWIJS. STRAFZAREN. VEROORDELING GEGROND OP VERRLARINGEN IN
EEN ZAAR DIE TERZELFDERTIJD WERD
BERECHT. VERRLARINGEN \VAAROVER DE PARTIJEN IN EISERS ZAAR
BLIJRBAAR GEEN TEGENSPRAAR REBBEN RUNNEN VOEREN, ONWETTELIJRHEID,

Onwettelijk is de beslissing van de rechter
die, om de beklaagde te ve1·oordelen,
hie1•op stennt dat veTklaringen van de
bw·gerlijke pm·tij gestaajd wo1·den dom·
die van een de1·de in een zaak die tm·zeljdertijd we1·d be1•echt, zonder dat ttit
de processtnkken blijkt dat de partijen

-

1040

in eisers zaak ove1· deze verklaringen
tegensp1·aak hebben kunnen voeren (1).
(STRZABALA, T. MALMEDY.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
Overwegende dat eiseres het vonnis
bestrijdt enkel en aileen in haar hoedanigheid van beklaagcle ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
a) ingesteld tegen verweerder, meclebeklaagde :
Overwegende dat eiseres niet bevoegd
is om tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen ;
b) ingesteld tegen eiseres

Over het tweede middel, hientit afgeleid dat om eiseres te veroordelen, het
vonnis melding maakt van een verklaring
van Grandjean,
tenvijl die verklaring voorkomt in het
dossier van een andere zaak, die met
cleze niet werd samengevoegd en die het
voorwerp was van een apart vonnis dat
op dezelfde terechtzitting werd gewezen
en dat vaststelt dat de strafvordering
door verjaring vervallen was :
Overwegende dat, om eiseres te veroordelen, het vonnis steunt met nam.e op
verweerders verklaringen gestaafd door
die onder meer van Grandjean en erop
wijst dat laatstgenoemde werd « gehoord
in de zaak nr. 783 A.P., die terzelfdertijd
werd berecht " ;
Overwegende dat noch uit het vonnis,
noch uit enig ander processtuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de partijen in de zaak die aanleiding heeft
gegeven tot de bekritiseerde beslissing,
tegenspraak hebben kunnen voeren tegen
de verklaring van Grandjean ;
Dat derhalve de rechter in deze zaak
zijn overtuiging op dit element niet mocht
steunen;
(1) Raadpl. cass., 10 juni 1974 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 1112), en de noot get. W.G. onder
cass., 4 januari 1966 (Bull. en Pas., 1966,
I, 584).

Dat het middel gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de ,burgerlijke
rechtsvordering door verweerder ingesteld tegen eiseres :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvorderirig de
vernietiging van de beslissfng op de
burgerlijke, rechtsvordering meebrengt,
welke laatste beslissing het gevolg is van
de eerste;
Om die redenen, en zonder dat er
grand bestaat tot onderzoek van het
eerste middel, hetwelk geen ruimere
cassatie of cassatie zonder verwijzing kan
meebrengen, vernietigt het bestreden
vonnis, voor zover het uitspraak doet op
de rechtsvorderingen ingesteld tegen
eiseres ; verwerpt de voorzie~1ing voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hager beroep.
2 juni 1975. - , 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter.- Ve1·slaggeve?·, Baron
Vinqotte. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Capelle (van de balie te Luik).

2e KAM:Em. -

2 juni 1975.

I o V ASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN EEN VROEGER VEROORDEELDE. GESOHIEDT UITSLUITEND DOOR HET GEREOHT DAT HEM
VEROORDEELD HEEFT.
2o VOJ\TNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- BEPALINGEN VAN HET
GEREOHTELIJK WETBOEK INZAKE UITLEGGING EN VERBETERING VAN VONNISSEN.- BEPALINGEN ZONDER VERBAND
MET DE PROCEDURE VAN DE VASTSTELLING VAN DE IDENTITEIT VAN ONTVLUOHTE EN OPNIEUW AANGEHOUDEN
VEROORDEELDEN.
1o Krachtens a1·tikel 518 van het W etboek

van strajvordering geschiedt de vaststelling van de identiteit van een VM'oO?·deelde, die ontvlucht en opnieuw

t-
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aangehouden is, ttitsluitend door· het
geTecht dat hem vm·oor·deeld heejt, zelfs
als een cassatiebe?'oep wor·dt ingesteld
tegen het arTest waar·dom· hij werd
ver·oordeeld ( 1).
2o De bepalingen van het Ger·echtelij lc
Wetboek inzalce ttitlegging en ver·beter·ing
van vonnisBen hebben geen betr·ekking
op de pTOcedtwe bet?·effende de vaststelling van de identiteit van ontvlttchte en
opniettw aangehouden ver·ooTdeelden.
(Artt. 794 en 799 G.W.)
(FARHAT KARKENNI KALLABI OHEDLI.)
ARREST (ver·taling).
HET HOF; - \}elet op de bestreden
arresten, op 24 september 1974 en 25 november 1974' gewezen door het Hof van
beroep te Luik;

lijk Wetboek, die slechts betrekking
hebben op de uitlegging van de vonnissen
en de verbetering van de verschrijvingen
of misrekeningen die erin voorkomen,
vreemd zijn aan de aangevoerde grief;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen zijn
en dat de beslissing overeenkomstig de
wet is';
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 juni 1975. 2° kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·, Baron
VinQotte. - Gelijklttidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter·,
de H. Bayart.

I. Op de voorziening ingesteld tegen
het arrest van 24 september 197 4 :
Overwegende dat het arrest slechts
bestreden is voor zover het uitspraak
doet op .de strafvordering ingesteld tegen
eiser;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. Op de voorziening ingesteld tegen
het arrest van 25 november 1974;
Overwegende dat artikel 518 van het
W etpoek van strafvordering de vaststelling van de identiteit van een veroordeelde uitsluitend toevertrouwt aan
het hof dat hem heeft veroordeeld ;
Dat het bestreden aJ;rest van het Hof
van beroep te Luik derhalve op 25 november 197 4 wettelijk heeft verklaard,
niettegenstaande de voorziening door
eiser op 25 september 1974· ingesteld
tegen het arrest van 24 september 1974
van dat hof, dat dit laatste arrest van
toepassing is onder de naam van Farhat
Karkenni Kallabi CMclli ;
Overwegende dat de in het middel
vermelde bepalingen van het Gerechte-

(1) Raadpi. cass., 24 juni 1889 (Bull.
en Pas., 1889, I, 2g2), 13 november 1944
(ibid., 1945, I, 25) en FAUSTIN-HELill, Traite
de !'instruction crirninelle, a. 3, biz. 805,
nr. 5432.

2e KAMER. -

2 juni 1975.

1° HERHALING. VEROORDELING
WEGENS EEN 1\'IISDRIJF Ol\'lSOHREVEN
IN HET STRAFWETBOEK. LATER
J\'[!SDRIJF DOOR OVERTREDING VAN
EEN BIJZONDERE WET.
BEPALING VAN DEZE. WET DIE ENKEL DE
HERHALING VOOR DE DAARIN OMSOHREVEN MISDRIJVEN REGELT.
GEVALLEN WAARIN DE BEPALINGEN
VAN HOOFDSTUK V VAN BOEK I VAN
HET STRAFWETBOEK TOEPASSELIJK
BLIJ\'EN.
2° STRAF. VERBEURDVERKLARING.
- ZAKEN DIE UIT HET MISDRIJF VOORTKOMEN. BE1GRIP.
1° vVannem·, na een ver·oor·deling we gens
een misdTijj omschr·even in het Stmfwetboek, de veroor·deelde een misdr·ijj
pleegt door· over·treding van een bijzondere
wet, houdende bepalingen die de herhaling slechts r·egelen voor· de daar·in
omscMeven misdrijven, is de toepassing
van hoojdstuk V van boek I van het
Str·ajwetboek op het laatstbedoelde rnisdJrijj wettig, wanneer· de vom·waarden
voor· de bijzondere herhaling niet zijn
ver·mtld (2). (Art. 56 S.W.)
(2) Cass., 4 juni 1974 (Ar·r. cass., 1974,
biz. 1096) en de noot get. E.K.
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2° Gelclsommen voo1·tkomencle ttit cle ve1'hancleling van gijtstoffen, slaapmiclclelen
en ve1·clovencle micldelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, als becloelcl in de
wet van 24 febntari 1921, zijn geen
zalcen clie ttit het misd1'ijj voo1'tkomen ( 1).

arrest ten deze de staat van herhaling
op onwettige wijze bewezen verklaart :

Over het middel afgeleid door eiser
uit de schending van de artikelen 56,
inzonderheidlid 2, van het Strafwetboek,
5 en 6 van de wet van 24 februari 1921
betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica,
cloo1'clat het arrest, dat eiser wegens
inbreuk op de wet van 24 februari 1921
veroordeelt tot vier jaar gevangenisstraf
en tot een geldboete van 20.000 frank,
gebracht tot op 600.000 frank, te zijnen
laste de omstancligheid bewezen verklaart
van wettelijke herhaling voortkomende
uit een vroegere veroordeling tot een jaar
gevangenisstraf uitgesproken wegens
wanbedrijven bestraft door het Strafwetboek,
tenvijl, luidens artikel 5 van de wet
van 24 februari 1921, bij herhaling binnen
de twee jaar na de veroordeling wegens
inbreuk op deze wet de straffen kunnen
worden verdubbeld ; volgens artikel 6
van dezelfde wet de bepalingen van
boek I van het Strafwetboek, waarvan
de huidige wet niet afwijkt, toepasselijk
zijn op de misdrijven voorzien door de
voorgaande artikelen ; en terwijl, wan~
neer de veroordeling die ten grondslag
ligt'van de herhaling, werd uitgesproken
wegens een misdrijf omschreven in het
Strafwetboek en wanneer het nieuwe
misdrijf gestraft wordt door een bijzondere wet, die voor de daarin omschreven
misdrijven de herhaling op eigen wijze
regelt, alleen de bepalingen van die wet
toepasselijk zijn; waaruit volgt dat het

Overwegende dat het arrest bevestigend beschikt op het beroepen vonnis,
waarbij eiser schuldig wordt verklaard
aan n'lisdrijven bedoeld in artikel 2, lid 2,
van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gif'tstoffen,
slaapmiddelen en verdovencle middelen,
ontsmettingsstoffen en antiseptica, onder
de omstandigheid dat hij zich in staat
van wettelijke herhaling bevond, om die
misclrijven te hebben gepleegd minder
dan vijf jaar na het ondergaan of het
verjaren van de straf van een jaar gevangenis die bij het in luacht van gewijsde
gegane arrest van het Hof van beroep
te Luik van 10 januari 1968 wegens
slagen onder verzwarende omstandigheden en mondeling uitgebrachte beledigingen werd uitgesproken ;
· Overwegende dat artikel 6 van de wet
van 24 februari 1921 stelt dat de bepalingen van boek I van het Strafwetboek,
waarvan die wet niet afwijkt, toepasselijk
zijn op de misclrijven voorzien door de
voorgaande artikelen van deze laatste ;
Overwegende clat artikel 5 van die
wet, dat er zich toe beperkt te beschikken
dat bij herhaling binnen de twee jaar
na een veroordeling wegens een inbreuk
op voornoemde wet, de straffen kunnen
verdubbeld worden, de toepassing op
de hierop gepleegde inbreuken niet uitsluit van de regelen betreffende de herhaling van hoofdstuk V van boek I van
het Strafwetboek, wanneer de door de
bepalingen van dat hoofdstuk voorgeschreven voorwaarden vervuld zijn, en
evenmin afwijkt van • de bepalingen
ervan, behalve voor zover dat artikel
voor de inbreuken op de wet van 24 februari 1921 een bijzondere herhaling
regelt;
Overwegende dat, door ten laste van
eiser de persoonlijke verzwarende mnstandigheid van de herhaling bewezen
te verklaren en door bij de bepaling van
de straf rekening te houden met die
omstandigheid, het arrest een juiste
toepassmg maakt van de regels die door
het hoofdstuk V van boek I van het
Strafwetboek voor de herhaling zijn
vastgesteld en de bij artikel 6 van de wet
van 24 februari 1921 voorgeschreven
regel in acht neemt ;
Dat het middel naar recht faalt ;

(1) Zie Rep. p1·at. dtt d1·. belge, bijv. IV,
v 0 Inj1•actions et !'epression en general, nr. 379,
biz. 515.

Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schending van de artikelen 9, 97
van de Grondwet en 42 van het Strafwetboek:

(STERKENDRIES.)
ARREST

(vertaling),

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 24 maart 197 5 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
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Overwegende dat het arrest met bevestiging van het bestreden vonnis de verbeurdverklaring van 177 Libane:;;e ponden
en van 33 dollars beveelt, door vast te
stellen clat zij de opbrengst van het
misdrijf waren ;
Overwegende dat de rechter die beslissh<g niet wettelijk heeft kmu1en wijzen;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
ingesteld tegen Palmos en Hackin, medebeklaagden :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissinge:ri in cassatie te voorzien ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch slechts voor zover het
met bevestiging van het beroepen vonnis
de verbeurdverklaring van 177 Libanese
ponden en van 33 dollars beveelt ; verwerpt de' voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissmg ; veroordeelt eiser in viervijfde van de kosten ;
laat de overige kosten ten laste van de
Staat ; V<;Jrwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof vim beroep te Brussel.
2 juni 1975. 2 8 kamer. TToo1·zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', Baron Vmgotte. __:__ Gelijklttidende conclttsie,
de H.

Charles, advocaat-generaal.

Pleite1·, de H. Fally.

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. GAZON.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
2 juni 1975. 2 8 kamer. Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer waarnem.end voorzitter. TTe1'slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijkvuiclencle conclttsie,
de H. Chfj>rles,- advocaat-generaal.

2e KAMER.- 2 juni 1975.
lO HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- ARREST TOT VERz'\VARING VAN DE
GEVANGENISSTRAFFEN EN VAN DE
GELDBOETEN EN BOVENDIEN TOT VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT
EEN VOERTUIG TE BESTUREN. - EENSTEMJ\'IIGHEID ,ENKEL VASTGESTELD
VOOR DE VERZWARING VAN DE GEVAN·
GENISSTRAFFEN EN DE GELDBOETEN.0NWETTELijKE VEROORDELING.

2° STRAF. -

VERVALLENVERKLARING
VAN RET RECHT TOT STUREN ALS STRAF
UITGESPROKEN. - BESTANDDEEL VAN
DE STRAF EN GEEN AFZONDERLI;TKE
STRAF.

3° WEGVERKEER. VERVALLENVERKLARING VAN RET RECHT TOT
STUREN ALS STRAF UITGESPROKEN. BESTANDDEEL VAN DE STRAF EN GEEN
AFZONDERLIJKE STRAF.

40 CASSATIE. -

2° KAMER.- 2 juni 1975.
VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. ~ STRAFZAKEN.- Br;r VERSTEK GEWEZEN VEROORDELEND ARREST.- VoORZIENING VAN RET OPENBAAR MINISTERIE TIJDENS DE GEWONE
VERZETTERMIJN. - - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening welke
het openbaa1· ministe1·ie tijdens de gewone
verzette1·mijn heeft ingesteld tegen een
bij ve1·stek , gewezen VeJ'oordelende beslissing (1). (Art. 413, lid 3, Sv.)

01VLVANG. STRAFZAKEN.- VERVALLENVERKLARING VAN
RET RECHT EEN VOERTUIG TE BESTUREN. VERNIETIGIN\} WEGENS DE
ONWETTELIJKHEID WAARDOOR DEZE
STRAF IS AANGETAST. - GEHELE VERNIETIGING MET VERWIJZING.

5° CASSATIE. 0JYIVANG. - STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. - BRENGT DIENTENGEVOLGE VERNIETIGING MEDE VAN DE
DEFINITIEVE EN NIET DEFINITIEVE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN DEZE
(1) Cass., 8 december 1970 (A1·r. cass.,
1971, blz. 348).
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BEKLAAGDE INGESTELDE BURGERLIJKE
REOHTSYORDERINGEN.

1° W annem· het gerecht i:J?, ho gm· beroep de

gevangenisstraffen en de geldboeten ve?'zwaart en bovendien vm·vallenvm·kla1·ing
van het recht een voertuig te bestttren uitspreekt, moet het zijn beslissing met
eenparige stemmen van zijn leden nemen
voor elke van beide beschikkingen ( 1).
(Art. 21lbis Sv.)
2° en 3° De vervallenverklaring van het
?'echt een voe1·tuig of een luchtschip te
besttwen of een rijdie?' te geleiden, die
met toepassing van artikel 38 van de
wet betreffende de politie ove?' het wegve?·keer als st?'af wordt uitgesproken, is
een bestanddeel van de straf opgelegd
wegens een van de in genoemd m·tikel
opgesomde, overtredingen en geen afzonde?·lijke stmf (2).
·

4° De ve1·nietiging wegens de onwettelijkheid waardoor de ve?'vallenverkla?·ing
van het recht een voertttig te besturen
-is aangetast, is een gehele vernietiging
en geschiedt met ve1·wijzing (3).
5° Vernietiging op de niet bepe1·kte voor-

ziening van de beklaagde, van de
beslissing op de strafvO?'de?·ing b1·engt
dientengevolge ve1·nietiging mede van de
dejinitieve en niet dejinitieve beslissingen
op de tegen hem ingestelde bu1'ge1·lijke
rechtsvorde1•ingen, hoewel de voorziening
tegen de niet dejinitieve beslissingen
vooralsnog niet ontvankelijk is (4).
(WIERTZ R., T. CREMER, LANDSBOND DER
OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, WETZELS EN WETZELS-LANGHOR.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 december 1974 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 2llbis van het
Wetboek van strafvordering, dat in dit
wetboek werd ingevoegd bij artikel 149
(1) Raadpl. cass., 23 januari 1973 (A1-r.
cass., 1973, blz. 531) en 23 oktober 1973
(ibid., 1974, biz. 217).
(2) en (3) Cass., 23 oktober 1973, waarvan
sprake in de vorige noot.
(4) Cass., 19 november 1974 en 5 mei
1975, supra, blz. 339 en 972.

voorkomende onder artikel 3 van de wet
van 10 oktober 1967 houdende het
Gerechtelijk W etboek, en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest_ met schending van
artikel 21bis van voornoemd Wetboek
van strafvordering, na de door de eerste
rechter tegen eiser uitgesproken gevangenisstraf en geldboete te hebben verzwaard, hem bovendien vervallen verklaart van het recht tot het besturen
·van een motorvoertuig of een luchtschip,
met uitzondering van een motorrijwiel,
voor een duur van acht maanden, wat
de eerste rechter niet had gedaan~
zonder vast te stellen- dat de strafverzwaring ten gevolge van de uitspraak
van dergelijke vervallenverklaring met
eenparige stemmen werd uitgesproken :
Overwegende dat de beschikking van
het arrest, waarin een onderscheid wordt
gemaakt tussen de verschillende wijzigingen die het aan het beroepen vonnis
aanbrengt, er in een met het nummer I
aangeduide paragraaf op wijst dat het
hof van beroep, uitspraak doende met
eenparige stemmen van de leden, eiser
wegens de te zijnen laste gelegde misdrijven tot een zwaardere gevangenisstraf
en geldboete veroordeelt en, in een met
nummer 2 aangeduide paragraaf, dat
het tegen hem het verval u1tspreekt van
het recht tot het besturen van een motorvoertuig of een luchtschip, met uitzondering van een motorrijwiel, voor een
duur van acht maanden, dit zonder dienaangaande vast te stellen dat het uitspraak doet met eenparige stemmen,
terwijl de eerste rechter geen vervallenverklaring van het recht tot sturen had
uitgesproken ;
Dat het middel gegTond is ;
Overwegende dat, daar de vervallenverklaring van het recht tot sturen een
bestanddeel van de straf is, de veroordeling in haar geheel moet worden teniet
gedaan;
Overwegende dat wegens de hierna
nit te spreken vernietiging op de v;oorziening van beldaagde de beslissing,
waarbij Marcel Wiertz, civielrechtelijk
aansprakelijke partij die geen cassatieberoep heeft ingesteld, hoofdelijk met
beldaagde tot de betaling van de kosten
van-de strafvordering wordt veroordeeld,
geen bestaansreden meer heeft ;
·
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering ingesteld · tegen eiser, de vernietiging meebrengt van de al dan niet definitieve
beslissingen op de civielrechtelijke vor-
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deringen, die tegen hem zijn ingesteld,
welke laa,tste beslissingen het gevolg zijn
van de eerste ;
'
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de strafvordering en op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen eiser,
met dien versta:n.de dat · de beslissing
waarbij Marcel Wiertz, civielrechtelijk
aansprakelijke partij, hoofdelijk met
eiser wordt veroordeeld tot de betaling
van de kosten van de strafvordering,
geen bestaansreden meer heeft ; beveelt
dat van dit arrest melding _zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
2 juni 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H. Meeus. Gelijkluidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Dassesse.

2e

KAMER.-

2 juni 1975.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.- 0NREGELMATIGE VER·
KLARING VAN EEN GETUIGE VOOR DE
CORREOTIONELE RECHTBANK. GE·
TUIGE OPNIEUW REGELMATIG GEHOORD.
BEVESTIGING VAN DE VROEGERE
VERKLARING.- GEEN NIETIGHEID.

vVanneer

een getuige v661· de co1·rectionele
1·echtbank een onregelmatige verklaring
heejt afgelegd en hij, na een regelmatig
nieuw vedwor door deze rechtbank, de
onregelmatige verklaring heeft bevestigd,
is het vonnis op g1•ondslag .van de verklaring van deze getuige door geen
nietigheid aangetast (1).

arrest, op 24 september 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 154, 155, 156, 189
en 2ll van het Wetboek van strafvordering,-

doordat het arrest eiser heeft veroordeeld door te steunen op " de elementen
van de zaak " en dus onder meer op de
verklaringen die eisers echtgenote op de
terechtzitting van de correctionele rechtbank van 3 mei 1974 zonder eed heeft
afgelegd,
tet·wijl, daar die getuige met de instemming van de partijen werd gehoord,
voornoemde artikelen van het W etboek
van strafvordering vereisten dat de
verklaringen van die getuige onder ede
werden afgenomen :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 3 mei 1974
van de Correctionele Rechtbank te Luik
vaststelt dat de getuige Marthe Donnay,
eisers echtgenote, die met de instemming
van de partijen werd gelword, verklaringen heeft afgelegd zonder eedaflegging,
dat daarna echter die getuige de eed heeft
afgelegd de gehele waarheid en niets dan
de waarheid te zeggen, met de formule
" Ik zweer het, zo helpe mij God "• vervolgens verklaard heeft haar vorige getuigenis onder ede te bevestigen en een aanvullende getuigenverklaring heeft afgelegd;
Overwegende dat, daar de eerste
rechter de nietigheid waardoor de verklaring van de getuige was aangetast,
hersteld heeft, het hof van beroep tot zijn
overtuiging is kunnen komen op grand
van de " elementen van de zaak " ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

(FARHAT KARKENNI KALLABI CHEDLI.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Raadpl. cass., 17 februari 1964 (Bull.
en Pas., 1964, I, 653); raadpl. ook cass.,
. 25 oktober 1971 (-Ar1·. cass., 1972, biz. 206).

2 juni 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Baron
Vingotte. - Gelijklttidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Bayart.
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MENT.- RECHTSVORDERING DOOR DE
CURA'l'OR INGESTELD. DRAAGWIJDTE.

1975.

10 STRAF.- VERBEURDVERKLARING.GEEN VASTSTELLING VAN DE BIJ DE
WET VEREISTE VOORWAARDEN.- BESLISSING NIET J\'IET REDENEN Oll'IKLEED.

2o

3°

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
- · BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
BESLISSING WAARIN WORDT VASTGESTELD DAT DE BURGERLIJKE PARTIJ
VOOR DE RECHTER OP VERWIJZING NIET
MEER IN DE ZAAK IS BETROKKEN EN
DE KOSTEN VAN DAGVAARDING VAN
DEZE PARTIJ DOOR HET OPENBAAR
MINISTERIE TEN LASTE VAN DE STAAT
WORDEN GELATEN. VOORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
VOORZIENING IN CASSATIE. TERJVIIJN. STRAFZAKEN. BURGERLUKE RECHTSVORDERING. BESLISSING BIJ VERSTEK GEvVEZEN T.A.V. DE
BURGERLIJKE PARTIJ, VOOR WIE VERZET OPENSTAAT.- VOORZIENING VAN
DE BEKLAAGDE VOOR HET VERSTRIJKEN
VAN DE VERZETTERJVIIJN. NIETONTVANKELIJKHEID.

4°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
DE BESLISSING OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING.- VRIJSPRAAK VAN
DE BEKLAAGDE OP DE STRAFVORDERING
DEFINITIEF GEWORDEN. BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER OP VERWIJZING.

5o

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
ONTVANKELIJKHEID.
VOORWAARDEN. - BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER.

6o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. RECHTSVORDERING bOOR DE
CURATOR OVER EEN FAILLISSEMENT
INGES'l'ELD.- DRAAGWIJDTE.

7o

FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN F AILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSE-

(1} Cass., 8 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 870}.
(2) Raadpl. cass., 24 februari 1975, supm,
biz. 717.
(3) Cass., 14 mei 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 874) en 19 november 1974, supm, biz. 344.

1° N iet met 1·edenen omkleed is de beslissing
wam·bij in st?·afzaken een ve1·bwu1'Clve1·kla1·ing wo1·dt uitgesp1·oken zonde1•
vast te stellen dat de bij de wet ve1'eiste
voo1·waanlen zijn veTv~tlcl (1). (Art. 97
Grondwet; art. 42 S.W.)

2° Niet ontvankelijk, bii geb1·ek aan
belang, is de voo1·ziening van de beklaagde tegen een beslissing waa1·i11enkel wonlt vastgesteld dat de b~wge1'lij ke
pa1'tij voo1· cle 1'echte1· op venvijzing niet
mem· in cle zaak is bet1·okken en die cle
kosten van cle clagvaanling van cleze
bw·ge1'lijke pa1'tij cloo1· het openbaaT
ministm·ie ten laste van cle Staat laat ( 2).
3°

4°

vVanneeT een beslissing bij ve1·stelr is
gewezen t.a.v. cle b~c1·ge1'lijke pm·tij en
voor ve1·zet van deze paTtij vatbaar is,
omdat zij haaT vonle1·ing slechts ten dele
toewijst, is niet ontvankelijk cle voo1·ziening welke cle beklaagde tegen cle
b'Lwge1·lij ke · pa1·tij tijclens de ve1·zette1·mijn heeft ingestelcl (3). (Art. 413 Sv.)
vVanneeT

op cle voo1·ziening van cle
partij cle beslissing die de
vordering van cleze pa1·tij afwijst ve1'nietigd is, heeft cle rechte1· op ve1'Wijzing
cle bevoegdheid om, niettegenstaande het
feit dat de v1·ijspmak van de beklaagde
dejinitief is gewonlen, na te gaan of cleze
de claad heeft gepleegcl die ten gmndslag
ligt aan cle b~w·ge1·lij ke 1'echtsvonle1'ing
en of deze claad een miscl1·ijf ~citmaakt (4).
(Artt. 172, 177, 202, 216 en 373 Sv.)
b~crge1·lijke

5° De 1'echte?' die in feite en dm·halve soeveTein vaststelt dat de b~w·ge1·lij ke 1'echtsvoTde1·i1ig niet geg1·ond is op het aan de
venvee1·de1· toegesch1·even misd1·ijf beslist wettelijk dat deze 1'echtsvo1·de1·ing
niet ontvankelijk is (5).
60 en 7° Wannee1· cle CUTatm· ove1· een fail-

lissement namens de massa in 1·echte
opt1·eeclt, oefent hij de 1·echten ~cit welke
alle sch~cldeisers gemeen hebben, cloch
niet de 1'echten waamve1· zij afzonde1·lijk
beschikken (6).

(4)
1970,
(5)
1971,
(6)
Pas.,

Cass., 18 augustus 1970 (Arr. cass.,
biz. 1042).
Raadpl. cass., 14 juni 1971 (A1-r. ca.es.,
biz. 1028).
Raadpi. cass., 17 mei 1883 (Bull. en
1883, I, 240).
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(LENGLET, T. BLONDE
EN LlTISCONSORTEN ; DE BROUWER
EN WALTNIEL, q.q., T. LENGLET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 197 4 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Gelet op het arrest op 27 maart 1973
door het Hof gewezen (1);

A. Op de voorziening vm'l Lenglet,
beklaagde:
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld :
1o wegens de telastlegging P in zoverre
zij betrekking heeft op mededaderschap
of medeplichtigheid aan bedrieglijke
bankbreuk betreffende een bedrag van
250.000 frank :
Overwegende dat het arrest eiser van
die telastlegging vrijspreekt ; dat de voorziening mitsdien, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ; '
2o wegens de telastleggingen 0-II,
D,cGenH:
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 42
van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:
Overwegende clat het arrest, na het
beroepen vonnis te hebben teniet gedaan
in zoverre dit vonnis de ophefflng beveelt
van het tijdens het onderzoek gelegde
beslag op de gelden en waarden ten voordele van eiser ingeschreven op bankrekeningen in Belgiii en in het buitenland,
deze gelden en waarden verbeurd verklaart " in zoverre ze uit het misdrijf zijn
voortgekomen en niet am'l de benadeelden
toekomen ";
Overwegende dat, nu het arrest in
het onzekere laat of er wel gelden en
waarden en eventueel in welke mate uit
het misdrijf voortkomen, het zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt en evenmin regelmatig motiveert ; .
.
En. overwegende dat voor het over1ge
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven recht;wormen werden :n.ageleefd en dat de beslissi:n.g overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissi:n.g op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld :
(1)

A1'1',

cass., 1973, blz. 748.

1o door de verweerders Delmeire Maurice, Devlies E., Lefebre Sidonie, Uyttenhove P. en Engels Albert:

Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de vorderingen van voornoemden
niet ter beoordeling van het hof van
verwijzing staan en dat de aan die partijen betekende dagvaarclingen derhalve
zonder voorwerp zij:n. ; dat het arrest de
kosten van deze dagvaardingen ten laste
van de Staat laat ; dat de voorziening
derhalve, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is ;
,2o door de verweerders Maheur Leon
en V anderdonckt Florimond :
Overwegende dat het arrest aan voor:n.oemden de door hem gevraagde provisionele som van 1 frank toekent op de
schade ontstaan door de telastleggingen
0-II, D, G en H; dat het hof zich echter
onbevoegd verklaart om kennis te nemen
van. de eisen van die partijen in zoverre
zij op de telastlegging P steunen ;
Overwegende dat, nu het arrest ten
opzichte van voormelde partijen bij verstek werd gewezen, de tijdens de gewone
verzettermijn ingestelde voorziening niet
ontvankelijk is ;
3o door de verweerders De Brouwer en
W altniel, in hun hoedanigheid van curatoren over het faillisseme:n.t van Pierre
Gerniers, van Jean-Pierre Gerniers en. van
de feitelijke veniwotschap " Pierre Gerniers en Zi:>on " :
Overwegend~ dat het arrest, rechtdoende binnen de perken van de verwijzi:n.g, het beroepen vonnis bevestigt in
zoverre de rechtbank zich o:n.bevoegd
verklaart om te beslissen over de op de
telastlegging P stoelende eis van de verweerders, hun eis met betrekking tot de
telastleggingen 0-II, D, G en H ongegrond verklaart en ze in de kosten van
hun aanstelling in beide aa:n.leggen veroordeelt;
Dat de voorziening mitsdien, bij gebrek aa:n. belang, niet ontvankelijk is;

4o door de a:n.dere verweerders :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;

B. Op de voorziening van De Brouwer
en Waltniel, in hun. hoedanigheid van curatoren over het faillisseme:n.t van Pierre
Gerniers, van Jean-Pierre Gerniers en
van de feitelijke vennootschap " Pierre
Gerniers en Zoon ,, burgerlijke partijen :
I. In. zoverre de voorziening gericht is
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tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat de eisers, die in geen
kosten van de strafvordering werden
veroordeeld, geen hoedanigheid hebben
om zich tegen dusdanige beslissing te
voorzien;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk . is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorclering van de eisers, in hun voormelde
hoeclanigheicl, tegen verweercler :
Over het eerste midclel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 4 van de wet
van 17 april 1878 houclencle de voorafgaa~1cle titel van het W etboek van strafvordering, 426, 427, 429, lid 4, 463 van
het Wetboek van strafvorclering, 2,
23 tot 28, 1ll0 van het Gerechtelijk
W etboek en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijscle in
strafzaken,
doordat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt in zoverre de eerste rechter zich
onbevoegd verldaart mn te beslissen over
de op de telastlegging P stoelende eis
van de cun:\toren om de reden dat " waar
Lenglet door het Gentse Hof met betrekking tot de feiten van de telastlegging
onder P enkel veroordeeld word wegens
de bij verschrijving als P2 aangeduide
" onregelmatige >> overboeking op zijn
naam van een aan Gerniers J.P. toegeschreven tegoed bij Cogeli, tot beloop
van 250.000 frank, met ontslag van het
overige der telastleggingen, en waar het
cassatieverwijzingsarrest deze beslissing
niet vernietigd heeft, maar integendeel
de aldus beperkte telastlegging onder P
naar het Brusselse Hof .heeft verwezen,
de betwisting yan de overige onder P
bedoelde feiten van beclrieglijke bankbrenk, inclusief de beweerdelijk op
21 februari en 24 maart 1970 onrechtmatig gepleegde overboekingen van gelden voorkomende van Cogeli-verhandelingen in Zai're, niet ter kennisneming
staan van clit hof ,,
tenvijl het arrest van 27 maart 1973
van het Hof het toenmalig bestreden
arrest van 18 oktober 1972 van het Hof
van beroep te Gent vernietigcl heeft,
op het door de eisers ingestelde cassatieberoep, in zoverre het uitspraak geclaan
had over de vordering van de eisers,
zodat het Hof van beroep te Brussel,
ongeacht het feit dat de beklaagde
grotendeels voor de telastlegging P op
strafgebied vrijgesproken bleef, op civiel-

rechtelijk gebied van de op deze telastlegging P stoelende vordering van de
eisers kon kennen en het bestreclen arrest
het gezag en de kracht van gewijsde van
het cassatiearrest schendt :
Overwegende dat verweercler onder de
telastlegging P terecht stond als mecledacler of mecleplichtige aan beclrieglijke
bankbreu_k door " op 21 februari 1970,
op een overigens onregelmatige manier,
het tegoed van 6.686.000 frank van
Jean-Pierre. Gerniers bij Cogeli op zijn
naam te laten overschrijven " en door
"op 21 februari en 24 maart 1970 vanwege Jean-Pierre Gerniers de overschrijving te aanvaarden van de golden
voortkomende van de opbrengst van de
verkoop v;an Cogeli-aandelen in Kongo " ;
Overwegencle dat het deels vernietigcle
arrest, op 18 oktober 1972 door het Hof
van beroep te Gent gewezen, verweerder van die telastlegging vrijsprak,
behalve betreffende een in voormelde
som van 6.686.000 frank vervat bedrag
van 250.000 frank, waarvoor hij onder
die telastlegging werd veroordeeld ;
Overwegende dat op de voorziening
van verweerder doze verooi·deling door
het Hof word vernietigd ; dat, op de
voorziening van de eisers, voormelcl
arrest eveneens word vernietigd in zoverre het uitspraak deed over hem civielrechtelijke vordering ;
Overwegencle clat ingevolge de vernietiging van dit arrest op de voorziening
van de eisers, burgerlijke partijen, het
aan he.t hof van verwijzing behoorcle,
niettegenstaande de definitieve vrijspraak van verweerder voor het overige
van de telastlegging P, te onderzoeken,
in verband, met de civielrechtelijke vordering van de eisers, of verwe·ercler de
feiten, voorwerp van die vrijspraak, al
clan niet gepleegcl heeft, of die feiten
strafbaar zijn en een schade aan de eisers
in hun voormelde hoedanigheid hebben
veroorzaakt ;
Overwegende dat, indien weliswaar,
zoals door verweerder betoogd, het
bestreden arrest, dat eiser van voormelde
telastlegging vrijspreekt in zoverre zij
verband houdt met de overschrijving van
bedoeld bedrag van 250.000 frank, cleze
vrijspraak op feitelijke gegevens ste1-mt
welke noodzakelijk impliceren dat verweercler zich evenmin, als medeclader
of medeplichtige, schuldig maakte aan
bedrieglijke bankbreuk met betrekking
tot het gause bedrag van 6.686.000 frank,
dit echter niet belet dat de feitenrechter,
die van de verwezen zaak kennis zal
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nemen, erover anders zou kunnen oordelen;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van _de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, 1382 van het Burgerlijk
W etboek, I l l van het W etboek van
koophandel, 66 en 496 van het Strafwetboek, 62, lid 2, 202 en 203 van het
koninklijk besluit van 30 november 1935
houdende coordinering van de wetten
op de handelsvennootschappen, vormend
titel IX van boek I van het Wetboek van
koophandel, 444, 448, 452, 454, 466, 470,
496 van de wet van 18 april 1851 op het
faillissement, de bankbreuk en uitstel
van betaling, vormend boek III van het
W etboek van koophandel,
doordat het arrest de civielrechtelijke
vordering van de eisers, in zoverre ze
steunt op de telastleggingen 0-II, D, G
en H, ongegrond verklaart om de reden
dat beklaagde « Lenglet terechtstaat als
oplichter ten nadele van de kopers, samen
met de definitief veroordeelden JeanPierre Gerniers en Pierre Gerniers, maar
niet als schuldig aan oplichting ten nadele
van deze laatsten ; dat de )mp~rs wegens
deze feiten een recht op schadevergoeding hebben, maar niet de mededaders
en dus ook niet 'de massa van het faillissement van deze laatsten ; dat de
curatoren immers niet kunnen optreden
namens de kopers om hun rechten tegenover een derde te vertegenwoordigen ;
dat de vordering van de curatoren eveneons ongegrond is in zover steunend op
de telastlegging H, luidens welke Lenglet
de kwestieuze aandelen in buitensporige
mate heeft doen stijgen, en zodoende de
kopers dezer aandelen doch niet het
faillissement heeft benadeeld ,,
te1·wijl, eerste onderdeel, de curatoren
in hun conclusie staande hielden dat de
gefaalden Gerniers bedrogen werden door
Lenglet betreffende de hersenschimmige
waarde van de aandelen van «La Lieutenante " zogezegd schommelend tussen
\ de 8 en II milj oen en betreffende de
financiele operatic « Cogeli " ; de eisers
gerechtigd waren de alzo door beklaagde · Lenglet aan de massa veroorzaakte schade terug te vorderen ook
al stond Lenglet niet terecht als schuldig
aan. oplichting ten nadele van de gefaalden Gerniers ; het arrest de stelling
van Lenglet verwerpt als zou hij de drie
aandelen «La Lieutenante '' aan de
geboekte waarde van 10.000 frank (nomi-

nale wa~:j.rde) en 33.050 frank (voorschotten) verkocht hebben aan Gerniers en de
aan de massa veroorzaakte schade die
gemeen is aan aile schuldeisers dus
vaststaat ; het arrest stelselmatig de
leidende rol van Lenglet onderstreept
(schending van de artikelen 4 van de
wet van 17 april 1878, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 444, 448, 452, 466,
470 van de wet van 18 april 1851, 62,
lid 2, 202, 203 van de gecoordineerde
wetten op de handelsvennootschappen;
111 van het Wetboekvan koophandel en
66 en 496 van het Strafwetboek) ;

tweede onde1·deel, de curatoren in hun
conclusie staande hielden dat de schuldeisers, die als burgerlijke partij opgetreden _waren tegenover de beklaagde
Lenglet, ook schuldeisers waren in de
massa en schuldvorderingen ten belope
van 50 tot 60 miljoen frank hadden
ingediend ; deze schuldeisers geen onderscheiden noch aan de massa tegengesteld belang hadden en de massa in
haar geheel ook schade had ondergaan ;
de eisers derhalve ook gerechtigd
waren de vordering namens de schuldeisers in te stellen (schending van de
artikelen 1382 van het Burgerlijk Wethoek, 62, lid 2, 202, 203 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 111 van. het W etboek van
koophandel; 444, 448, 452, 454, 466,
470, 496 van de wet van 18 april 1851)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel niet
aanvoert dat het arrest de bewijskracht
van het bevel van verwijzing voor de
correctionele rechtbank of van de dagvaarding miskent ;
Overwegende dat, door te beslissen
dat verweerder niet terecht· staat als
oplichter ten nadele van de gefailleerden,
het arrest in feite en derhalve soeverein
oordeelt dat de in de conclusie van de
eisers ingeroepen en ten opzichte van de
gefailleerden door verweerder gepleegde
feiten van bedrog niet de feiten uitmaken
die het voorwerp van de vervolging zijn ;
Dat, · nu het arrest meteen vaststelt
dat de vordering van de eisers niet op
een ten laste van verweerder gelegd
misdrijf steunt, het wettelijk beslist da.t
de vordering van de eisers ongegrond is ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de curator
namens de massa van het faillissement
optreedt, hij de rechten die aan al de
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scihuldeisers gezamenlijk gmneen zijn,
uitoefent;
Overwegende dat uit de loutere omstandigheid dat de schuldeisers die als
burgerlijke partij opgetreden waren tegen
verweerder ook schuldeisers waren in de
massa niet volgt dat hun rechten gemeen
zijn aan die van al de schuldeisers van
het faillisserrwn t ;
Overwegende dat het arrest in feite
en derhalve soeverein oordeelt dat !;lnkel
de kopers van de kwestieuze aandelen
werden benadeeld, doch niet het faillissmnent·
Dat l~et middel niet kan worcien aangenOirten;
Om die redenen, rechtdoende op de
voorziening van eiser Lenglet : vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het beslag op de gelden
en waarden ten voordele van eiser ingeschreven op de bankrekeningen in Belgiii
en in het buitenland en over htm verbeurdverklaring ; vervverpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt eiser
in de vier vijfden van de kosten en laat
een vijfde ervan ten laste van de Staat;
rechtdoencle op de voorziening van de
eisers De Brouwer en vValtniel in hun
voormelde hoedanigheid : vernietigt het
bestreclen arrest, doch enkel in zoverre
het hof zich onbevoegd verldaart on1
kennis te nemen van de civielrechtelijke
vordering van de eisers steunende op de
telastlegging P, voor zover die telastlegging geen verband houdt met de overschrijving van een bedrag van· 250.000
frank ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; veroordeelt de eisers in hun
voormelde hoedanigheid in de helft van
de kosten en verweerder in de andere
helft ; beveelt dat melding van dit arrest
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de aldus beperkte zaak' naar het
Hof van beroep te Antwerpen.
3 juni 1975. ~ 2e kamer. ~ Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Verslaggeve1·, de
H. Sury. ~ Gelijkluidende concl~tsie, de
H. Colard, aclvocaat-generaal. ~ Pleiters,
de HR. Houtekier en Faures.

2e

KAMER. ~

3 jul).i 1975.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. ONoPZETTELIJK DODEN. VASTSTELLING
VAN EEN FOUT DIE VOOR DE BEKLAAGDE EEN GEBREK AAN VOORZIOHTIGHEID
OF VOORZORG OPLEVERT EN VAN EEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DEZE
FOUT EN HET 0\TERLIJDEN VAN HET
SLAOHTOFFER. WETTELIJKE VEROORDELING.

Wettelijk is de beslissing tot Ve?'oordeling
wegens o1WJJZettelijk doden waaTin wonlt
vastgestelcl dctt de beklaagde een fout
heeft begaan, die een gebTek aan voo1'zichtigheid of voo1'Zo1·g opleveTt, en clat
e1' een ooTzakelijk veTband bestaat t~tssen
deze fout en het oveTlijclen van het slachtoffe?' (1). (Artt. 418 en 420 S.W.)
(WERBROUOK, T. HERREBOUT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 november 1974 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
en op de door verweerster als voogdes
van haar minderjarige kinderen ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel, afgel~id uit de
schending van de artikelen 48-3°, 5°, van
het koninldijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest, om eiser op strafrechtelijk gebied en vervolgens op civielrechtelijk gebied te veroordelen, beschouwt dat de trage stap en het stilhouden van de getroffen voetganger te
midden van een rijbaan, waar het verkeer
noch door een bevoegd persoon noch door
verkeerslichten geregeld wordt en waar
geen oversteekplaats voor voetgangers
bestaat, de reactiemogelijkheid van de
prioritaire weggebruiker om doelmatig
af te remmen en zodoende de voetganger
te ontwijken in de hand hebben gewerkt,
(1) Raadpl. cass., 19 september 1972 (Arr.
cass., 1973, biz. 76).
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te?·wijl deze - trage stap en dat stilhouden de prioritaire weggebruiker juist
doen verwachten dat de voetganger hem
zal laten doorrijden, zodat wanneer de
stilstaande voetganger plots vooruit ging
de reactiomogelijkheid van eiser, de
prioritaire weggebruiker, zodanig herleid
werd clat hot ongeval onvennijclelijk was :
Overwegende dat, in strijd ni~t '":at
het n'liddel betoogt, het arrest, na m ferte
en dus soeverein te hebben vastgesteld
dat de met trage stap overstekende
voetganger in de gegeven omstandigheden
van plaats en tijd, op geruirne afstand
betrekkelijk good waarneernbaar was,
beschouwt dat zelfs met inachtneming
van het verrassend element clat de rnet
miskenning van artikel 48-3, 5°, van het
wegverkeersreglernent overstekende voetganger voor de nadorende bestutu"der
in casu was, eiser clan nog " over volcloencle afstancl beschikte om op dat ogenblik
een doelmatige reactie in te stollen en
alzo tij dig tot stilstand te kornen of de
voetganger te ontwijken , ;
Overwogencle dat het hof van beroep
hieruit, zoncler de in het rniclclel aangehaalde wetsbepalingen te schenclen, regelmatig heeft ku;nnon afieiclen cl>tt eiser
blijk gaf van een rluidelijk gebrek aan
oplettendhoid en reactie; ·clat hot zodoende zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt;
Dat het micldel niot kan aangenomen
worden;
Over het tweecle micldel, afgeleid uit
de schendir~g van artikel 97 van de
Grond·wet,
En overwegende, wat de strafvordering
betreft, dat de substantiele of op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld door verweerster
handelend in eigen naam :
Overwegende dat eiser verhlaart afstand te doen van zijn voorziening voor
zover die is gericht tegen de beslissing
over de civielrechtelijke vordering van
verweerster handelend in eigen naam ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen de. beslissing op de oivielreohtelijke vordering van Herrebout Godelieve,
weduwe Snauwa\)rt, handelend in eigen

naam ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; veroorcleelt eiser in de kosten.

3 juni 1975. 2e kamer. Voo?'zitte?·, de H. vVauters, raaclsheer waarnemencl voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Colarcl, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. D<l Bruyn.

3e KAll'IER.- 4 juni 1975.
1° HUWELIJKSCONTRAOT. -WETTELIJKE GEJVIEENSOHAP. - TERMIJNEN
VAN RET INVALIDITEITSPENSIOEN VAN
EEN ll'IIJNWERKER. - V ALLEN IN DE
GEJ\IEENSOHAP.
2° INV ALIDITEITSPENSIOEN VOOR
MIJNWERKERS.- GEDEELTE VAN
RET INVALIDITEITSPENSIOEN WAAROP
DE VAN TAFEL EN BED OF FEITELIJK
GESOHEIDEN ECHTGENOTE RECHT HE EFT.
- TERJVIIJNEN VALLEN IN DE GEJVIEENSCHAP.
3° HUWELIJKSOONTRAOT.- WETTELIJKE GEB'fEENSCHAP. - VAN TAFEL
EN BED OF FEITELIJK GESCHEIDEN
ECHTGENOTEN DIE IEDER TEN ONRECHTE DE TERll'IIJNEN VAN EEN INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR l\'IIJNW'ERKERS
ONTVANGEN. VERPLICHTE TERUGGAVE TEN LASTE VAN DE GElVIEENSCHAP.

4° INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR
MIJNWERKERS. - vAN TAFEL EN
BED OF FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOTEN DIE IEDER TEN ONRECHTE DE
TERlVIIJNEN VAN RET INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGEN.- WETTELIJKE
GElVIEENSCHAP.- VERPLICHTE TERUGGAVE TEN LASTE VAN DE GElVIEENSCHAP.
5° TERUGVORDERING VAN HET
ONVERSOHULDIGD BETAALDE.
WETTELIJKE GElVIEENSCHAP.
VAN TAFEL EN BED OF FEITELIJK
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN DIE IEDER
TEN ONRECHTE DE TERlVIIJNEN VAN
EEN INVALIDITEITSPENSIOEN VOOR
lVIIJNWERKERS ONTVANGEN. VERPLICHTE TERUGGAVE TEN LASTE VAN
DE GElVIEENSCHAP.
6° GEREOHTSKOSTEN. ~ BuRGERLIJKE ZAKEN. lNVALIDITEITSPENSIOEN VOOR 1\'IIJNWERKERS. - 0ASSA-
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TIEGEDING. VoORZIENING VAN EEN
GERECHTIGDE TEGEN HET NATIONAAL
PENiliOENFONDS VOOR MIJNVi'ERKERS.
VOORZIENING VERWORPEN.- VER·
OORDELING VAN VERWEERDER IN DE
KOSTEN.

1° en 2° Hoewel het invaliditeitspensioen

van een mijnwerke1~ hem eigen is, vallen,
in het stelsel van de wettelijke gemeenschap, de termijnen van dit pensioen,
waa1·van een gedeelte, in geval van
scheiding van tafel en bed of van jeitelijke scheiding, 1'echtst1·eeks doo1• de
V1'ottw wo1·dt ontvangen, in de gemeenschap (1). (Art. 1401 B.W.; art. 14
K.B. van 28 mei 1958; art. 22 K.B.
van 19 november 1970.)
3°, 4° en 5° }Vanneer in een wettelijke

gemeenschdp iede1· van de van tafel en
bed of jeitelijk gescheiden echtgenoten
ten 011!/'echte de termijnen van een invaliditeitspensioen voo1· mijnwerkers heeft
ontvangen, vallen deze termijnen in de
gemeenschap, welke, zolang deze du~t1't,
het genot ervan heeft ; de gemeenschap
is bijgevolg verplicht ze tentg te betalen,
ongeacht de verdeling ervan t~tssen de
echtgenoten (2). (Artt. 1376, 1401, 1409
en 1419 B.W.; art. 14 K.B. van 28 mei
1958; art. 22 K.B. van 19 november
1970.)
6° Wanriee1· het Hof de voorziening van

een ge1·echtigde, wellce ingesteld is tegen
een beslissing ove1• een vorde1·ing gegrond
op de wetgeving inzake invalicliteitspensioen voor mijnwe1·kers en welke
ge1·icht is tegen het Nationaal Pensioenfoncls voor JJ!Jijnwe1·ke1·s, ve1·we1·pt, veroonleelt het ve1·wee1·de1· in de kosten van
het cassatiegeding (3). (Artt. 580, 2o,
1017, lid 2, en 1111, lid 2, G.W.)
(CUSTERMANS, T. NATIONAAL
PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op bet bestreden
arrest, op 29 oktober 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen. (1) en (2) Cass., 22 mei 1974 (.A1·r. cass.,
1974, biz. 1061).
(3) Raadpl. cass., 13 februari 1974 (A1·r.
cass., 1974, biz. 619), 18 december 1974 en
30 aprill975, sup1·a, biz. 647 en 957.

ding van de artikelen 21, § 3, van de
wet van 13 juni 1966 betreffende de
rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder
Belgische vlag, mijnwerkers eJ;J. vrijwillig
verzekerden, 14, 32 van het koninklijk
besluit van 28 mei 1958 tot vaststelling
van het statuut van het Natioriaal
Pensioenfonds voor Mijnwerkers inzake
inrichting van de rust- en weduwepensioenregeling, 16, 22 en 31 van het
koninklijk besluit van 19 november 1970
betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers,

doordat, na geconstateerd te hebben
dat eiser vanaf 1 januari 1963 bij beslissing van ll februari 1963 een invaliditeitspensioen genoot, dat bij beslissing
van 11 ·mei 1970 zijn pensioen herleid
werd tot twee .derden, terwijl zijn echtgenote, die van hem gescheiclen leefde,
recht kreeg op het resterende derde en
op de helft van de steenkolenlevering,
zulks vanaf I april 1970, clat door beslissing betekend op 17 januari 1972 eiser
recht kreeg op vergoeding wegens beroepsziekte, dat op 12 april 1972 het
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers, Voorzorgskas van de Kempen, ·
besliste aan eiser het invaliditeitspensioen
te onttrekken vanaf 1 januari 1970, zulks
overeenkomstig de regels inzake cumulatie, dat op 12 april 1!J72 eiser VaJ;J. de
Voorzorgskas een brief ontving waarin
hem gemeld werd dat hij 133.877 frank
te veel had ontvangen en aan het Fonds
voor de Beroepsziekten gevraagcl werd
deze som af te houden, dat aan de echtgenote van eiser een son1 van 58.798 frank
werd teruggevraagd, dat eiser echter
constateerde dat het Fonds voor de
Beroepsziekten de totale som van hem.
inhield, zijnde 192.675 frank, het arrest
de vordering van eiser, strekkende tot bet
terugbetalen door verweerder van de ten
onrechte afgehouden som van 58.798 fr.,
ongegrond verklaart om de redenen
dat het recht op invaliditeitspensioen
ontstaan was in hoofde van eiser, dat
het feit dat de wet aan de echtgenote van
eiser toeliet op haar aanvraag een deel
van dit pensioen bij feitelijke scheiding
te ontvangen, niet medebracht dat aldus
een eigen recht in hoofde van de echtgenote ontstond, dat eiser op een bepaald
ogenblik beslist had zijn recht op invaliditeitspensioen te verzaken en aanspraak
te maken op de vergoeding wegens
beroepsziekte, waardoor hij bet recht
van zijn echtgenote op een derde van
het invaliditeitspensioen vernietigde, dat
eiser door zijn beslissing de huwgemeen-
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schap had verbonden tot beloop van het
recht op het totale invaliditeitspensioen
en dat trouwens vanaf het ogenblik dat
eiser recht kreeg op een vergoeding
wegens beroepsziekte, zijn echtgenote op
een deel ervan enkel recht had na een
normale procedure zoals bepaald in het
Burgerlijk Wetboek, zulks zon'der terugwerkende kracht, zodat het onlogisch
zou zijn haar een deel te doen terugbetalen,
tenvijl deze beschouwingen van het
arrest niet beletten dat, luidens de bepalingen van de artikelen 14, 32 van voormeld koninldijk besluit van 28 mei 1958,
16 en 22 van voormeld koninklijk besluit
van 19 november 1970, aileen de echtgenote van eiser, met uitsluiting van
eiser zelf, het recht had het haar toekomende deel in de invaliditeitsuitkeringen in ontvangst te nernen en dat de in
de artikelen 21, § 3, van voormelde wet
van. 13 juni 1966 en 31 van voormeld
koninldijk besluit van 19 november 1970
bedoelde terugvorderu1g aileen kon gericht worden tegen degene die de onverschuldigde uitkering heeft ontvangen :
Overwegende dat het recht op invaliditeitspensioen van een mijnwerker hem
eigen is en dat u1. het stelsel van de wettelijke gemeenschap de vervailen termijnen
tot die gemeenschap behoren ;
Overwegende dat bij feitelijke scheiding van de echtgenoten aan de vrouw
geen ander recht wordt verleend dan
om een gedeelte van de tot de gemeenschap behorende termijnen van dit
pensioen rechtstreeks te ontvangen;
Overwegende dat de gemeenschap, nu
ze de onderwerpelijke termijnen heeft
genoten, eveneens gehouden is tot de
terugbetaling van ten onrechte ontvangen bedragen, ongeacht de feitelijke verdeling van deze ontvangsten tussen de
echtgenoten ;
Overwegende dat de man tegenover
derden gehouden is voor de schulden van
de gemeenschap ;
Overwegende dat de in het middel aangehaalde wetsbepalingen aan wat voorafgaat niets afdoen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op de artikelen 1017, lid 2,
en 1ll1, lid 2, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten.
4 juni 1975. 3 8 kamer.
Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. VerBlaggever, de

H. Janssens. - Gelijklnidende conclnBie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

3 8 KAMER.- 4 juni 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN.- GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
-MID DEL VREEMD AAN DE BESTREDEN
BESLISSING. NIET ONTVANKELIJK
ll'liDDEL.
2° CASSATIEMIDDELEN.- GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
~ 0NNAUWKEURIG MIDDEL. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.
3° CASSATIEMIDDELEN.- GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
- MIDDEL \VAARIN FElTEN EN RECHT
VERlVIENGD ZIJN, - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° N iet ontvankelij k iB het micldel clat
vreemcl iB aan de beBtreden beBliBBing (1).
2° Niet ontvankelijk iB het middel waarvan

cle onna1twkenrigheicl het Hoj in de
onmogelijkheid Btelt de aangevoerde
onwettelijlcheicl te oncle?'Bcheiclen (2).
3° Niet ontvankelijk wegenB vermenging

van jeiten en 1·echt iB het miclclel dat het
Hoj e1·toe zou vm·plichten feitelijke
gegeven8 na te gaan (3). (Art. 95
Grondwet.)
(BEAUVAL,
T. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
4 j1.mi 1975. 3e kamer. Vo01'zittm·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. V e?'Blaggever, de
H. Versee.- Gelijlcluiclende concluBie, de
H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(1) Vgl. cass., 30 september 1974, sttpm,
blz. 135.
(2) Vgl. cass., 17 maart 1970 (A1'1', cass.,
1970, blz. 683) en 30 september 1974, supm,
blz. 135.
(3) Cass., 5 januari 1973 (Arr. cass., 1973,
blz. 456).

10'54 3e KAMER. -

4 juni 1975.

1o GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN. - PROVINOIALE BELASTINGEN.- VERORDENING
VAN DE PROVINOIERAAD. lNTERPRETATIEVE BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE. 0NWETTIGHEID.
2o

WETTEN EN BESLUITEN.
AUTHENTIEKE UITLEGGING. PROVINOIAJ"E BELASTINGEN. - VERORDENING VAN DE PROVINOIERAAD. - lNTERPRETATIEVE BESLISSING VAN DE
BESTENDIC+E DEPUI'ATIE.- ONWETTIGHFliD.

I o en 2o De bestenclige clepLttatie is m:et
bevoegcl om een binclencle 1:nte1'p1'etatie
van een clo01· cle pTDvincie1'Ctacl Hitgevam·cligcle belastingveTOnlening te geven ( l).
(Art. llO Grondwet; artt. 66 en 107

Provincievvet.)
(DELEERSNIJDER,
T. PROVINOIE WEST-VLAANDEREN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 7 maart 197 4 door de
bestendige cleputatie van de provincials
raad van vVest-Vlaancleren gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, I, 2 van het belastingreglement der
provineie vVest-Vlaan.deren aangenomen
door de provincials raad op 24 november I971, goeclgekeur;d bij koninklijk
besluit van 3I december I971 en bekenclgemaakt in het bestuursmemo:tiaal van
2 februari I972, 43 (artikel I van het
koninklijk besh:iit nr. 14 van IS april
I967), 4S, inzonderheid I 0 (artikel 6 van
het koninklijk besluit nr. I4 van IS april
I967), 74, 75, lid 2, van de bij ko:ninldijk
besluit van 23 :november I965 gecodificeercle wetsbepalinge:n betreffende de
met de inkomste:nbelastingen gelijkgestelde belastinge:n, IOS, 2°, IIO van de
Grondwet, 66, S6, S7 van de Provi:nciewet, I965 en I966 van het Burgerlijk
Wetboek,
clooTdat de beslissi:ng op het bezwaar
(1) Raadpl. cass., 10 januari 1949 (Ar1•.
cass., 1949, biz. 19).

van eiseres, niet onderworpen te zijn aa:n
de haar opgelegde provu1.ciale belasting,
antwoordt dat uit het dossier blijkt dat
eiseres jaarlijks vanwege het Ministerie
van N ederlandse Oultuur en Vlaamse
aangelegenheclen de machtiging. bekwam
tot het inrichten van weddenschappen op
wielerkoersen (toelating B.L.O.S.O.), in
het kader van de wet van 26 juni 1963,
zoclat, gelet op de interpretatieve beslissing van de bestenclige deputatie van
13 juli I972, -vvaarbij genoen1d college
een verclere omschrijving gaf van het
begrip " kantoor voor spel of weddenschappen op wieler- enjof voetbalwedstrijclen ,, waarcloor voornlClde categorie
kantoren, houdors van genoen1.cle machtiging, eveneens als belastbare kantoren
dionen besclwuwd te worden in bedoelde
belasting, eiseres eveneens client beschouwcl te worden als bolasti:ngplichtige
in die belasting,
terwijl, l 0 een interpretatieve beslissing
van de bestendige deputatie geen wettelijke kracht heeft, vermits alleen de
provincials . raad een provinciaal belastingregloment kan aannmnen of wijzigen
en deze beslissing van de provinciaJe raad
dan nog moet worden goedgekonrd door
de Koning, zodat alleen de tekst van het
belastingreglement zelf als criterium kan
worden genmnen ter beantwoorcling van
de vraag of eiseres al dan niet belastbaar
is ; 2° zelfs indien degenen die onclorworpen zijn aan de maohtiging B.L.O.S.O.,
iJJSo facto zouden onderworpen zijn aan
bedoelde provinciale belasting, 01ndat
genoemde machtiging clezelfde activiteiten en belastbare entiteiten zou treffen
als die bedoeld en vernoemd in die provincials belasting, qttocl non, deze motivering dan nog onvoldoencle zou zijn,
omdat niet zou uitgemaakt zijn dat eiseres al dan niet terecht de machtiging
vanwege B.L.O.S.O. heeft gevraagd en
verkregen ; 3° indien men zich stelt op
het standpunt van de wettelijke tekst
zelf, wat de beslissing niet heeft gedaan,
a) wat betreft de activiteit zelf, de pronostiekwedstrijden onder de h.erbergklanten (sportcafe) niet vallen onder de
termen van het provinciaal belastingreglement, met name "spel of weddenschappen " op wielerwedstrijden (welke
termen terugkeren onder artikel 43 van
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belaRtingen),
maar vallen onder de termen " wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen, paardenwedre:nnen uitgezonderd »
zeals gebruikt in artikel4S, I 0 , van evenvernoemd wetboek en welk onderscheid
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terecht wordt g'emaakt in verband met
het toepasselijke provinciaal belastingreglement, omdat dit laatste een provinciale
belasting is, gelijksoortig aan de Staatsbelasting op spel en weddenschappen,
b) wat betreft het "kantoor "• artikel 2
van het belastingreglement onder " kantoor " verstaat : elk lokaal dat een
" agentschap >> of een " bijkantoor '' uitmaakt of onderbrengt, wat ten deze niet
het geval is, vermits het alleen gaat om
de herbergklanten van eiseres die onder
mekaar en onder leiding van eiseres,,
pronostiekwedstrijden houden op wieler' uitslagen, en welke interpretatie bevestigd wordt door het verslag van 27 oktoher 1971 van d(l bestendige deputatie aan.
de provinciale raad, dat ervan laa t blijken dat het gaat om " georganiseerde ''
kantoren, vennits er 1naar een achttal
zouden zijn in de provincie :
·
Overwegende dat de bestreden beslissing, nate hebben vastgesteld dat eiseres
een machtiging bekwam tot het inrichten
van weddenschappen op wielerkoersen in
het kader van de wet van 26 juni 1963,
het bezwaarschrift verwerpt door de
enkele verwijzing naar de door de provinciale raad uitgevaardigde toepasselijke
belastingverordening, alsmede naar "de
interpretatieve beslissing van de bestendige deputatie van 13 juli 1972, waarbij
voornoemd college een nadere omschrijving gaf van het begrip " kantoor voor
spel of weddenschappen op wieler- erijof
voetbalwedstrijden " en waarbij de kantoren, die onder de toepassing van genoemde wet vallen, eveneens als belastbare kantoren dienen te worden aangezien
in onderhavige belasting >>,
Overwegende dat de bestendige deputatie niet bevoegd is een overheidshalve
interpretatie te geven van een door de
provinciale raad uitgevaardigde belastingverordening ;
Dat de verwijzing naar een niet rechtsgeldige interpretatieve beslissing niet als
redengeving van een rechterlijke beslissing kan gelden ;
Dat het middel gegrond' is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
verweerster in de kosten ; verwijst de
zaak naar de beste:o.dige deputatie van
de provinciale raad van Oost-Vlaanderen.
4 juni 1975. 3e kamer. - . Voo1·zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. ·_ Verslaggeve~·, de

H. Versee. Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Bayart.

Dezelfde dag werd een zelfde arrest
gewezen in zake Dewaele tegen dezelfde
verweerster op voorziening tegen een
beslissing van dezelfde bestendige cleputatie van dezelfde datum.

3° KAMER.- 4 juni 1975.
1o ARBEIDSOVEREENKOMST.- BE-

DIENDEN.
0VEREENKOMST VAN
ONBEPAALDE DUUR. EENZIJDIGE
BEEINDIGING DOOR DE vYERKGEVER. KENNISGEVING VAN EEN ONTOEREIKENDE OPZEGGINGSTERJ\'IIJN.- RECHT
VAN DE BEDIENDE OP VERGOEDING.BEGRIP.
2° ARBEIDSOVEREENKOMST. _:__BEDIENDEN.- 0VEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR. - EENZIJDIGE BEEINDIGING DOOR DE WERKGEVER MET
KENNISGEVING VAN EEN ONTOEREIKENDE OPZEGGINGSTERMIJN.- RECHT OP
VERGOEDING ONTSTAAT VANAF DEZE
KENNISGEVING. LATER AKKOORD
TUSSEN DE PARTIJEN OM DE OPZEG·
GINGSTERMIJN WAARVAN KENNIS WERD
GEGEVEN TE VERLENGEN.- AFSTAND
VAN DIT RECHT.- DRINGENDE REDEN
WAARDOOR DE ONTBINDING VAN DE
OVEREENKOMST DOOR DE WERKGEVER
TIJDENS DE INGEVOLGE AKKOORD VAN
DE PARTIJEN VERLENGDE OPZEGGINGSTERMIJN GEWETTIGD IS. VERVAL
VAN RET RECHT OP VERGOEDING.

1° W annee1· een wrbeidsove1·eenkomst voo1·
bedienden van onbepaalde dtmr doo1'
de we1'lcgeve~· eenzijdig w01·dt beeindigd
met kennisgeving van een ko1'te1·e opzeggingste1·mijn dan de wettelijke, heeft
de bediende 1·echt op een ve1·goeding
gelijk aan het bedmg der kmchtens de
ove1·eenkomst ve1'Wo1·ven wedden en verdiensten en ove1·eenstemmend met het
ove~·blijvend deel van de opzeggingste1·mijn welke de we~·kgever had moeten
in acht nemen (1). (Artt. 15 en 20
(1) Raadpl. cass., 24 maart 1966 (Bull. en
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gecoord. wetten betreffende het bediendencon tract.)

2° Hoewel de door een ovm·eenkomst van
onbepaalde dut<r verbonden bediende,
in beginsel, vanaf de kennisgeving van
een kortere opzeggingste1·mijn dan de
wettelijke, 1·echt heeft op een vergoeding
gelijk aan het bedmg van de lcmchtens
de overeenkomst ' verwo1·ven wedden en
verdiensten en overeenstemmend 'met het
overblijvende deel van , de opzeggingstermijn welke de werkgever had moeten
in acht nemen, heeft dit 1·echt geen
bestaansreden meer als deze termijn,
binnen de termijn waa1·van werd kennis
gegeven, ingevolge akkoo1·d van de
partijen werd vedengd, of vm·valt het als
de we1·kneme1· zich binnen dezelfde te?·mijn schtddig maakt aan een feit of aan
een tekm·tkoming die het onmiddellij k
ontslag wegens een dringende 1·eden
rechtvaardigt (1) (2). (Artt. 15, 18 en
20 gecoord. wetten betreffende het
bediendencontract.)
(KINTS, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« TISSAGE DE DEINZE ».)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, door het Arbeidshof te Gent
gewezen op 25 april 1973 en niet op
15 april 1973, zoals bij verschrijving in
het verzoekschrift tot cassatie en in het
exploot van betekening wordt vermeld ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 15, 18 en 20 van
de door koninklijk besluit van 20 juli
1955 gecoi:irdineerde wetten op het
bediendencontract,
doordat, zonder betwist te hebben clat
eiser, zoals cleze in zijn inleidende dagvaarding van 17 juni 1969 liet gelden,
sinds 1 september 1927 in dienst was
van verweerster, dat hij op 1 mei 1968,
Pas., 1966, I, 957) en noot 2; raadpi. cass.,
30 mei 1968 (Arr. cass., 1968, biz. 1191) en
19 september 1973 (ibid., 1974, biz. 60.).
(1) Cass., 24 maart 1966 en noot 2, waarvan
zoeven sprake.
(2) TAQUET en WANTIEZ (Conge, preavis,
indemnite. Etude thCo7·ique et p1·atique,
2e deei, blz. 239-240) schrijven dat het recht
op vergoeding "nait au moment de la notification du preavis sous condition resolutoire
d'une rupture du contrat avant l'expiration

toen hij 59 jaar oud was, een vooropzegging kreeg tegen 31 juli 1969, dat hij
een maandelijkse wedde van 13.300 frank
genoot, en dat deze gegeveris toelieten
te stellen dat een opzegging van 33 maanden had moeten gegeven worden, na
geconstateerd te hebben dat eiser op
28 maart 1969 onmidclellijk werd afgedankt om gerookt te hebben op een
plaats waar zulks verboden was, en na
beslist te hebben dat die afclanking
terecht gebeurde, het arrest de vordering
van eiser, strekkende tot het bekomen
van een vergoeding wegens de te korte
opzeggingstermijn, volledig ongegrond
verklaart, zulks op grond dat indien in
de loop van de opzeggingstermijn de
becliende zich schuldig maakt aan zware
tekortkomingen die een onmiddellijke '
doorzending rechtvaardigen, hij geen
aanspraak meer kan maken op schadevergoeding wegens het feit clat de opzeggingstermijn ontoereikend was,
terwijl eiser terecht in zijn verzoekschrift in hager beroep en in zijn conclusie voor het arbeidshof liet gelden dat
de fout door de bediende begaan tijdens
de opzeggingsperiode, indien zij overeenkomstig voormeld artikel 18 een onmidclellijke afdanking rechtvaardigde, uitsluitend als gevolg had dat de bediende
zijn recht verloor op de weclde beantwoordencle aan het resterencle van de
gegeven opzeggingsperiode, doch geenszins zijn recht teniet deed op een vergoeding welke overeenkomstig voormeld
artikel 20 client te beantwoorden aan de.
wedde tijdens het deel van de door voormeld artikel 15 bepaalde opzeggingsperiode dat door , de werkgever niet in
aanmerking werd genomen bij het bepalen van de opzeggingstermijn :
Overwegende weliswaar dat de werknemer aan. wie een onvoldoende opzeggingstermijn betekend wercl een recht op
vergoeding heeft dat vanaf de kennisgeving van de opzegging ontstaat;
Dat dit recht nochtans in de plaats

du delai de preavis "· Hieruit leiden genoemde
auteurs af dat " dit recht vervalt " wanueer
de overeenkomst tijdeus de opzeggingstermijn
beeindigd wordt « om dringende reden ten
laste van de bediende » hetzij ten gevoige van
het overlijden van de bediende.
Voigeus de rechtsleer van het Hof die volgt
nit het arrest van 24 maart 1966 (vermeld in
de vorenstaande noten) en nit het onderhavige arrest, vervait het recht op vergoeding
in het eerste gevai en niet in het tweede.
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treedt van het recht op het overblijvend
gedeelte van de volledige opzeggingstermijn en derhalve vervalt om de redenen
die dit laatste recht teniet doen;
Overwegende derhalve dat aldus wanneer in de loop van de opzeggingstermijn
die hem werd betekend de werknemer in
overeenstemming met de werkgever beslist dat de volledige opzeggingstermijn
zal worden geeerbiedigd, het bovenbedoeld recht op een vergoeding geen
reden van bestaan meer heeft ;
Dat, eveneens, wanneer in de loop van
de hem betekende opzeggingstermijn de
werknemer zich schuldig rmiakt aan een
feit of aan een tekortkoming die een onmiddellijk ontslag wegens een dringende
reden rechtvaardigt, hij het recht op
enige verdere opzeggingstermijn verliest,
en derhalve ook op de vergoeding die
in de plaats van het overblijvend gedeelte
van de termijn werd gesteld ;
Overwegende dat het arrest, zonder op
dit punt te worden aangevochten, beslist
dat gedurende de opzeggingstermijn de
verweerster terecht de overeenkomst
heeft beeindigd om een dringende reden ;
Dat het arbeidshof derhalve de in het
middel aangehaalde wetsbepalingen niet
f!Chendt en het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 juni 1975. 3e kamer. - VooTzitte?·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. V eTslaggeve?', de
H. Janssens. - Gelijkluidende conch~sie,
de H. Duman, eerste advocaat-generaal.
- PleiteTs, de HH. Bayart .en Biitzler.

1°
1°

KAMER.-

5 juni 1975.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
·LASTEN. BEDRIJFSVERLIEZEN. BEWIJS VAN DE WERKELIJKHEID EN
VAN HET BEDRAG VAN DEZE VERLIEZEN.
BEWIJS DAT OP DE BELASTINQ·
PLIOHTIGE RUST.

2o CASSATIEMIDDELEN. -

1975. -

34

2° Wegens vaagheid is niet ontvankelijk
het middel dat een geb?•ek aan antwooTd
op de conclusie aanvoeTt, zonde1· te veT.·
melden op welke eis, wee?' of exceptie
niet · zou geantwooTd zijn (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( OOMP,AGNIE
1
BELGE D ASSURANOES OOMMEROIALES »,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 780 van het Gerechtelijk Wetboek,
26, inzonderheid §§ 1 en 2, 4°, 27, inzonderheid §§ 1 en 2, 4°, 55 van de wetten
betreffende de inkomstenbelastingen, gecoi:irdineerd bij besluit van de Regent
van 15 januari 1948, en, voor zover
nodig, 22, 4°, 44 en 245 van het Wetboek
'Can de inkomstenbelastingen,
dooTdat, om een waardevermindering
met 3.522.759 frank van de deelneming
van eiseres in het ka;pitaal van de vennootschap Sobelco, waardevermindering
die ingevolge de liquidatie van die vennootschap in 1962 vastgesteld werd, te
verwerpen als bedrijfsuitgave of bedrijfsverlies voor het door eiseres op 30 november 1962 afgesloten boekjaar, het
arrest, dat erop wijst dat eiseres, bij de
aankoop van de effecten Sobelco in 1958,
<< een prijs betaalcJ. heeft die veel boger
was dan de handelswaarde teneinde de
controle en het beheer te verwerven van
de twee andere vennootschappen waarin
zij de meerderheid bekwam » en << dat
de elementen van het dossier het niet

STRAF·

ZAKEN. MIDDEL DAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIE AAN·
VOERT. VAAGHEID. NIET ONT·
VANKELIJK MIDDEL.
CASSATIE,

1° De belastingplichtige dient te doen
blijken van de weTkelijkheid en van het
bedmg van de bed?·ijjsve?·liezen die hij
gedu1·ende het belastbaa1' tijdpe1·k- o.m.
een mindeTwaa?·de van aandelen van
een handelsvennootschap die deel uitmaken van zijn belegde activa - van
zijn b?·uto-inkomsten wil ajtTekken (1).
(Art. 26, §§ 1 en 2-4°, gecoi:ird. belastingswetten; artt. 43-2° en 44 W.I.B.)
(Impliciete oplossing.)

(1) Cass., 21 februari 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 693).

(2) Cass., 17 december 1974, sup1·a, blz. 455,
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nwgelijk maken de wasxcle van die rrreerprijs juist of bij benadering vast te stellen ,, vermelclt " dat, welk ook het juiste
bedrag van die meerprijs weze, die nitgave geen enkele tegenwaarcle voncl in
een element van het actief, slechts de
verwachting van eiseres weergaf van een
winstgevende ontwikkeling _van ·haar
zaken, clank zij de bijkomencle n:racht die
zij door doze uitgave bekwan:r, en als een
bedrijfsuitgave die slechts overeenstemt
1net cle verwachting on:r in do toekon1.st
de winst van de uitbreicling van haar
zaken te verwerven (artikel 44 van bet
Wetboek van de inkomstenbelastingen),
een verwachting die bij · cle aankoop van
cle effecten geen enkele vaste waarcle
heeft als actief ... ,, en daaruit het besluit
trekt clat, aangezien hot geen naar goedcll1l:tken van eiseres amortiseerbare nitgave voor een eerste vestiging is, en ook
geen uitgave voor de uitbreiding van de
onclerneming, daaruit volgt clat eiseres
« vanaf 1958, bij de aankoop en de
betaling van de meerprijs, deze laatste
uit de elernenten van het actief van haar
balans had moeten venvijcleren, en hem
had mooten aangeven als bedrijfsverlies
of als bedrijfsuitgave van het dienstjaar
tijdens hetwelk de uitgavo geclaan was
.of het verlies geleden was" (1),

tijclens hetwelk zij betaalcl is, aftrekbaar
is als clefinitieve beclrijfsuitgave (schending van de artikelen 26, 27 van cle
gecoordineercle "\vetten betreffende de
inkmnstenbelastingen, en, in zoverre
nodig, 22 en 44 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen), daar het verlies,
inclion het een verlies is, slecbts ka:n worden in aaJunerking genomen om het
belastbaar inkome:n to bepalen van het
clienstjaar tijdens hetwelk dat verlies
werkelijk geleden worclt doorclat het
goed geheel of gecleeltelijk het belang
verloren heeft, clat het voor de o:nder:nemi:ng had, dat de leiders van deze
laatste aa:ngespoorcl heeft om clat goecl
te verwerven en clat niet noodzakelijk
1net de handelswaarde ervan overeenstemt (2);

te1·wijl, ee1·ste ondenleel, zel£s indien ze
het res1Jltaat was van een akkoord en
hoger was dan de ha.nclelswaarcle van het
goecl, de som betaalcl voor de verwerving
van een in een onclerneming belegcl
winstgevencl goecl, namelijk de werkelijke
kostprijs van clat goecl, in zijn geheel een
som is die client voor de uitbreiding van
de onderneming en geen uitgave met verbeurd kapitaal die, voor het dienstjaar

tweecle onclenleel, het arrest, door te
beweren dat « in· bijkomende orde ,, uit
een reeks overwegingen die het in zijn
tweecle deel bevat, de bewering wordt
afgeleid " dat tot heden niets bewijst
clat de waarcle van de effecten Sobelco
tijclens het jaar 1962 zou zijn verminclercl,
zelfs niet tussen hun aankoop in 1958 en
30 november 1962, clatm1.1. van de balans
van eiseres ,, op onwettelijke wijze de
b~wijslast omkeert voor zover het beweert clat eiseres moet bewijze:n clat de
litigieuze waardeverminclering niet zeker
en dofinitief was bij de afsluiting van een
of ander clienstjaar v66r het in overweging genomen dienstjaar (schending
van de artikelen 55 van de gecoordineercle
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, of 245 van het vVetboek van de
inkomstenbelastingen) ; het beg:insel miskent dat vervat is in artikel 26 van voornoemde gecoordineerde wetten (of in

(1) en (2) Raadpl. cass., 8 juni 1965 (B1<lZ.
en Pas., 1965, i, 1086) : Onder« geschiktheidswaarde " in de gewone betekenis van clit
begrip wordt verstaan het nut dat bet goed
voor de verkrijger vertegenwoorcligt en impliceert niet noodzakelijk een minderwaarde, die
kan worden afgeschreven in de zin van artikel 26 van de gecoordineerde wetten.
Het woord " afschrijving '' heeft in dat arrest
· een betekenis die niet juist overeenstemt met
die van het begrip van artikel 26, § 2, 4°, van
de gecoordineerde wetten, welke betekenis,
evenwel, gebruikelijk is in de boekhouding
en de handelstaal. Raadpl. dienaangaande
noot 3 onder cass., 21 februari 1956 (B1<lZ. en
Pas., 1956, I, 646).
Vorenvermeld arrest van 8 juni 1965 wijst
erop dat de geldsommen voor de aankoop
van een terrein, waarvan het bedrag hager is

clan de waarde ervan en gelijk aan een
" geschlktheiclsprijs ,, volleclig aangewencl worden voor cle uitbreicling van het beclrijf en dus
in cle beclrijfsbelasting belastbaar zijn, ongeacht cle waarde waartegen het alclus verkregen
goed in cle inventaris en in de balans is opgenomen (raadpl. ook cass., 13 oktober 1964,
ibid., 1965, I, 161). Het geval van het arr\)st
van 5 november 1963 (ibid., 1964, I, 254) was
totaal anders. De belastingplichtige had een
onroerend goed aangekocht waarvan de prijs
later hager dan de waarcle bleek te zijn, zodat
hij het recht had om, bij cle vaststelling van
de belastbare inkomsten, het verschil tussen
de betaalde prijs en deze waarcle af te trekken.
In dit geval was er geen sprake van geschiktheidswaarde die bij de intrinsieke waarde
moest worden gevoegd. Uit de balans diende
aileen de werkelijke waarde te blijken.
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artikel 44 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen) volgens hetwelk een
bedrijfsuitgave of -verlies slechts aftrekbaar is voor het dienstjaar tijdens
hetwelk zij zeker en vaststaand zijn
geworden, hetgeen volgens de vaststelling
van het hof van beroep v66r 1962 hier
niet het geval was ; bovendien niet passend antwoordt op de conclusie van eiseres, voor zover zij de elementen van beoordeling en berekening bevatte waarop
eiseres steunde om voor het dienstjaar
1962 de aftrek van de waardevermindering te vorderen, rekening houdend met
de uit de liquidatie'van de vennootschap
Sobelco voortspruitende vaststelling ervan (schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Ovm~wegende dat het hof van beroep
beschouwt dat << niets bewijst dat de waarde van de in 1958 verworven effecten
Sobelco tijdens· het jaar 1962 of zelfs
tussen hun aankoop en 30 november 1962
zou zijn verminderd ; dat het gebrek aan
raming per categorie van de in 1958 gekochte effecten, verhindert dat het hofvan
beroep een waardevermindering vaststelt die in 1962 zou hebben plaatsgevonclen; dat op het ogenblik van de liqnidatie van Sobelco en van de vaststelling
van het dividend van uitdel.ll1.g de effecten
Sobelco veranderd zijn in een lonter
vorderingsrecht ; dat dit loutere feit niet
impliceert dat die aandelen bij die
gelegenheid een waardevermindering geleden hebben ... ; dat de opgetekende
waardevermindering (in de balans van
31 december 1962) in elk geval niet
gerechtvaardigd wordt in de balans van
Sobelco aangezien hem intrinsieke waarde
vermeerderd was » ;
Overwegende dat die gronden, il1. strijd
met de beweringen van het middel, niet
impliceren dat vastgesteld wordt dat de
waardevermindering niet v66r 1962 zon
hebben plaatsgevonden;
Overwegende dat, aangezien het erop
wijst dat nit de door de schnldenaar overgelegde elementen niet blijkt dat de door
hem aangevoerde waardevermindering
bestaat en zich tijdens het betrokken
dienstjaar voorgedaan had, het arrest
er wettelijk en zonder de bewijslast om
te keren nit a:fleidt dat genoemde waardevermindering van de belastbare inkomsten niet kon worden afgetrokken ;
Overwegende dat het middel niet preciseert op welke in de conclnsie van
eiseres geformnleerde vraag, verweer of

exceptie het arrest niet zou hebben
geantwoord ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangen'omen ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overweg:ende dat door te steunen op
gronden die het voorwerp uitmaken van
het tweede onderdeel, het arrest het door
het middel bestreden beschikkend gedeelte wettelijk rechtvaardigt ; dat, derhalve,
het eerste onderdeel, zelfs indien het
gegrond zou zijn, niet ontvankelijk is bij
gebrek aan belang (1);
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
5 jm1i 1975. 1e kamer. Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidencle concl'usie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- PleiteTs, de HH. L. Delhez, J. de Longneville, R. Valentin en Fally (de eerste
drie, van de balie te Brussel).

}e KAMER.-

1°

5 juni 1975.

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN.- VooRWAARDEN. -AFTREK
1
VAN BEDRIJFSVERLIEZEN. VOORWAARDEN.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN. AFTREKBARE BEDRIJFSVERLIEZEN. BEGRIP.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN
EN -LASTEN. 0PPORTUNITEIT OF
NOODZAAK VAN DEZE UITGAVEN OF
LASTEN. BEOORDELING VALT NIET
ONDER DE BEVOEGDREID VAN DE ADMINISTRATIE OF VAN RET ROF VAN BEROEP.

4°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AFTREK VAN DE BEDRIJFSUITGAVEN EN
-LASTEN.- BEDRIJFSVERLIEZEN OVER
RET DIENSTJAAR. DIEFSTAL OF
VERDUISTERING VAN AAN DE BELASTINGPLICRTIGE TOEBERORENDE ACTIVA.
AFTREK GEWEIGERD OP GROND DAT

(1) Zie de noot op biz. 1058.
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DE BELASTINGPLIOHTIGE TEN ONREOHTE
VERTROUWEN HEEFT GEHAD IN DEGENE
DIE ZIOH SOHULDIG HEEFT GEMAAKT
AAN DIEFSTAL OF VERDUISTERING. 0NWETTELIJ"KHEID.

1° Een last of uitgave is een bed1·ijfslast of
bed1·ijfs1titgave en kan dus van de
belastbare inkomsten afget~·okken woTden
op voo1·wam-de o.m. dat zij gedaan of
ged1·agen woTdt om belastbm·e inkomsten
te ve1·krijgen of te behouden, dat zij geen
peTsoonlijlw last of uitgave is of dooT
het bemeJJ was vm·eist ; een ve1·lies, zoals
diefstal of venlttistM'ing van aan de
belastingplichtige toebehoTende gelden, is
een bed1'ijfsve1'lies en dus een aft1·ekbaa1'
ve1'lies dat daa1·entegen, uitema1·d, van
andeTe voo1·waanlen afhangt en o.a. van
de vom·wam·de dat het noodzakelijk veTband houdt met de ttitoefening van het
beToep. (Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
2° De ve1·liezen tijdens het belastbaaT tijdperk geleden, zoals het ve1·lies ten gevolge
van diefstal of ve1•duiste1·ing van gelden
en die niet woTden gecompensee1·d
do01' een inV01'deTbare schttldV01'dering,
zijn becl1·ijfsverliezen en hmnen de1'halve van de belastbare inkomsten wo1·den
afgetrokken, wannee1· zij noodzakelijk
ve~·band houden met de uitoefening van
het beToep of aan deze ttitoefening inhe1·ent zijn (1). (Artt. 20-1°, 43-2° en
44 W.I.B.)
3° N och cle administmtie noch het hof van
beToep zijn in de 1'egel (2) bevoegcl om te
beslissen clat een ttitgave of een last niet
van de belastba1·e inkomsten woTclt afget1·okken op gTond alleen clat zij niet
oppm·t1mn of niet nodig was (3).
(Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
4o N och cle aclministmtie noch het hof van
beroep zijn bevoegd om te beslissen dat
het beclmg van een veTlies o.m. ten
gevolge van diefstal of ve1·d1tistering
dom· een m•gaan of een aangestelde van
de belastingplichtige~ begaan, niet van
cle belastba1·e inkomsten lean wm·den
afget1·okken op g1·oncl alleen dat deze
ten onTechte ve1't1'mtwen heeft gehacl bij
de ke1tze van dit oTgaan of deze aangestelcle (4). (Artt. 20-1°, 43 en 44 W.I.B.)
(1) Oass., 31 mei 1960 (Bull. en Pas., 1960,
I, 1126); raadpl. cass., 25 april 1950 (ibid.,
1950, I, 587) en 28 juni 1966 (ibid., 1966,
I, 1396}.
(2) Artikel 50bis,. 2°, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen kent thans aan de
administratie en aan het hof van beroep een

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << NOUVELLES
BRIQUETERIES
SILIOO-OALOAIRES
DE
OOXYDE "• IN VEREFFENING, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINAN·

OlEN.)
ARREST

(veTtaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezer'l ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 20, inzonderheid 1°, 43, 44,
50, inzonderheid 2°, en 96 van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
dooTclat het arrest het verlies vail het
saldo van een schuldvordering, zijnde
988.280 frank in hoofdson1. en 257.841
frank als interesten, die eiseres, een
handelsvennootschap, had ten laste van
haar vroegere,, onvermogend overleden,
vereffenaar, weigert af te trekken op de
gronden << dat de aangegane leningen
waarvan het produkt door een orgaan
van verzoekster (haar vereffenaar) voor
zijn eigen zaken gebruikt werd, geen uitgaven zijn die door verzoekster gemaakt
of geclragen werden om haar eigen belastbare inkomsten, zoals vereist bij artikel44
van het vVetboek van de inkomstenbelastingen, te verwerven of te behouden ;
dat inderdaad het gebruik van de ontleende gelden voor de persoonlijke zaken
van de vereffenaar op geen enkele manier
voor de verzoekende vennootschap voordeel kon opleveren ; dat dergelijk gebruik
niet beantwoordt aan voornoemde doelstelling die een essentiele voorwaarde is
voor de toepassing van artikel 44 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen ; dat die toestand het gevolg is van
het feit dat verzoekster ten onrechte haar
vertrouwen geschonken heeft ; dat er
nog moet op gewezen worden dat artikel 50, 2°, van het vVetboek van de
inkomstenbelastingen dergelijke uitgaven, exp1•essis verbis, verwerpt als beclrijfslasten; dat die tekst de uitgaven van
persoonlijke aard en alle andere << die
zekere bevoegdheid toe om de opportl:miteit
en het nut van zekere uitgaven of lasten te
beoordelen.
(3} Oass., 6 oktober 1964 (Bttll. en Pas.,
1965, I, 122), 28 mei 1968 (An·. cass., 1968,
blz. 1183) en 19 november 1969 (ibid., 1969,
blz. 303).
(4) Raadpl. noot 3.
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niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van het bedrijf " uit het begrip « bedrijfslasten >> verwijdert; dat die tekst de
administratie vanzelfsprekend niet in de
mogelijkheid stelt om te oordelen over
de noodzaak van een uitgave, maar haar
toelaat en verplicht om te onderzoeken
of er voldoende verband bestaat tussen
de uitgave en het opleveren van winsten ;
dat tussen de uitgaven en het opleveren
van winsten een verband moet bestaan
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs een
uiterst los verband, maar dat dergelijk
verband moet bestaan ; dat dergelijk
verband in het onderhavige geval geenszins bestaat ; dat er geen enkel verband
bestaat tussen de persoonlijke zaken van
D ... (de vereffenaar) en de bedrijfsactiviteit van verzoekster "•
tenvijl, em·ste ondeTdeel, eiseres niet de
aftrek vorderde van de door de vereffenaar ontleende sommen, maar de aftrek
van het verlies van de schuldvordering
die zij tegen die vereffenaar had wegens
verduistering van de voor de vennootschap ontleende sommen; waaruit volgt
dat het arrest aan de conclusie van
eiseres een betekenis geeft die met haar
bewoordingen onverenigbaar is (schending inzonderheid van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk vVetboek)
en er, bijgevolg, geen passend antwoord
op geeft '(schending inzo:nderheid van
artikel 97 van de Grondwet) :
'
en tenvijl, tweede ondeTdeel, wanneer
een handelsvennootschap, omdat de
schuldenaar onvermogend is, een schuld, vordering verliest tegen haar vereffenaar
die voor zichzelf sommen verduist.erd had
die deel uitmaakten van het maatschappelijk bezit, dit het verlies is van een
bezit van · het bedrijf en, derhalve, een
bedrijfsverlies dat aftrekbaar is krachtens
artikel 44 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen; waaruit volgt dat
het arrest door het tegengestelde te
beslissen de andere voornoemde bepalingen schendt of, in elk geval, zijn beslissing
om de gevraagde aftrek te weigeren niet
wettelijk rechtvaardigt (schending inzonderheid van de artikelen 97 van de
Grondwet en van voornoemde bepalingen
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het arrest enerzijds blijkt dat de heer D ... , vereffenaar
van de eisende vennootschap, gelden
ontleend heeft « ·krachtens de hem in die
hoedanigheid toegekende machten "• dat
hij daartoe de goederen van de vennoot-

schap met een hypotheek bezwaarde,
maar dat hij « de aldus bekomen gelden
belegd had in een zaak >> die van hem
zelf was en, anderzijds, dat die amputatie
van het actief van de venn ootschap
gedurende jaren gecompenseerd werd
door de inschrijving in de boekhouding
van een overeenstemmende schuldvordering, maar dat, bij het overlijden van
de heer D ... , de schuld die hij nog moest
delgen door eiseres als oninbaar beschouwd werd en het bedrag ervan van
de belastbare bruto-inkomsten afgetrokken werd;
Overwegende dat het arrest, zonder te
onderzoeken of de schuldvordering al
dan niet zeker oninbaar geworden was,
beslist dat het bedrag ervan niet mag
worden afgetrokken van de belastbare
inkomsten, op de gronden dat, enerzijds,
« het gebruik van de ontleende gelden
voor de persoonlijke zaken van de vereffenaar op geen enkele wijze voordeel
mocht opleveren voor de vennootschap >>
en geen « uitgave of last is om zijn eigen
belastbare inkomsten te verkrijgen of te
behouden >>en dat « artikel 50, 2°, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen
de uitgaven van persoonlijke aard en alle
andere die voor het uitoefenen van het
bedrijf niet noodzakelijk zijn uit de
« bedrijfslasten >> verwijdert "• en, anderzijds, dat het door de vennootschap
geleden verlies het gevolg is van het feit
dat zij haar vertrouwen ten onrechte
geschonken heeft;
Overwegende dat het arrest aldus de
begrippen van lasteri en uitgaven die
aftrekbaar zijn van de belastbare inkomsten verwart 1net deze van verliezen,
zoals een diefstal of een verduistering die,
daar zij noodzakelijk met de uitoefening
van het beroep verband houden, het
karakter van een bedrijfslast krijgen en,
derhalve, van de belastbare inkomsten
mogen worden afgetrokken ;
Dat indien de « besteding >> van de
gelden door de schuldenaar al dan niet
een bedrijfslast of uitgave is naargelang
zij al dan niet gebeurde om belastbare
inkomsten te verwerven of al dan niet
van « persoonlijke aard >> is, daarentegen
een verlies wegens een diefstal of een
verdnistering, ten nadele van de schuldenaar, .niet zouden kunnen aangezien
worden als het gevolg van een door hem
gedane « besteding >> ;
Dat indien voornoemde maatstaven,
in zake de aftrekbare lasten en uitgaven,
voor dergelijk verlies niet kunnen worden
toegepast, dit verlies nochtans het karakter heeft van een bedrijfsverlies en, derhalve, aftrekbaar is, zodra het inherent is
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aan de uitoefening van het bed:rijf van
de schuldenaar die het verlies geleden
heeft;
Dat het arrest aldus de bepalingen
schendt van de artikelen 20-1°, 43, 96 van
het vVetboek van de inkornstenbelastingen betreffende het begrip bed:rijfsinkomsten en van a:rtikel 44 inzake de
bedrijfslasten, -uitgaven en -ve:rliezen;
Overwegende tenslotte dat, evenmin
als ze. de aftrek k1.UU1en 'Neigeren van een
last of eeu uitgave orndat zij deze als
inopportuun of nutteloos beschouwen,
de administratie en, vervolgens, het hof
van beroep de macht hebben om een
bedrijfsverlies af te wijzen omdat de
diefstal of de verduistering die er de
oorzaak van zijn het gevolg zouden zijn
van het feit dat de schuldenaar aan een
van zijn organen of aangestelden « ten
onrechte zijn ve:rtrouwen zou hebben
geschonken " ;
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 feiten:rechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
5 j1.mi 1975. 1 8 kame:r. Voorzittet·, de H. Per:richon, :raadsheer waa:rnemend voo:rzitter. Verslaggevet·, de
H. Clason. Gelijklt~iclende conclusie,
de H. Duman, eerste advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. L. Delhez (van de
balie te Brussel) en Fally.

(1) Raadpl. cass., 19 januari 1939 (Bttll.
en Pas., 1939, I, 37), aisook DE PAGE, d. III,
druk 1967, lll', 892 en ook nr. 894, 2°, B, so;
DEKKERS, d. II, druk 1971, nr. 707, a, A; Rep.
pmt. d?', beige, d. X, druk 1939, tw. P?'ettve,
nr. 757; PLANIOL en RIPERT, d. VII, druk
1954, nrs. 1532-1533; AuBRY en RAu, d. XII,
druk 1958, § 764, in het bijzonder biz. 271
tot en met 273 en 281.
(2) Sinds de inwerkingtreding van artikei 440 van het Gerechtelijk Wetboek treedt
de advocaat op ais Iasthebber van de partij,
zoais de pieitbezorger optrad in het stelsei
van het vroegere W etboek van burgerlijke
rechtspieging (VAN REEPINGHEN, Ve?'Slag
over de Gerechtelijlce Hervorming, druk 1964,
biz. 188, en cass., 24 januari 1974, A?'?', cass.,
1974, 576 en noot ondertekend W.G. onder
dit arrest).
(3) Ret geschrift uitgaande van een wette-

Je KAl\mR.- 6 juni 1975.

BEWIJS. BURGERLIJKE ZAKEN.
BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESOHRIFT.GESOHRIFT WAARVAN DE PERSOON AAN
WIE HET \:VORDT TEGENGESTELD ZIOH
DE INHOUD TOEGEEIGEND HEEFT. p ARTIJ DIE TIJDENS HET GEDING HET
VERSLAG VAN HAAR TEOHNISOH RAADGEVER OVERLEGT. - DOOR DE ADVOOAAT VAN DEZE PARTIJ ONDERTEKENDE
OONOLUSIE WAARBIJ DE VERMELDINGEN
VAN DIT VERSLAG ALS JUIST 'NORDEN
BESCHOUWD. - 00NOLUSIE GELDEND
ALS BEGIN VAN BEWIJS DOOR GESCHRIFT.

vVannee?'

een clom· cle aclvocaat van een
pa1·tij oncleTtekencle conclttsie de ve?'meldingen van een clooT cleze paTtij
tijclens het gecling ove?·gelegcl vm·slag
van haaT technisch aclvisetw als jttist
beschottwt, en cleze paTtij zich alclus cle
ve1·melclingen van dit veTslag heeft toegeeigencl, mag cle ?'echteT, die vaststelt
clat dooT deze toeeigening het beweenle
jeit waaTschijnlijk wonlt gemaakt, de
conclttsie als een begin van bewijs doo?'
gesch1·ijt in aanme1·king nemen (1) (2)
(3). (Art. 1347 B.W.; art. 440 G.W.)

(EOHTGENOTEN TAOK-SANTENS, T. , DE
NAEYER EN NAAJVILOZE VENNOOTSCHAP
« ETABLISSEMENT R. VAN MAROKE ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1347, 1354, 1355,
lijke of bij overeenkomst aangesteide Iasthebber, inzonderheid van de vroegere pieitbezorger en, sinds de inwerkingtreding van artikei 440 van het Gerechtelijk Wetboek, van de
aclvocaat, bindt de' Iastgever zoiang niet aangetoond is door de procedure van ontkentenis
dat deze Iasthebber zijn Iastgeving te buiten
is gegaan (cass., 9 juni 1949, Btill. en Pas.,.
1949, I, 422, en de noten ondertekend R. H.,
en 24 januari 1974, A1'1', cass., 1974, biz. 576,.
en de noten 2, 3 en 4, ondertekend W.G.,
onder clit arrest; DE PAGE, op. cit., nr. 898,
B, 2, en noot 1 op biz. 918; DEKKERS, op, cit.,
nrs. 707, a, A, en 708; KLUYSKENS, d. I,
druk 1948, nr. 317, 2°, 1°, biz. 467; Rep.
pmt. d1·. belge, op. cit., nr. 753; PLANIOL en
RIPERT, op. cit., nr. 1553; AUBRY en RAU,,
op. cit., § 764, inz. biz. 271, 273, 274 en 277).
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1356, 1984, 1987, 1989 van hetBurgerlijk
vVetboek, 440, lid 2, 850, 1042 van het
Gerechtelijk \Vetboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat het arrest de eisers veroordeelt
om aan verweerster een bedrag te betalen
van 90.496 frank en het tegenberoep van
de eisers om tot slot van alle rekening
aan verweerder een bedrag te betalen
van 43.784 frank verwerpt om de reden
dat aanvankelijk ook de automatische
pmnp en de waterverwarmer in het eontract 1net verweerder DeN aeyer begrepen
waren; clat de eisers.niet betwisten maar
erkennen clat zij niettemin de pomp en de
waterverwanTler rechtstreeks van de leveraneier hebben ontvangen e1l. aan deze
laatste betaald; dat cleze bekentenis een
begin van sehriftelijk bewijs uitrnaakt,
waarcloor aannemelijk wordt, hetgeon de
verweerders stollen, dat ook de door
verweerster golevercle toestellen uit de
aanvankolijke overeenkomst zijn gelicht
en reehtstreoks bij verweerster zijn
besteld; dat talrijke gowichtige, bepaalde
en n1et elkaar overeenstennnende vermoedens zulks bevestigon, namelijk de
bestelbons en · de facturen, alsook het
grate verschil tussen de aanvm1kelijk
bedongen prijzon en die van de werkelijk
geleverde apparaten, die soms een veelvoud kosten van de som die door De
Naoyer was opgegeven, zoclat er nog
"\oveinig verbancl is tussen diens prijsopgave en het door verweerster geleverde,

tenvijl, eeTste oncle1·deel, het verweer
dat vervat was in de conclusie van de
eisers, waarin vormeld werd dat zij de
pomp zelf betaalcl ha.dden en waarin
verwezen wercl naar het verslag van de
private deskundige Bracke, geenszins als
een bekentenis te hunnon laste kan aangezien worden daar deze conclusie geno1nen en ondertekend \vas door hun
raadsman, die geen bijzonclere volmacht
had om een bekentenis voor do eisers af
te leggen en dan ook niet als een begin
van bewijs door geschrift kon aangenomen worden (schending van de artikelen 1347, 1354, 1355, 1356, 1984, 1987,
1989 van hot Burgerlijk Wetboek, 440,
lid 2, 850 en 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek);
tweede onde1'deel, de vermeldingen betreffende de door de eisers geclane betalingen van pomp en waterverwarmer in
het door de private deshmdige Bracke
opgestelde verslag, door de eisers neergelegd, evenmin te hunnen laste als
bekentenis konden aangezien worden,
daar deze deskundige geen bijzondere

volmacht had om een bekentenis voor de
eisers af te leggen en cleze clan ook niet
als begin van schriftelijk bewijs kon aangenomen worden (schending van de artikelen 1347, 1354, 1355, 1356, 1984, 1987,
1989 van het Burgerlijk \Vetboek, 850,
1042 van het Gerochtelijk \Vetboek);
denle ondm·deel, het in aile geval onrnogelijk is vast te stollen op welk stuk
het arrest steunt om de door de eisers
zogezegcle gedane bekentenissen te hemnon laste aan te nernen (schending van
artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt
dat de advocaat van de eisers in conclusie
verwezen had naar bevinclingen voorkomende in een door hen overgelegd
verslag van hun technisch adviseur valgens wolke de eisers do drukp01np evenals de waterboiler, hoewel dergelijke
toestellen in het offortebestek van De
N aeyer begropen waren, aan de onderscheidene leveranciors van die geplaatste
toestellen betaald haddon ; dat het arrest
hieruit afleidt dat de eisers niet betwisten
maar erkem1en dat, hoowel die toestellen:
in het contract met De Naeyer begrepen
waren, zij ze rechtstreeks van de leverancier hebben ontvangen on aan doze
laatste hebben betaald, beslissende dat
deze bekentenis een begin van schriftelijk
bewijs uitmaakt ;
Overwegende dat het arrest . aldus
steunt op de conclusie genomen en getekend door de raa'clsman van de eisers
die als juist aanzagen de omstandigheden
waarin, volgens de technische adviseur,
de levering van bedoelde toestellen geschiedde;
·
Overwegende dat de erkenning door
de partijen in regelmatig genomen conclusie door een advocaat die, overeenkomstig artikel 440 van het Gerechtelijk
W etboek, voor aile proceshandelingen
als gevolmachtigde van de' partijen optreedt, door de rechter als een begin van
schriftelijk bewijs in aanmerking mag
genomen worden zo daardoor, zoals het
arrest, om de feitelijke omstandigheden
die het opgeeft, het vaststelt, het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt ;
Dat het middel niet kan am1genomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
6 juni 1975. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
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H. Van Leckwijck. Gelijklttidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Houtekier
en Bayart.

16 KAMER.- 6 juni 1975.
HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT.VERHURING VAN FRUITBOMEN. - VERHURING DIE VALT ONDER TOEPASSING
VAN DE WET VAN 26 JULI 1952 TOT
BEPERKING VAN DE PAOHTPRIJZEN EN
VAN DE WET TOT BEPERKING VAN DE
PAOHTPRIJZEN VERVAT IN ARTIKEL III
VAN DE WET VAN 4 ·NOVEMBER 1969
TOT WIJZIGING VAN DE PAOHTWETGEVING.

De verhu1·ing van in een weide g1·oeiende
j1·uitbomen, terwijl het gras aan de
verhuu1·de1· behouden blijjt of aan derden
ve~·huu1·d wordt, valt onde1· toepassing
van de wet van 26 juli 1952 tot beperking
van de pachtprijzen en van de wet tot
beperking van de pachtprijzen vervat
in m·tikel III van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving bet1·ejjende
het recht van voorkoop ten gunste van
huu1·ders van landeigendommen; de
pachter. is derhalve ge1·echtigd, op grand
van die wetgeving, de hm·ziening van
de pachtprijzen te vor·de1·en in zovm·re
ze de wettelijk toegelaten. prijzen overscMijden (1). (Art. 1 van afdeling van
het Burgm·lijk W etboek houdende de
regels betreffende de pacht in het
bijzondere [artikel I van de wet van
4 november 1969].)
(VROONEN, T. FOUWE S. EN R.
EN VANDEWINKEL.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 januari 1974in hoger beroep
(1) Raaclpl. Pari. Bescheiclen Senaat, zitting 1964-1965, nr. 295, Verslag van cle
verenigcle commissies voor cle justitie en cle
lanclbouw, blz. 3 en 24; HENRI CLaSoN, Le
bail a Jenne, clruk 1970, nr. 10, blz. 52 ;
RoBERT EEcKLoo, Pacht en voorkoop, clruk
1970, nr. 16; vgl. cass., 27 september 1974,
supra, blz. 128.

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren ;
Over de beide middelen, afgeleid uit
de schending van de artike1en 517, 518,
520, 521, 1134, 1135, 1319, 1320, 1322,
1709, 1711 van het Burgerlijk Wetboek,
I van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht op
voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen, vormend afdeling III
van hoofdstuk II van titel VIII 'van
boek III van het Burgerlijk W etboek,
1, 2, § 2, 5, vervat in artikel III van
de wet van 4 november 1969 tot beperking van de pachtprijzen, 1, lid 1,
3' en 5 van de wet van 26 juli 1952 tot
beperking van de pachtprijzen en tot
intrekking van de ministeriele besluiten
van 30 mei 1945 en 30 november 1946,
zoals gewijzigd door de wet van 20 januari
1961, paragraafVI van de bekendmaking
gedaan door de Minister van landbouw
in uitvoering van de wet van 4 november
1969, 14 van het koninklijk besluit van
13 maart 1970 betreffende de provinciale
pachtprijzencommissies en 97 van de
Grondwet,
doordat ...
N opens het tweede onderdeel van het
eerste middel en het tweede middel :
Overwegende dat het vonnis· vaststelt
dat de pachtovereenkomst tot voorwerp
heeft. 1° een boomgaard, te Tongeren,
" Tongersveld », 2° de bomen die te wassen staan in de weide te Tongeren,
" Zeedijken » ;
Overwegende dat luidens artikel 1 van
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de pacht
in het bijzonder, ingevoerd door artikel I
van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving, de
bepalingen van deze afdeling van toepassing zijn op de pacht van onroerende
goederen die hoofdzakelijk voor een
landbouwbedrijf worden gebruikt ;
Overwegende dat de loutere omstandigheid dat een deel van de natuurlijke
vruchten, ten deze het gras van de weide
" Zeedijken », aan de verhuurder behouden blijft of aan derden verhuurd wordt,
de verhuring van de wassende bomen
niet aan de regels van de lanclpacht onttrekt ; dat het vonnis derhalve, op die
gronden, niet wettelijk kon beslissen clat
de verhuring van de bomen " Zeedijken »
een contract sui generis uitmaakt, noch
dat, gezien er e0n globale prijs bedongen
werd voor twee verhuringen met een
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afzonderlijk karakter, het niet opgaat
thans met terugwerkende kracht pachtvermindering te vorderen voor de boomgaard, « Tongersveld " ;
Dat de middelen desbetreffend gegrond
zijn;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de an.dere onderdelen van het eerste
middel, vernietigt het bestreden vonnis ;
beveelt dat van dit arrest melding zai
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
Hasselt, zitting houden,de in hoger beroep.
6 juni 1975. 1 6 kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

verzoeker bij vordering van 19 juni 1974,
door hem ondertekend, het Hof verzoekt,
nu noch de beslagrechter noch enige
gerechtelijke instantie van de Rechtbank
van eerste aanleg te Oudenaarde bij
machte is over de geschillen te zijnen
opzichte onafhankelijk en onbevooroordeeld te oordelen, de bij gezegde beslagrechter hangende zaak aan diens rechtsmacht te onttrekken ten einde ze door
een andere rechtsmacht te doen behandelen;
Overwegende dat, in burgerlijke zaken,
overeenkomstig de artikelen 478, 648 en
volgende van het Gerechtelijk W etboek,
de vordering tot onttrekking van de zaak
aan de rechter wegens wettige verdenking, slechts ontvankelijk is indien zij is
voorgedragen door een advocaat bij het
Hof, wat ten deze niet is geschied;
Om die redenen, verwerpt de vordering ; veroordeelt verzoeker in de kosten.
6 juni 1975. 1 6 kamer. __._ Voorzitte1" en VM·slaggeve1·, de H. Delahaye,
raadsheer waarnemend v.oorzitter. Gelijklttidende conclttsie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

16 KAMER.- 6 juni 1975.
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. BURGERLIJKE ZAKEN. - VORDERING
TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN
DE REOHTER WEGENS WETTIGE VERDENKING. - VERPLIOHTING EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOO..;I.AT BIJ
HET HOF VAN OASSATIE.

In bu1·ge1·lijke zaken is de vorde1·ing tot
ontt?·ekk{ng van de zaak aan de 1"echte1•
wegens wettige verdenking slechts ont' vankelijk 'als zij is vom·gedmgen door
een advocaat bij het H of van cas sa tie ( 1).
(Artt. 478, 648 en vlg. G.W.)

1e KAMER.- 6 juni 1975.
1° VERDELING. - VEREFFENING VAN
NALATENSOHAP. - 0NROERENDE GOEDEREN.-'-- VEILING.- GEVOEGLIJK TE
VERDELEN GOEDEREN.- BEGRIP.

20 VERDELING. - VEREFFENING VAN
NALATENSOHAP.- 0NROERENDE GOE·
DEREN. VEILING. - ' GEVOEGLIJK
TE VERDELEN GOEDEREN.- BEOORDE·
LING DOOR DE FEITENREOHTER.

dat

3o SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. BURGERLIJKE ZAKEN. - VERDELING.
- VEREFFENING VAN NALATENSOHAP.
- 0NROERENDE GOEDEREN. - VEILING. GEVOEGLIJK TE VERDELEN
GOEDEREN. - SOEVEREINE BEOORDE·

(1) Cass., 3 oktober 1974, sup1·a, biz. 163.
Raadpl. « Optreden van het Hof van cassatie
bij onttrekking van de zaak aan de rechter en
verwijzing van een rechtbank naar een
andere ,, vertaling van de rede uitgesproken

door de h. Procureur-generaal Delange op de
plechtige openingszitting van 2 september
1974, inz. nr. 13, blz. 18 en 19, en R.W.,
1974-1975, kol. 449 tot en met 466, in het
bijzonder nr. 13, kol. 462.

(DE OUBBER.)
ARREST.
RET

HOF ; -

Overwegende
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LING IN FEITE DOOR DE FEITENRECHTER.

1° Door te bepalen dat moet worden overgegaan tot de veiling van de onvenleelde
goede1·en, _namelijlc van de o1u·oerende
goede1·en, « indien zij niet gevoeglijk
venleeld hmnen wonlen ", beo gen de
aTtikelen 827 van het Btwge>·lijk Wetbock en 1211 van het Ge1·echtelijk Wetbock met de woonlen « niet rtevoeglij k »,
zowel de feitelijke onmogelijlcheid van
deTgelij lee venleling als alle andeTe
feitelijke omstandigheden die knnnen
bijd1·agen tot het ontb1·eken van gevoeglijkheid (1). (Impliciete oplossing.)
2° en 3° De feiten?'echtm· beoonleelt in feite
en de1·halve soeveTein of de o1woerende
goedeTen waa1·van de venleling gevm·dm·d
wonlt, al dan niet gevoeglijk in nattw·a
knnnen venleelcl wm·den (2). (Art. 827
B.W. en art. 1211 G.W.)

(DERYCKE C. EN A.,
T. DERYCKE R. EN A. EN CONSORTEN.)

Met de notities overoensterrnn.end
arrest.
6 jcmi 1975. 1 8 kamer. Voo?'zitte?·, de H. de Vreese, raadsheer waarne~nend voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Ridder de Schaetzen. - Gelijklttidende conclttsie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. --:-- PleiteT, de H. Houtekier.

(1) en (2) Cass., 12 juni 1970 (A1·r. cass.,
1970, biz. 961) en noot,
(3) Eiseres, tijdelijk gescheiden van haar
echtgenoot, had in concubinaat geleefcl met
een ongehuwcle man. Tijclens clit concubinaat
werclen clrie kincleren geboren. Aan het concubinaat kwam een eincle en claarna wercl
eiseres nit cle echt gescheiclen. De kincleren,
geboren tijclens het huwelijk van eiseres,
werclen ingeschreven als wettige kincleren- en
werclen niet ontkencl cloor cle echtgenoot van
eiseres. Na de echtscheiding stelcle eiseres de
nu besproken vorclering in tegen haar gewezen
bijzit.
Die vorclering was gesteuncl noch op artikel 340b van het Burgerlijk Wetboek noch op
artikel 342a van dit IVetboek, maar wei op
een beweercle natuurlijke verbintenis van

1°

KAMER.-

6 juni 1975.

1°

LEVENSONDERHOUD.- WETTIG
KIND.- VORDERING VAN DE lVIOEDER,
TOT BETALING VAN EEN BIJDRAGE IN DE
KOSTEN VAN ONDERHOUD EN OPVOEDING VAN HET KIND, TEGEN EEN ANDERE J\'lAN DAN DE WETTIGE VADER.TOELAATBAARHEID.- VOORWAARDEN.

2°

AFSTAMMING. WETTIG KIND. LEVENSONDERHOUD.
VORDERINC!
VAN DE J\'lOEDER, TOT BETALING VAN
EEN BIJDRAGE IN DE KOSTEN VAN
ONDERHOUD EN OPVOEDING VAN HET
KIND, TEGEN EEN ANDERE lVIAN DAN DE
WETTIC!E VADER,
TOELAATBAARHEID. VooRWAARDEN.

l0

en 2° TYannee1· de moede1· van een
mincle>ja1·ig wettig kind een bijclmge
in cle kosten van opvoeding en onclm·houd
van het kincl vonlm·t van een man met
wie zij tijdens haaT lmwelijk heeft
geleefd en de vonle1·ing hiemp steunt dat
deze man de natttttdij lee vm· bintenis had
voo1· de opuoecling en het ondedwucl van
het kind te zm·gen en dat hij zijn nat·ntwlijke vm·bintenis heeft omgezet in een
civiel1·echtelij lee, zoncle1· dat aangevoenl
wo1·dt dat cle alcltts aangegane veTbintenis
tot doel had ove1·spelige bet1·ekkingen te
bekomen of cleze bet1·ekkingen voort te
zetten, lean de vonle1·ing niet afgewezen
woTclen om de enkele 1·eden clat het aan
cle moede1· van een wettig kind niet
geoodoofd is het wettelijk vermoeden
van vadeTschap aan te vechten noch tot
het bestaan van een andeTe afstamming
te beslttiten (3).

verweercler clie cleze natuurlijke verbintenis
zou omgezet hebben in een civielrechtelijke,
Zoals DE PAGE aantoont ( Tmite de d1·oit civit
belge, d. III, clruk 1967, nr. 57, C en D) is cle
omzetting van een natuurlijke verbintenis in
een civielrechtelijke in werkelijkheicl een vrijwillige hancleling waarbij de wet zich ertoe
beperkt cleze vrijwillige hancleling te bekrachtigen cloor te beletten clat de schulclenaar ze
ongeclaan zou maken.
Niettemin komt het nuttig voor de vorclering, gestoelcl op de omzetting van een natnlU'lijke verbintenis, even te confronteren met cle
vorclering gesteuncl op cle artikelen 340 b en
342a van het Belgisch Bi1rgerlijk Wetboek of
op artikel 342, licl 2, van het Frans Bill'gerlijk
W etboek, zoals clit laatste ingevoegcl was bij
cle wet van 15 juli 1955 voor cle wijziging.

1067 (E ... , T. D ... )
ARREST.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

Over het middel afgeleicl nit de schencling van de artikelen 6, 204, 312, 335,
337, 340b, 342a, 764, ll31, ,ll33, ll34,
1235, lid 2, 1906, 1967 van het Burgerlijk
Wetboek, de artikelen 335, 337, 340b en
342a, zoals gewijzigcl door de wetten
van 6 april 1908 en 10 februari 1958,

minderjarig kind ingestelcl, op grond van
ervan bij de wet n° 72-3 van 3 januari 1972 op
de afstamming.
artikei 342, lid 2, van het Frans Burgerlijk
In Belgie waren de schaarse rechtspraak en
vVetboek,• tegen een andere man dan cle
de rechtsleer het nagenoeg eens dat, wanneer
wettige vader ( cass. fr., p·e ch. civ., 20 mei
1969 voormeld).
de vaderlijke afstamming van een kind
wettelijk was vastgesteld, de vordering geDit probieem heeft in de F1·ansc rechtsleer
ste"Lmd op de artikelen 340b en 342a van het
aanleiding gegeven tot hevige betwisting.
Samengevat, kan gezegcl worden, nopens het
Burgerlijk W etboek niet kon ingesteld worden
(zie o,a. Lunovro ULRIX, L'action alimentai1·e
samengaan van de wettige afstamming met
onclerhoud door cle feitelijke vader, clit Iaatste
des enjants naitwels, druk 1930, nr. 107, c;
Rep. p1·at. cl1·. beige, d. IX, druk 1938, tw. Paop grond hetzij van artikei 342, lid 2, van het
te1'nite et filiation, nr. 201; CH. CoLLARD-DE
Frans Burgerlijk IV etboek hetzij van een
SLOOVERE, Les Novelles, Dr. civ., d. II, druk
vrijwillig aangegane verbintenis, wat volgt.
1038, « De la paternite et de la filiation ,,
1. Sommige auteurs zijn van oordeel dat er
nr. 432; RIGAUX, « Les Pe1'sonnes ,, d. I,
geen ondm·scheidmoet gemaakt worden tussen
druk 1971, nr. 2874; DEKKERS, d. I, clruk 1972,
de twee aangehaaicle gevallen en clat in het
nrs. 406 en 415).
ene en in het andere de vordering toelaa.tbaar
In Frankrijk werd het probleem zeer scherp
is (o.a. noot CLAUDE CoLOMDET onder cass. f1·.,
gesteld. Het lid 2 van het bij cle wet van
1 re ch. civ., 20 mei 1969, Dalloz, 1969, -Jm'.,
15 jtmi 1055 aangevulcl artikel 342 van het
429 ; noot Lucien L. MARTIN onder cass. fr.,
Burgerlijk Wetboek liet aan cle in bloedch. civ., 8 december 1959, J.C.P., 1960, II,
schancle en in overspel verwekte kinderen
11566; genuanceercle noot JEAN SAVATIER
toe onclerhoud te vragen, zoncler dat de voronder cass. fr., ch. civ., 8 clecmnber 1959,
dering tot gevolg had een afstamming -op te
Dalloz., 1960, Jm·., 241; noot G. HoLLEAUX
leveren waarvan de vaststelling· verboden . onder cass. ft·., p·e ch. civ., 17 juli 1961',
bleef, en de rechtspraak nam aan dat clit
Dalloz, 1961, Jur., 557; M.·L. RASSAT, « Pere
recht ook bestond ten voorclele van cle gewone
de droit et pere cle fait , in Rev. t1·im. cl1·. civ.,
natuurlijke kincleren ( cass. fr., }re ch. civ.,
1967, biz. 249 tot 309, inzonderheid de num20 mei 1969, Dalloz, 1969, Jur., 429, met noot
mers 29, 38 en 40).
van CLAUDE CoLO~IBET, en J.C.P., 1960,
2. Andere auteurs zijn insgelijks van mening
II, 16113, met noot HENRI BLIN). Bedoelcl
dater tussen cle twee gevallen geen onderscheid
artikel 342, lid 2, van het Frans Burgerlijk
moet gemaakt worden, cloch oordelen clat in
W etboek stemde alclus overeen met cle artihet ene en in het andere de v'ord01•ing niet
kelen 340b en 342a van het Belgisch Burgerlijk
toeiaatbaar is (o.a. noot Th'l:ALAURIE onder
Wetboek.
Appel Paris, 2 februari 1962, Dalloz, 1962,
Met betrekking tot cle vorclering, ingestelcl
Jm•., 521, en onder Appel Paris, 3 juni 1966,
tot het bekomen van onclerhoud voor een
J.C.P., 1967, II, 15124; noot F.L. onder
wettig· kind tegen de feitelijke of, zoa.Js soms
cass. fr., ch. civ., 8 december 1959, Si1•ey,
gezegd, de « biologische , vader, heeft het
1960, 139 ; HENRI DESBOIS in Rev. i1•im. cl1•, civ.,
Frans Hof van cassatie volgencl onderscheid
1960, n° 5, biz. 289, en in Rev. h·im. cl1·. civ.,
gemaakt.
1962, n° 7, blz. 488; JEAN PELISSIER, Les
Het nam als toelaatbaar aan de vordering
obligations alimentai1·es, clruk 1961, biz. 106
gesteund op de vrijwillig aangegane verbintot 110).
tenis, onclerschreven door een andere man
3. Nog andere auteurs, ten slotte, zijn
clan de wettige vader, hoewel het kind niet
voorstimders van het ~ hiervoren door het
het voorwm•p was geweest van een ontken- . Frans Hof van cassatie gemaakt onderscheid
ning van vaderschap ( cass. fr., ch. civ.,
(o. a. noot RouAST onder trib. Seine, 23 no8 december 1959, Dalloz, 1960, Jur., 241, met
vember 1956, Dalloz, 1957, Jur., 80; noot
noot JEAN SAVATIER; J.C.P., 1960, II,
HENRI BLIN onder cass. fr., Jre ch. civ.,
11566, met noot LuCIEN M. MARTIN; Sirey,
20 mei 1969, J. C. P., 1969, II, 16113).
1960, 139, met noot F.L.).
Uit het besproken arrest blijkt dat het
Het beschouwde ais strijdig met de wet,
Hof van cassatie de aangehaaide zienswijze
de vordering door de moeder van een wettig
van het Frans Hof van ~assatie bijtreedt,
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doordat het arrest de vordering van
eiseres tot betaling van een bijdrage in
de opvoedings- en onderhoudskosten van
haar drie kinderen D ... , U ... en P ... afwijst om de reden dat eiseres « besluit
tot het bestaan van een morele plicht
in hoofde van ge'intimeerde (thans verweerder), die zij de biologische verwekker
noemt ; dat ze stelt dat deze morele
plicht de grondslag is van een natuurlijke
verbintenis welke omgezet werd in een
burgerlijke verbintenis ; dat het de moeder van wettige kinderen verboden is het
wettelijk vermoeden van vaderschap
aan te vechten om tot het bestaan van
een andere afstamming te doen besluiten ;
dat het bewijs van een overspelige afstamming haar niet toegelaten is en aldus
als grondslag van de gevorderde onderhoudsbijdrage niet kan ingeroepen worden,
te1·wijl, eerste onde1•deel, eiseres in haar
conclusie staande hield, zonder op dat
punt door de rechters tegengesproken te
worden, dat verweerder zich vrijwillig
als verwekker verbonden had om voor de
opvoeding en het onderhoud van de drie
kinderen te zorgen ; dat deze natuurlijke
verbintenis derhalve omgezet was in een
burgerlijke verbintenis en eiseres gerechtigd was de uitvoering ervante vervolgen
(schending van de artikelen 204, 1235,
lid 2, 1906 en 1967 van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onderdeel, deze door eiseres ten
Iaste van verweerder gevorderde tussenkomst in de opvoeding en het onderhoud
van de drie wettige kinderen geenszins
een andere afstamming oplevert; dat
het feit dat naar aanleiding van deze
vraag gewag gemaakt zou worden van
overspelige betrekkingen tussen beide
partijen niet tot gevolg kan hebben dat
de kinderen geen recht op onderhoudsgeld zouden hebben tegenover hun verwekker, die 7ich daartoe vrijwillig verbonden heeft (schending van de· artikelen 6, 312, 335, 337, 340b, 342a, 764,
1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres de veroordeling van verweer' der vordert tot betaling van een bijdrage
althans indien niet wordt aangevoerd dat de
door de feitelijke vader vrijwillig aangegane
verbintenis tot doel zou liebben de overspelige
betrekkingen te belonen of de voortzetting
ervan te beogen.

A.T.

in de kosten van het onderhoud en van
de opvoeding van drie kinderen, welke
zij beweert gesproten te zijn uit haar
overspelige betrekkingen met verweerder,
ongehuwde man die met haar samengeleefd heeft toen haar huwelijk met U.E.
nog niet door echtscheiding ontbonden
was ; dat eiseres besluit tot het bestaan
van een morele plicht bij verweerder die
zij « de biologische verwekker " noemt
en dat zij stelt dat deze morele plicht de
grondslag is van een natuurlijke verbintenis welke omgezet werd in een burgerlijke verbintenis;
Overwegende dat eiseres liet gelden
dat verweerder zich vrijwillig verbonden
heeft voor de opvoeding van de kinderen
te zorgen, zodat hij voormelde natuurIijke verbintenis in een civielrechtelijke
verbintenis heeft omgezet;
Overwegende dat daaruit blijkt dat de
vordering tot grondslag heeft, niet het
recht op uitkering dat de wet in bepaalde
gevallen toekent aan het natuurlijk kind
tegenover de man die g~durende het
wettelijk tijdperk van de bevruchting
met zijn moeder gerheenschap heeft gehad, maar een natuurlijke verbintenis van
verweerder die deze laatste vrijwillig in
een civielrechtelijke verbintenis zou hebben omgezet ;
Dat niet wordt aangevoerd dat die
verbintenis tot doel zou hebben de
overspelige betrekkingen te belonen of de
voortzetting ervan zou beogen ;
Overwegende dat niets verweerder kon
beletten de morele plicht die hij naar zijn
oordeel had, vrijwillig te erkennen en in
een civielrechtelijke verbintenis om te
zetten;
Dat de rechter, door een dergelijke
verbintenis te bekrachtigen, het wettelijk
vermoeden van vaderschap van de toenmalige echtgenoot van eiseres geenszins
aantast, vermits die verbintenis uitsluitend het onderhoud en de opvoeding
van de kinderen en niet hun afstamming
betreft;
Overwegende dat het arrest dienvolgens niet vermocht de vordering op
de in het middel aangehaalde gronden af
te wijzen;
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 wordt beslist ; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Gent.
6 juni 1975. -

1e kamer. -

Voor-

-
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zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggevm·, de H. Van Leckwijck.Andersluidende conclusie (l), de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Houtekier.

2e KAMER. -

9 juni 1975.

ARBEIDSONGEVAL. - AANGESTELDE
VAN HET ONDERNEMINGSHOOFD DIE
DOOR EEN ARBEIDSONGEVAL WORDT
GETROFFEN TEN GEVOLGE VAN DEUITSLUITENDE FOUT VAN EEN DERDE. 0NDERNEMINGSHOOFD DAT IN DE RECHTEN VAN ZIJN AANGESTELDE TREEDT. .DERDE VEROORDEELD TOT BETALING,
AAN HET ONDERNEMINGSHOOFD, VAN
DE VERGOEDINGSINTERESTEN OP HET
TOEGEKENDE KAPITAAL. lNTERESTEN ZIJN EEN BESTANDDEEL VAN DE
VOLGENS HET GEMEEN RECHT BEREKENDE SCHADE WELKE HET ONDERNEMINGSHOOFD HEEFT GELEDEN.
WETTELIJKE BESLISSING.

W anneer een aangestelde van het on<lm·nemingshoojd get1•ojfen is doo1· een
a?"beidsongeval ten gevolge van de uitsluitende ]out van een de1·de, kan de
rechtm· de dm·de m·toe vm·oordelen aan
het ondm·nemingshoojd, dat in de 1·echten
van zijn aangestelde is getreden (2),
vergoedingsinte1•esten op · het toegekende
kapitaal te betalen, wanneer hij beslist
dat deze intm·esten een bestanddeel van
de volgens het gemeen recht berekende
schade van het onde1·nemingshoojd is,
zelfs indien het kapitaal, dat de aan de
get1·ojfene wegens blijvende arbeidsongeschiktheid te betalen 1·ente vertegenwoordigt, niet werd gevestigd door het
ondememingshoofd;
(1) Ret openbaar ministerie concludeerde
tot de verwerping. Ret was van oordeel dat,
hoewel noch de bij de artikelen 340b en 342a
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde vordering noch de vordering gestoeld op de vrijwillig aangegane verbintenis een .nieuwe afstamming ~oor het kind oplevert, beide vorderingen hun bestaansreden vinden in een
aangevoerd feitelijk en waarschijnlijk geacht
vaderschap, zodat zij beiden, als surrogaat
van een ontkenning van vaderschap, strijdig
zijn met de gebiedende bepaling van arti-

(TAQUET, T. NATIONALE MAATSOHAPPIJ
DER BELGISOHE SPOORvVEGEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 november 1974 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing op de civielrechtelijke vordering ingesteld door verweerster;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1250, 1251,
1382, 1383, 2028, 2029 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest aan verweerster in
haar hoedanigheid van partij die in de
rechten is getreden van haar aangestelde,
getroffen door het arbeidsongeval veroorzaakt door eisers fout aileen, " de vergoedingsinteresten tegen de wettelijke
rentevoet op 2ll.590 frank vanaf 22 mei
1970 (datum van de consolidatie) toekent, met dien verstande dat rekening
wordt gehouden met de betaling van
de provisionele bedragen op de datum
van hun respectieve betaling "•
terivijl, nu verweerster geen· kapitaal
heeft gevestigd dat de rente vertegenwoordigt die zij maandelijks krachtens
haar statuut en haar eigen reglementen
aan de getro:ffene betaalt, het toekennen
van vergoedingsinteresten vanaf de datum van de consolidatie erop neerkomt
interesten uit te keren op uitbetalingen
die verweerster niet of slechts gedeeltelijk
heeft gedaan, en haar voor een hoger
bedrag te vergoeden dan wat zij aan haar
aangestelde heeft betaald (schending van
alle in het middel vermelde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97
van de Grondwet); in elk geval de redengeving van het arrest, waarbij wordt
beweerd dat, « daar de N ationale maatschappij der Belgische spoorwegen haar

kel 312 van het Burgerlijk 'V etboek en met
het principe. van openbare or de dat de outkenning van vaderschap aileen door. de
wettige vader kan ingesteld worden. Ret
openbaar ministerie deelde alzo de opinie
van de onder 2 in de noot 3 onder het besproken arrest vermelde auteurs.
(2) Raadpl. cass., 25 april 1966 (Bull. en
Pas., 1966, I, 1077) ; Rev. c1'it. de j'u1'. belge,
1968, blz. 466 en vlg. alsmede de noot van
R. DALCQ.
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eigen verzekeraar-arbeidsongevallen is,
zij natuurlijk geen kapitaal met betrekking tot de rente heeft gevestigd, rrmar
niet betwist wordt dat de vastgestelde
rente Irtaandelijks aan Ancion (haar aangestelcle) wordt uitbetaalcl ,, geen passend
antwoorcl oplevert op de reclengeving
van de conclusie waarin eiser beweert dat
de interesten op de door verweerster uitbetaalde bedragen slechts verschuldigd
waren vanaf de uitbetalingen en de
beslissing, ~waarbij vanaf de claturrr van
de consolidatie vergoedingsinteresten
worden toegekend, niet wettelijk rechtvaardigt (schending van artikel 97 van
de Gronclwet) :
Overvl'egende dat, zel£'3 indien het
kapitaal, dat de aan de getroffene ~wegens
een blijvende arbeidsongeschiktheicl van
15 procent te betalen rente vertegenwoordigt, door verweerster niet wercl " gevestigcl ,, de rechter wettelijk heeft kunnen
overwegen dat de vergoeclingsinteresten
op het toegekencl kapitaal ten deze een
element van de volgens het gmneen recht
berekende schade van verweerster opleverden ;
Dat verder de redengeving van bet
arrest, die het rnicldel overneeiTrt, ~ een
passencl antwoord geeft op de conclusie
waarin eiser aanvocrde dat de interesten
slechts verschuldigcl waren op de. uitbetaalcle bedragen ;
Dat het n1.icldel niet kan ~worden aangenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1975. 2e kamer. Voo?'zitte?·, Baron Richard, raaclsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve?', de
H. Legros. Gelijkl~tidende conolusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?'8, de HH. Dassesse en VanRyn.

2e KAMER. 1D

GEVESTIC+D IN EEN DUITSTALIGE GE·
MEENTE, IN HET REOHTSGEBIED VAN
DE CORREOTIONELE REOHTBANK TE
VERVIERS. REOHTSPLEGING VOOR
DIT GEREOHT MOE'l' IN HET DUITS
GEVOERD WORDEN, ALS DE VERDAOHTE
ZULKS VRAAGT.
3D TAALGEBRUIK. -

STRAFZAKEN. REOHTSOOLLEGE IN HOGER BEROEP. VER-PLIOHT GEBRUIK VAN DE TAAL
WAARIN DE BESTREDEN BESLISSING IS
GESTELD.

1 D De beslissing van het onde?'zoeksge?'echt
dat de voorlopige hechtenis na een maand
gehanclhaajcl wonlt, moet namoke~wig
de gegevens eigen aan de. zaak of de
pm·soonlij kheicl van de ve?·clctchte omschr~jven die e?·nstige en ~titzonde?'lij lee
omstandigheden zijn en tevens vemwlclen
dat deze gegevens, om ]J?'ecieze ?'edenen
d·ie de openbm·e veiligheid mken, de
hanclhaving van de hechtenis ve?·eisen ( 1).
(Art. 5 van de wet van 20 april 1874,
zoals dit is gewijzigd bij art. 3 van de
wet van 13 maart 1973.)
2D lVannem· de venlachte van Belgische
nationaliteit zijn woonplaats in een
D~titstalige gemeente, in het ?'echtsgebied
van de Oo?'?'ectionele Rechtbank te Ve?'vie?'s, heejt en in de vo?·men van a?;tilcel 16 van de wet van 15 j1.tni 1935
een aanv?'aag dam·toe doet, moet de
?'echtspleging in het D~tits gevoenl worden, zelfs inclien het misd?·ijj onde?' de
bevoegdheicl valt van het Hoj van assisen
te L1tik wcta?'VOO?' de ?'echtspleging in
het Fmns wonlt gevoenl (2). (Artt. 1,
16, 17, lid 3, en 19, lid 1, wet van
15 juni 1935.) (Imriliciete oplossing.)
3D V oor alle ?'echtscolleges in hoge?' beTOep

wo1·clt, voo1· de ?'echtspleging, de taal
gebntilct waa?·in de best?·eclen beslissing
is gestelcl, zelfs indien deze beslissing
moet nietig wo?'clen ve?·klaanl wegens
ove?'t?wling van cle wet van 15 j1tni 1935
op het geb?'1tik de?' talen in ge?'echtszalcen (3). (Art. 24 wet 15 juni 1935.)
(Impliciete oplossing.)

9 juni 1975.

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

2D TAALGEBRUIK.- STRAFZAKEN.VERDAOHTE WIENS WOONPLAATS IS

(1) Cass., 3 september 1974, supra, biz. 10;
raadpl. cass., _29 oktober (twee arresten),
25 en 26 november en 9 december 1974,
7 januari, 14 januari (twee arresten), 11, 17
en 18 februari 1975, s1t]J1'a, biz. 271, 277, 357,
366, '418, 508, 532, 654, 676 en 681.
(2) en (3) Eiseres werd verdacht van moord
wegens feiten te Eupen gepieegd.
De eerste processen-verbaal van onderzoek

1071(THISSEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 26 maart 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, karrter van
inbeschuldigingstelling ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
nit de schencling van artikel 5, lid 1,
van de wet van 20 april 1874 op de voorlopige hechtenis, vervangen door artikel 3 van de wet van 13 maart 1973 :
Overwegende dat, rechtdoende bij
nieuwe beschikking, het arrest « bevestigend beschikt op het bevel tot aanhoucling tegen verdachte ,, thans eiseres,
op 17 februari 197 5 verleend, or> gr6nd
dat « het bevel tot aan.houding in de
huidige stand van het onderzoek nog
steeds vereist wordt door de ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden, eigen aan
de zaak en de persoonlijkheid van verdachte, die de openbare veiligheid raken
en het gevolg zijn inzonderheid van de
waren in het Duits gesteld overeenkomstig
artikel 11, lid 3, van de wet van 15 juni 1935
en met de Franse vertaling doorgezonden aan
de procnreur des Konings te V erviers. Overeenkomstig de artikelen '1, 12 en 14 van
dezelfde wet heeft de procureur des Konings
te Verviers zijn eerste vorderingen in het
Frans genomen en de onderzoeksrechter heeft
de verdachte in cliezelfde taal ondervraagd,
hem met gebruik van dezelfde taal in hechtenis gesteld en het bevel tot aanhoucling in
die taal opgemaakt.
Bij haar eerste verschijning heeft de verclachte van Belgische nationaliteit, wier
woonplaats in een Duitstalige gemeente in
het rechtsgebied van de Correctionele Rechtbank te Verviers was gevestigd, niet gevraagd,
zoals zij zulks kon do en krachtens artikel 17,
clm;de lid, van de wet van 1() juni 1935, dat
de rechtspleging in het Duits zou worden
gevoerd. Een dergelijk verzoek werd evenrnin
ingediend voor de raadkamer, toen deze zich
cliende nit te spreken over de bevestiging van
het bevel tot aanhouding. De zaak wercl dus
verder in het Frans behandeld.
Toen de verdachte binnen een maand na
haar eerste ondervraging voor de raadkamer
moest verschijnen voor de beslissing ovm' de
bevestiging van de voorlopige hechtenis, heeft
zij aan de onderzoeksrechter gevraagd dat de
rechtspleging in het Duits zou worden voortgezet. Hiervan werd haar akte verleend
overeenkomstig artikel 16, § 2, derde lid,
van de wet van 15 juni 1935.

zwaarwichtigheid van het feit gepleegcl
door verdachte, die erkend heeft opzettelijk haar echtgenoot te hebben gedood,
alsmede ·door de noodwendigheden van
het onderzoek waardoor wordt vereist
dat de verchwhte bestendig ter beschikking ;wordt gesteld zowel van de onderzoeksrechter als van de aangezochte
deskundigen " ;
Overvvegende dat de beslissing van het
onderzoeksgE;lrecht waarbij de handhaving van de voorlopige hechte11.is vvordt
bevolen melding moet maken van ,. de
aan de zaak of aan de persoonlijkheid
van de verdachte eigen gegevens die
ernstige en uitzonderlijke omstanclig'heden opleveren en waardoor in het
belang van de openbare veiligheid de
handhaving van de voorlopige hechtenis
wordt vereist ;
Dat in de beslissing op duidelijke wijze
moet worden vastgesteld dat aan deze
dubbele voorwaarde is voldaan;
Overwegende dat, door te wijzen op
de zwaarwichtigheid van het feit van de
door eiseres gepleegde moord, het arrest
een gegeven eigen aan de zaak opgeeft,
dat een ernstige en uitzonderlijke omstancligheid oplevert; dat dit echter op zichDe rechtspleging werd niettemin in het
Frans voortgezet voor de raadkamer ; doze
heeft het vcrzoek van de verdachte niet ontvankelijk verklaard op groncl, enerzijcls, dat
het haar verweten feit een dooclslag of moord
is cUe niet onder de bevoegdheid valt van de
correctionele rechtbank doch wel van het Hof
van assisen te Luik waar de rechtspleging in
het Frans wordt gevoerd (wet van 15 juni
1935, art. 19, lid 1) en, ~nderzij ds, dat de
rechtspleging in deze taal moest worden voortgezet, » omdat in beginsel een enkele taal moet
worden gebruikt bij het vooronclerzoek en het
onderzoek ter terechtzitting, behoudens afwijldng bij de wet bepaald, wat hier niet het
geval is.
Het arrest in het Frans van de raadkamer
van het Hof van beroep te Luik verklaart
het verzoek van de verdachte ontvankelijk
en gegrond overeenkontstig de artikelen 17,
lid 3, en 11, § 2, lid 3, van de wet van 15 juni
1935 en verklaa1·t bijgevolg de beroepen
beschikking van de raadkamer nietig en zegt
voor recht dat de rechtspleging overeenkomstig de wet in het Duits moet worden
voortgezet ; bij wege van een nieuwe beschikking beslist het tot bevestiging van l1et bevel
tot aanhouding, nl. tot handhaving van de
voorlopige hechtenis.
Het onderhavige arrest vernietigt dit 'arrest
enkel en alleen in zoverre het beslist over de
handhaving van de voorlopige hechtenis.
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zelf niet volstaat om de handhaving van
de heohtenis te reohtvaardigen, die sleohts
kan worden bevolen zo zij bovendien
wegens redenen van openbare veiligheid
wordt geboden ;
Dat, door dienaangaande enkel en
aileen melding te maken van " de noodwendigheden van het onderzoek, waardoor wordt vereist dat de verdaohte
bestendig ter besohikking wordt gesteld
zowel van de· onderzoeksreohter als van
de aangezoohte deskundigen )), het arrest
geWJ_ aan de zaak of de persoonlijld1eid
van de verdaohte eigen omstandigheid
vermeldt waarcloor in het belang van
de openbare veiligheid de handhaving
van de heohtenis wordt vereist;
Overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgesohreven reohtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om d'ie reclenen,' vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
over de handhaving van de voorlopige
hechtenis ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
laat · de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbesohuldigingstelling.
9 juni 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Sorevens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advooaat-generaal.

2 8 KAMER. -

9 juni 1975,

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEKLAAGDE DIE EEN REOHTVAARDIGINGSGROND
AANVOERT. STELLING DIE ENIG
GELOOFWAARDIG GEGEVEN BEVAT. BEWIJS VAN DE ONJUISTHEID ERVAN
RUST OP HET OPENBAAR MINISTERIE,
OP DE VERVOLGENDE PARTIJ OF OP DE
BURGERLIJKE PARTIJ.

W anneer de beklaagde een rechtvaardigingsg?·ond aanvoert en zijn bewering
enig geloofwaardig gegeven bevat, moet
het openbaar ministerie, de vervolgende

pa1·tij of de burgerlijke partij de -onjuistheid ervan bewijzen (1). (Algemeen
beginsel inzake het bewijs in strafzaken.)
(NYOKEES, T. MOLL
EN WEIGERT M. EN J.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering:
a) ingesteld tegen Marcel Weigert en
Joseph V\Teigert, medebeklaagden :

Overwegende clat eiser niet bevoegd is
om zich tegen die beslissingen in cassatie
te voorzien ;
b) ingesteld tegen eiser :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 416 van het Strafwetboek; 154 en 189 van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat eiser, die vervolgd
werd wegens opzettelijke slagen of verwondingen toegebraoht aan Marcel en
Joseph Weigert (telastlegging A-1), bij
oonolusie aanvoerde dat hij had gehandeld in staat van wettige verdediging;
dat hij ter staving van die reohtvaardiging wees op de verklaringen vermeld
in het dossier en de naam van getuigen
opgaf, wier verhoor hij vorderde ;
Overwegende dat, wanneer de beklaagde een reohtsvaardigingsgrond aanvoert en zijn bewering enig geloofwaardig
element bevat, het openbaar ministerie
of in voorkomend geval de bu:rgerlijke
partij de onjuistheid ervan moet bewijzen;
Overweg'ende dat, om eiser te veroordelen wegens genoemde telastlegging,
het arrest overweegt dat niet kan worden
betwist dat er tussen eiser en de gebroeders Weigert slagen werden gewisseld,
dat aan de hand van het dossier is bewezen dat naar gelang van de min of meer
vriendelijke verhoudingen van de getuigen met de beklaagden, het relaas van
(1) Cass., 10 juni 1974 (Ar·?', cass., 1974,
1112).

bl~.

___:. 1073
de feiten duidelijk verschilt en dat, zo
volgens de gegevens waarover men beschikt niet kan « worden beweerd dat
de gebroeders zonder reden en gewelddadig werden aangevallen » door eiser,
niets bewijst dat de getuigen wier verhoor door deze wordt . gevorderd, een
doorslaggevend element zouden kunnen
bijbrengen, daar de enen reeds meermaals
werden verhoord en de anderen tijdens
het vooronderzoek of de debatten, dit
is sinds meer dan 18 maand, nooit werden
vermeld;
Dat dergelijke overwegingen de aangevoerde rechtvaardigingsgrond niet helemaal ongeloofwaardig maken ; dat het
arrest derhalve geen passend antwoord
geeft op eisers conclusie en de wegens de
telastlegging A-1 uitgesproken veroordeling niet wettelijk rechtvaardigt ;
En overwegende voor het .overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering door Moll ingesteld tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen
middel aanvoert ;

enkel

Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het door eiser ter staving van
de voorziening voorgedragen middel, welk
middel geen ruimere cassatie of cassatie
zonder verwijzing kan meebrengen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover
het eiser veroordeelt wegens de telastlegging A-1 en, onder bevestiging van het
beroepen vonnis, hem in een derde van
de kosten van de strafvordering in eerste
aanleg en in een derde van dezelfde kosten in hoger beroep veroordeelt ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vemietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in de helft van de kosten ; laat de overige
helft ten laste van de Staat ; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
9 juni 1975. 2e kamer. Vom·zitter, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baron Vingotte.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- Pleiter,
de H. Gailliet (van de balie te Luik).

2e
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1° GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZA-

KEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ALLEEN AANHANGIG BIJ DE FEITENRECHTER. KOSTEN GEMAAKT
DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE OM
DE ZAAK IN STAAT VAN WIJZEN TE
BRENGEN.- KOSTEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

2° DRUKPERS (POLITIE OVER DE).
-RECHT VAN ANTWOORD.- BIJ DE
STRAFRECHTER AANHANGIGE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEGROND OP
EEN OVERTREDING VAN ARTIKEL 4 VAN
DE WET VAN 23 JUNI 1961. BESLISSING TOT VEROORDELING
VAN DE
BEKLAAGDE TOT BETALING AAN DEGENE, DIE OVER HET RECHT VAN ANTWOORD BESCHIKT, VAN EEN GELDBOETE
VAN 100 FRANK PER DAG VERTRAGING
NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN
VOOR DE OPNEMING VAN HET ANTWOORD.- VEROORDELING DIE ALLEEN
DE VOLLEDIGE ·VERGOEDING VAN DE
BENADEELDE BEOOGT.

1° W annee1• in stmfzaken bij de jeiten. 1·echte1· alleen nag de btwge1'lijke 1'echtsvo1'dm·ing aanhangig is, zijn de kosten
doo1· het openbaa1' ministe1·ie gemaakt
om de zaalc in staat van wijzen te b?'engen, kosten van de bu1·gm·lijlce ?'echtsvo?·dm·ing (1).
2° Wannee1· de btwge?·lijke 1'echtsvo1·de1'ing
op g1·ond van een ovm·t1·eding van a1'tikel 4 van de wet van 23 juni 1961
bet1·ejfende het 1'echt van .antwoo1•d bij de
st~:a]?'echte?' aanhangig is, en deze, na
te hebben bevolen dat het antwoo1·d zou
opgenomen wo?'den binnen een gestelde
te1·mijn, de belclaagde vm·oo1·deelt om, bij
geb1·elce daa1·aan te voldoen, aan degene,
die ove1' het ?'echt van antwom·d beschikt,
een geldboete te betalen van 100 jmnk
pe1' dag ve1·tmging na het ve1·st1·ijken
van deze te1·mijn, met de wettelijke inte1'est en de lcosten, is deze ve1'oo1·deling
geen stmj1'echtelij lee sanctie doch een
volledige ve1'goeding voo1' het nadeel van
degene die ove1· dat 1'echt van antwoo1·d
beschikt (2).
(1) Cass., 7 november 1972 (.Arr. cass., 1973,
biz. 230).
(2) Raadpl. cass., 8 december 1965 (Rechtsk.
Weekblad., 1965-1966, kol. 1259). Zie ook de
voorbereiding van de wet van .23 juni 1961,
inzonderheid de memorie van toelichting

1074(CASTE LAIN,
T. ALGEJYIENE FARl\iAOEUTISOHE BOND.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, reohtdoencle
als gerooht waarnaar de zaak verwozen
wercl en enkel en alleen op de oivielreohtelijke vorclering ingesteld door de
verwerende partij ;
Gelet op het arrest van het Hof van
14 oktober 1974 (1);

I. In zoverre de voorziening gerioht is
togen het openbaar 1ninisterie :
Overwegende dat bij het Hof van
beroep te Luik sloohts de oivielreohtelijke
vordering aanhangig werd gmnaakt ; dat
derhalve de door hot openbaar ministerie
gemaakte kosten orn de zaak in staat van
wijzen te brengen, kosten van de oivielreohtelijke vordering zijn ;
·
Overwegende dat met betrekking tot
die kosten eiser geen middel aanvo8l't ;
II. In zoverre de voorziening gerioht is
tegen de verwerende partij :

hof derhalve de tegen hem uitgesproken
straffen niet mocht opleggen, vermits
deze strafreohtelijke sancties zijn;
Overwegende dat het arrest erop wijst
clat de verwerende partij " de toekenning.
vordert van 100 frank per dag vertraging
in de publikatie van hot antwoord ; dat
die vordering, uitsluitend van civielrechtelijke aard, noch een strafrechtelijke
geldboete, noch de door de reohtsleer en
·de rechtspraak verboden ctwangsom uitmaakt ... maar eon vergoeding toegekencl
op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en in verhoucling
tot het aantal dagen gedurendo welke
het recht van de burgerlijke partij miskend blijft ; dat die geldelijke veroordeling overeenstemt met de werkelijk
geledon schacle en geenszins louter comminatoir is ... » ; dat het arrest voor het
overige eiser veroorcleelt tot de betaling
van clie vergoeding aan de verwerende
partij;
Dat de beluitiseerde veroordeling clus
geen strafrechtelijke sanotie oplevert,
maar uitsluitend de volledige vergoeding
van de door deze partij geleden schade
op het oog heeft ;
·
Dat het middel steunt op een verkeerde
uitlegging van het arrest, zoclat het
feitelijke grondslag mist ;

Over het eerste middol, afgeleid uit de
sohending van de artikelen 5, inzonderheid § 3, van de '1-vet van 23 jcmi 1961
betreffende het reoht tot antwoord,
23 van het Gereohtelijk Wetboek, van
het algerneen beginsel van het gezag van
het reohterlijk gewijscle, van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, en van de
wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van hot vVetboek van
strafvordering,
cloonlat het arrest aan eiser beveelt in
hot tijdsohrift Test-Aankoop binnen twee
maand na de uitspraak van het arrest
het antwoord van de verwerende partij
op te nemen en hem bij gebreke hiervan
veroordeelt tot betaling als sohadevergoeding van 100 frank geldboete per dag
vertraging, verhoogd met de wettelijke
interesten en de kosten,
te1·wijl bij het Hof van beroep te Luik,
reohtdoende op verwijzing, de strafvordering tegen eiser, wiens vrijspraak
defu1itief is, niet aanhangig was en dit

Over het tweede micldel, afgeleicl nit
de schending van de artikelen 5, § 3, van
de wet van 23 jtmi 1961 betreffende het
recht tot antwoord, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 40 van het
Strafwetboek,
cloorclat, na de opneming van het antwoord in het tijdstrijft Test-Aankoop
binnen twee maand na de uitspraak van
het arrest te hobben bevolen, het arrest
zegt dat eiser bij gebreke hiervan veroordeeld wordt tot betaling aan de verwerende partij van " 100 frank vergoeding per dag vertraging als herstel voor
de schade, verhoogcl met de wettelijke
interesten en de kosten »,
te1·wijl de door artikel 5, § 3, van de wet
van 23 juni 1961 bepaalde geldboete van
100 frank als sanctie voor de nietopneming van het antwoord binnen de
door de rechter vastgestelde termijn de
toepassing van de wettelijke interesten

(Gedr. St., Kamer van Volksv., zitt. 19521953, nr. 706,- blz. 1 en 4), het verslag van de
commissie voor de justitie van de Kamer
(Geclr. St., Kamer van Volksvert., zitt. 19561957, nr. 773-2, blz. 3), de verklaringen tijdens
de vergaclering van de Kamer van 2 juli 1957

van cle HH. Lilar, minister, van· justitie, en
Nossent, verslaggever (Pctrl. Hanel., Kamer,
zitt. 1956-1957, blz. 28), en het verslag van de
senaatskommissie voor justitie (Gedr. St.;
Senaat, zitt. 1959-1960, blz. 13 en 14).
( 1) Sttpm, blz. 205.
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uitsluit indien, zoals het arrest hierop
·wijst, de geldboete een vergoeding oplevert die door de wet forfaitair ·worclt
geschat als herstel van de schade als
gevolg van niet-~1akoming van een verplichti~lg iets te doen :
Overwegende dat blijkens het antwoord
op het eerste middel het arrest geen
geldboete uitspreekt ;
Overwegencle dat het arrest de toegekende bedragen geenszins als van
forfaitaire aard beschouwt, maar er
integendeel op wijst dat zij overeenkomen met cle werkelijk geleden schade ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het arrest aldus een passend antwoord geeft op de conclusie vermeld in
het middel, hetwelk derhalve feitelijke
grondslag mist;
Orn die redenen, verwerpt de voor; veroordeelt eiser in de kosten.

zieni~1g

9 juni 1975. 2e kamer. Voo?'zitteT, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Tfe?·slaggeve?·, de
H. Legros. Gelijkhtidende conclusie,
de H. Vel'u, advocaat-generaal. ~ Pleite?·s, de HH. Ansiaux en Fally.

2e KAMER. -

10 juni 1975.

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN F AILLISSEMENTSAKKOORD. GEFAILLEERDE DIE
SCHADE LIJDT TEN GEVOLGE VAN EEN
AQUILIAANSE FOUT.- ScHADE BEROKKEND AAN ZIJN PERSOON.- RECHTSVORDERING VAN DE GEFAILLEERDE
TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE.
0NTVANKELIJKHEID.

Het ?'echt op VM'goeding van de moTele
schade welke een gejailleenle lijdt ten
gevolge van. een aquiliaanse Jo~tt van
een de?·de behoo?·t uitsl·uitend aam de
gejailleeTde zelf toe, zodat deze pe?·soonlijk en zoncle?' tussenkomst van de
c~watm· oveT het jaillissement alle ?'echtsvonle?·ingen lean instellen en alle des-

bet?·effende ?'echtsmiddelen lean aanwenden, onclermincle?'d het ?'echt van de
Mt?'atoT om in het geding t~tssen te
komen tot VTijwa?"ing van de belangen
van de sch~tldeise?·s van het jaillissement.
(Art. 444 W.K.)
(MR. SEGERS, q.q., EN J\'[ELOTTE,
T. BLOEJ\lEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 17 juni 1974 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;
Overwegende clat voormeld arrest enkel
uitspraak doet over de civielrechtelijke
belangen;

A. \Vat de voorziening van eerste eiser
betreft :
Overwegencle clat nit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan de partij tegen wie zij gericht
is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
B. \Vat de voorziening van tweede
eiser betreft :

Over het middel afgeleicl uit de schending van de artikelen 444 en 452 van de
faillissementswet van 18 april 1851, het
boek III van het W etboek van koopha:n.del uitmakend, 1166 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek, 17 en 18 van het
Gerechtelijk W etboek en, voor zoveel
als nodig, 97 van de Grondwet,
doo?'dat het arrest eisers hoger beroep
niet ontvankelijk verklaart om de reden
" dat inderdaad niet bet·wist ·wordt dat
voormelde partij in staat van faillissement werd gesteld bij vonnis van de
Rechtbank van koophandel te Hasselt
van 9 september 1971, en dat de gestelde
aanspraken beogen het herstel te verkrijgen van de gevolgen van een verkeersongeval, dat hem overkwam op 26 juli
1970, dus v66r de datmn van faillietverklaring; dat luiclens artikel 444 van
het W etboek van koophandel, de gefailleerde van rechtswege ontzet is van alle
actieve en passieve vorderingen betreffende zijn patrimoniun1., zodat alleen de
aangestelde curator de bevoegdheid bezat
om hoger beroep in te stellen ... ,,
tenvijl eisers vordering, zoals blijkt uit
de stukken van het pr(;JCeduredossier,
meer bepaald nit de conclusie voor hem
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neergelegd in hoger beroep, betrekking
had op het bekomen, niet enkel van
vermogensschade, doch eveneens van
vergoeding wegens aantasting van zijn
fysische integriteit en wegens morele
nadelen ; indien weliswaar de curator,
door bet intreden van de staat van
faillissement, de vorderingen van de
gefailleerde in rechte uitoefent en de
daarmee samenhangende rechtsmiddelen
aanwendt, de gefailleerde zelf nochtans
het recht behoudt de vorderingen en
rechtsmiddelen uitsluitend aan zijn persoon gebonden zelf uit te oefenen, meer
bepaald het vorderen van uit een delict
voortspruitende vergoedingen wegens
morele schade en aantasting van zijn
fysische integriteit betreft:
Overwegende dat de gefailleerde aileen,
zonder tussenkomst van de curator van
zijn faillissement, gerechtigd is te beslissen of hij al dan niet op herstel van de
door hem geleden morele schade aanspraak maakt en eventueel de vorm van
dit herstel te bepalen ;
Overwegende dat dit recht, dat uitsluitend aan de persoon zelf van de
gefailleerde verbonden is, met zich brengt
dat hij, met betrekking tot dit recht, alle
vorderingen persoonlijk mag uitoefenen
en alle recht!jmiddelen aanwenden, onverminderd het recht van de curator in
het geding tussen te komen tot vrijwaring
van de belangen van de schuldeisers va;n
het faillissement;
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser, samen met de curator, in
conclusie voor de eerste rechter een
bedrag van 200.000 frank voor cc vermengde materiele en morele schade "
wegens blijvende arbeidsongeschiktheid
van 10 pet. heeft gevorderd;
Overwegende dat na het door eiser
ingesteld hoger beroep de curator zich
bij hem in conclusie aansloot wat zowel
de materiele als de morele schade betreft ;
dat gezegd hoger beroep een conservatoir
karakter kon hebben ;
Overwegende dat het arrest derhalve,
door te beslissen, op grond van de in het
middel aangehaalde redenen, dat het
boger· beroep van eiser niet ontvankelijk
was, zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eerste eiser ; vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het hoger
beroep van tweede eiser niet ontvankelijk
wordt verklaa~d en de kosten van hoger

beroep te zijnen laste worden gelegd ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eerste eiser in de )wsten van zijn
voorziening en. verweerder in de kosten
van de voorziening van tweede eiser ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
10 juni 1975. - 2° kamer. - Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggever, de H. Sury.- Gelijkluidende conclusie, de H. Krings. - ' Pleiters,
de HH. Biitzler en De Bruyn.

2e

KAMER. -

10 juni 1975.

REGELING VANRECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESCHIKpNG TOT
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE
' RECHTBANK. VONNIS W AARBIJ DEZE
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, DAAR DE BEKLAAGDE DOOR
HET MILITAIR GERECHT MOEST WORDEN
BERECHT.
BESLISSINGEN
MET
KRACHT VAN GEWIJSDE.- VONNIS VAN
ONBEVOEGDVERKLARING DAT GEGROND
BLIJKT TE ZIJN. VERNIETIGING VAN
DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR
KRIJGSAUDITEUR.

W anneer een beschikking van de raadkamer
een beklaagde naa1· de co1·rectionele rechtbank heejt verwezen en deze ?'echtbank
zich onbevoegd heejt verklaa1·d omdat de
beklaagde door het militair gerecht
moest worden bm•echt, beide beslissingen
in kmcht van gewijsde zijn gegaan en
de beslissing, wam·'{;ij de rechtbank
zich onbevoegd verklaart, gegrond blijkt
te zijn, regelt het Hoj het rechtsgebied,
vernietigt de beschikking van 'de raadkamer en verwijst de zaak naar de krijgsauditeur (I).
(PROCUREUR DES KONINGS TE GENT,
T. VAN LOORE.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het verzoek

(1) Cass., 16 september 1974, sttpm, biz. 60;
raadpi. cass., 11 maart 1975, supta, biz. 777.

-

1077

tot regeling van rechtsgebied op 16 mei
197 5 ingediend door de Procureur des
Konings te Gep.t ;
Overwegende dat, bij beschikking van
23 april 197 5, de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent
De Loore Rudy, Rene, geboren te Gent
op 17 maart 1955, aldaar wonende,
Bevrijdingslaan, 32, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen om te Gent op
28 maart 1975, met het oogmerk om het
feit te plegen omschreven in artikel 511,
alinea 1, van het Strafwetboek (namelijk
om een onroerende eigendom, in artikel 510 vermeld, in brand te steken, terzake een gebouw, maar buiten het geval
in dat artikel omschreven, 'zijnde het
geval dat de dader moest vermoeden
dat zich aldaar op het ogenblik van de
brand een of meer personen bevonden),
zaken, namelijk een aantal rollen behangpapier en een matras, in brand te hebben
gestoken, zodanig geplaatst dat de brand
zou overslaan op de zaak die hij wilde
vernielen, namelijk een gebouw gelegen
te Gent, Bevrijdingslaan, 52, en toebehorende aan de stad Gent ;
Overwegende dat, in de loop van het
geding, de stad Gent zich tegen De Loore
burgerlijke partij heeft gesteld ;
Overwegende dat, bij op tegenspraak
gewezen vonnis van 5 mei 197 5, de Correctionele Rechtbank te Gent zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te
nemen van de ten laste van beklaagde
gelegde feiten en dienvolgens ook van
de vordering van de burgerlijke partij,
dit '' gelet op 'de hoedanigheid van de
beklaagde op het ogenblik van de feiten ";
Overwegende dat genoemde beslissingen kracht van gewijsde hebben verkregen en dat ingevolge hun tegenstrijdigheid een geschil omtrent de bevoegdheid is ontstaan waardoor de gang ·van
het gerecht wordt belemmerd ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te volgen dat, op het ogenblik
van de feiten, De Loore nog steeds militair in actieve dienst was ;
Dat derhalve het militair gerecht alleen
bevoegd is om van die feiten kennis te
nemen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent
gedagtekend 23 april 1975; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; verwijst de zaak naar de
Krijgsauditeur te Gent.

10 juni 1975. - 2e kamer. - Voorzitter Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggever, de H. Chatel. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

11 juni 1975.

1° ARBEIDSONGEVAL. - RENTE.
VESTIGING VAN HET KAPITAAL. - GEVOLG.
2° ARBEIDSONGEVAL. - RENTE.
VESTIGING VAN HET KAPITAAL.
TOE TE PASSEN TARIEF.
3° ARBEIDSONGEVAL. - RENTE.
WAARDE VAN DE IN KAPITAAL BETAALllARE RENTE. - BEREKENING.
1° De vestiging door de ve1•zekeraar van het

kapitaal van de aan de getroffene van
een m·beidsongeval verschuldigde 1·ente
is zonder gevolg op het recht van de
getroffene op de 1·ente. (Art. 51 wet van
10 april 1971.)
2° Behoudens ajwijkende bepaling, moet
de verzekeraa1· het kapitaal van de
aan de get1·ojjene van een arbeidsongeval
verschuldigde 1·ente vestigen op basis
van het tarief dat wm·dt toegepast ten
tijde van de we1·kelijke vestiging, welke
ook de te1mijn hiervoor zij. (Art. 51 wet
van 10 april197l.)
3° De waarde van de rente waarvan ten
hoogste een dm·de aan de getroffene van
een arbeidsongeval als kapitaal kan
wm·den uitbetaald, wordt berekend op
basis van het tarief dat wordt toegepast
voor de vestiging van het kapitaal van
de 1•ente. (Artt. 45 en 51 wet van
10 april 1971.)
(GEMEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN "LA
BELGIQUE INDUSTRIELLE l>, T. MOLNAR.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
arresten, op 5 februari 1974 en 2 april
1974 door het Arbeidshof te Brussel
gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, 5, 12, 14 en 28 van de wetten
op de vergoeding der schade voortsprui-
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tende uit de arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd bij koninklijk besluit van 28 septernber 1931 en gewijzigd bij de wetten
van 10 juli 1951 en 30 juni 1969, 15 en
62 van het koninklijk bes1uit van 7 decmnber 1931 tot coi:irdinatie van de
koninldijke besluiten van 29 augustus
1904, 20 december 1911, 5 januari 1914,
20 januari en 7 decmnber 1920, 12 decen:tber lD2l, 10 septernber 1929, 4 februari
1930, 18 mei en 7 augustus 1931 houdende
hot algmneen reglement van de verzekering tegen de arbeiclsongevallen, 3 van het
ko:r:tinklijk besluit van 13 april 1936 dat,
in toepassing van de wet op de vergoeding
dor schacle voortspruitende nit de arbeidsongevallen, de tafel van berekening der
renton en der vviskundige reserves bepaalt, 24, 45, 51 en 72 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1 van
het koninklijlt besluit van 25 oktober
1971, tot vaststelling van de datum van
de inwerkingtreding van de bepalingen
van genoemde wet van 10 april 1971,
20, 67 en 71 van het koninklijk besluit
van 21 december ] 971 houdencle uitvoering van zekere bepalingen van diezelfcle wet van 10 april 1971 en 97 van
de Gronclwet,
cloonlat de bestreclen arreste:ti van
5 februari en 2 april ID74 beide beslissen
clat, door een redenering a cont1·an:o, uit
de artikelen 20 en 67 van het koninklijk
besluit van 21 december 1971 blijkt dat
de kapitalen, die v66r 21 december 1971
niet betaalcl of niet gevestigd zijn, berekend lTJ.Oeten worden overeenkomstig het
bij genoeincl besluit gevoegcl barema F,
rnaar dat, indien de barm'na's wegens de
grote getallen moeten worden gewijzigd, het barema moot worden toegepast
dat van kracht is op de datum dat het
slachtoffer zijn recht laat gelden op het
clercle van zijn rente in kapitaal, tenvijl
het bestreden arrest van 2 april 1974,
bovendien, beslist clat, aangezien die
datum 30 juni 1974 is, het bij het koninklijk besluit van 21 december 1971 gevoegde barema van toepassing is, dat de
beslissing van de eerste rechter wei degelijk gegrond is en dat het past haar te
bevestigen ;
tet·wijl 1° de eis tot betaling in kapitaal
van het clerde van de aan het slachtoffer
van een arbeidsongeval toekomende lijfrente, die zoals in het onderhavige geval
volgens de vaststellingen zelf van de
rechters in hoger beroep, na het verstrijken van de herzieningstermijn ingesteld
wercl, slechts een modaliteit is van een
reeds vastgestelde vergoeding, die bijgevolg geregeld is door de op het voor-

naanlSte recht toepasselijke wetgeving,
namelijk, in dit geval, het bij het koninklijk besluit van 13 april 1936 gevoegde
barema F ; zelfs indien het betrekking had
op de wijze van berekening van de vergoedingen ·waartoe een arbeidsongeval
aanleiding geeft, het barmna F, gevoegd
bij het koninldijk besluit van 21 decmnber 1971, dat op l jammri 1972 van
kracht werd, toch niet van toepassing zou
zijn, omdat de rechter de bepalingen van
genomnd besluit niet zou kunnen toe"
passen op de vergoedingen verschuldigd
wege:tls de gevolgen van een v66r zijn
inwerkingtreding gebeurd arbeidsongeval
- wat in deze zaak het geval is - die
na die inwerkingtrecling voOl'tduren, wanneer de vergoeding op dat ogenblik
definitief vastgesteld was (schending_ van
aile in het miclclel bedoelde bepalingen) ;
2° geen enkel argument voor de toepassing van het bij het koninklijk besluit
van 21 december 1971 gevoegd barema F
uit de artikele:n 20 en 67 van clat besluit
kan worden afgeleicl, daar artikel 20
slechts op de door de verzokercle aan te
leggen reserves betrekking heeft en daar
artikel 67 bepaalt dat die v66r 1 januari
1972 aa:ngelegcle kapitalen dat blijven
op basis van de v66r die datum geldende
tarieven, wat wel clegelijk het geval is
claar het aanleggen van de kapitale:n die
de tegenwaarde zij:n van de lijfrenten,
ingoval van blijvende arbeidsongeschiktheicl, volgens artikel15 van het koninklijk
besluit van 7 december 1931 moet gebeuren binnen de maand van het verstrijken van de herzieningstermijn, of in
het onderhavige geval v66r 14 mei 1971
(sche:ndi:ng, inzonderheicl, van de artikelen 2, 5, 12, 14 en 28 van de wetten op
de vergoeding der schacle voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, gecoi:irdineerd
bij ko:ninklijk besluit van 28 september
1931 en gewijzigd bij de wette:n van
10 ju1i 1951 en 30 juni 1!)69, 15 en 62
van het koninklijk besluit van 7 december houclencle coi:irdinatie van de koninklijke besluiten houdende het algemeen
reglc:ment van de verzekeri:ng tegen de
arbeidsongevallen, 3 van het koninklijk
besluit van 13 april 1936 dat de tafel
van berekening der renten en der Vlriskundige reserves bepaalt, 20 en 67 van
het' koninldijk besluit van 21 december
1971, houdende toepassing van sommige
bepalingen van de arbeidso:ngevallenwet
van 10 april 1971 en D7 van de Gronclwci):
•
Overwegencle dat, zowel krachtens de
artikelen 12 en 14 van de gecoi:irclineerde
wetten van 28 september 1931 en 15 van
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het koninklijk besluit van 7 december telet, aclvocaat-generaal. - Pleiter, de
1931 als krachtens artiiml 51 van de H. Fally.
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
het verzekeringsorganisme het rentekapitaal vvegens blijvende arbeidsongeschiktheid n·:wet vestigen binnen de
maand na het verstrijken van de herzie3e KAJ\'IER. - 11 juni 1975.
ningstermijn ;
Dat de vestiging van het kapitaal geen
invloecl heeft op het recht van het slacht- _ 1° WERKLOOSHEID.- BEDRAG VAN
offer op die' rente die hem, bij het verDE UITKERINGEN.- GElVIIDDELD DAGstrijken van de herzieningstermijn, clefiLOON. WERKNElVIER DIE IN HET
nitief toegekencl worclt ; clat dit kapitaal
BUITENLAND EEN DIENSTBETREKKING
enkel client om de uitbetaling van de
HEEFT DIE IN BELGIE AANLEIDING ZOU
verworven rente te waarborgen ;
GEVEN TOT BETALING VAN SOOIALE
Overwegencle dat, behalve ingeval van
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN. LOON DAT
afwijkencle bepaling, het verzekeringsDEZE WERKNElVIER IN HET BUITENLAND
organisme het kapitaal moet vestigen op
HEEFT ONTVANGEN EN WAARM:EE REKEbasis van het op het ogenblik van zijn
NING WORDT GEHOUDEN VOOR DE BEREwerkelijke vestiging toepasselijk tarief,
KENING VAN DE UITKERINGEN.•
welke ook de voor die vestiging door de
WETTELIJKHEID.
wet bepaalcle termijn weze ; dat die regel
bevestigcl wordt door artikel 67, lid 3, 2° WERKLOOSHEID.- BEDRAG VAN
DE UITKERINGEN.- GEM:IDDELD DAGvan het koninklijk besluit van 21 decernLOON. MINISTERIEEL BESLUIT VAN
ber 1971, luidens hetwelk de v66r
4 JUNI 1964 INZAKE WERKLOOSHEID,
l- januari 1972 gevestigde kapitalen geARTIKEL 83q~tate?', § 4. BEPALING
vestigcl blijven op grand van de tarieven
VAN TOEPASSING OP DE WERKNEM:ERS
die van kracht waren v66r die datum ;
DIE IN DE LOOP VAN DE ZES M:AANDEN
Overwegende dat het arrest van 5 feVOOR HUN AANVRAAG Ol\'I WERKLOOSbruari 1974, zonder dienaa:ngaande beHEIDSUITKERINGEN GEEN LOON HEBBEN
kritiseercl te worden, vaststelt dat, op
VERDIEND.
l januari 1972, datum waarop de bij
koninklijk besluit van 21 december 1971
bepaalcle tarieven in working getreclen 1° TVannee?' een wm· kn'ernm· ?'echt heeft op
zijn, eiseres het kapitaal van de aan
weTldoosheids~titlceTingen voo?' de in het
verweercler toegekencle rente nog niet
buitenland ve?Tichte arbeid in een diensthad gevestigd; dat het kapitaal, derbetTekking die in Belgie aanleiding zou
halve, overeenkomstig die tarieven moest
geven, tot betaling van sociale zeke?'lwidsworden gevestigd ;
bijcl?·agen, kan de ?'echte?·, voo?' de vastOverwegencle dat, zowel luidens de
stelling van het bedmg van de aan deze
artikelen 5 en 12 van de gecoi:irdineerde
we?'knerne?' ve?·sclmldigde we?·kloosheidswetten van 28 september 1931 als luidens
~~itke?·ingen, wettelijk ?'ekening houden
de artikolen 45 en 51 van de wet van
met het gernidcleld clagloon dat hij in het .
10 april 1071, de waarde van de rente
buitenland heeft veTdiend. (Artt. 121,
waarvan een derde als kapitaal aan het
§ 1, en 160, § 2, K.B. van 20 december
slachtoffer betaalcl worclt berekencl wordt
1963; art. 83q~tateT, § 4, M.B. van
op grand van hetzelfde tarief als clatgene
4 juni 1964.)
clat voor de vestiging van het kapitaal
2° A1·tikel 83quater, § 4, van het ministoegepast worclt;
te?"ieel besluit van 4 j~mi 1964 inzake
Overwogencle clat het arrest clerhalve
we?"kloosheid is slechts van toepassing op
de waarde van het kapitaal aan verweerde we?·kneme?' die in de loop van de zes
der te betalen overeenkomstig het vanaf
maanden v66r zijn aanvTaag om wm·kl januari 1972 toe te passen tarief, wetloosheids~dtkm·ingen geen loon heeft ve?'telijk berekent ;
diencl.
Dat het rniddel naar recht faalt ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiseros in de kosten. _
ll juni 1975. 3e kamer. - Vom·zitte?', de H. Polet, raaclsheer waarnemend
voorzitter.- Ve?"slaggeve?', de H. Clason.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Ducha-

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING, T. HANS.)
ARREST

HET HOF ; -

(vm·taling).

Gelet op het bestreclen
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arrest, op 14 juni 1974 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artil~elen 121, i;nzonderheid
§ 1, in fine, 160, mzonderhmd §§ 2, 4, 6
en 7 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werldoosheid zoals het, wat
voornoemd artikel 160 betreft, aangevu1d
en gewijzigd werd door de artikelen 4 en
5 van het koninklijk besluit van 13 oktober 1971 en artikel 3 van het koninklijk
besluit van 27 juni 1973, 83qttate?', inzonderheid de §§ 1 en 4, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid zoals het inzake voornoemd
artikel S3qttate?' aangevuld en gewijzigd
werd door de ministeriiile be(Sluiten van
18 oktober 1971 en 28 juni 1973, en 97
van .de Grondwet,
doordat aangezien het, enerzijds, vaststaat dat l1et door verweerder te Kinshasa
(Za!re) van 22 september 1970 tot 1 juli
1972 geleverde werk als regent Germaanse talen voor rekening van de Za!rese
Nationale Opvoeding, indien ?-a:t werk
in Belgiii geleverd werd, aa:t_J-lmdmg Z<_J:U
hebben gegeven tot de betah~g van biJdragen voor sociale zekerhmd ~n dat,
anderzijds, verweerder, zodra hiJ terug
in Belgiii was, op 5 sept~mb~r 19_72 ~en
aanvraag tot werklooshe1dsmtkermg. mgediend heeft, het arrest dat verklaart
dat het de gronden van de eerste rechter
overneemt, beslist dat, daar het door
eiser in Za!re vroeger verdiende loon
hoger was dan de door de wet v~.27 juni
1969 vastgestelde grens. van de ?lJ?-ragen
bestemd voor de arbmdsvoorz1enmg en
de werkloosheid, hij vanaf zijn aanvraag
recht heeft op het hoogste bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen, daar het oordeelt, dat de in aanmerking te nemen
bedragen om het gemiddelde dagloon
vast te stellen, in de zin van artikel 160,
§ 2 van voornoemd koninklijk besluit
var:. 20 december 1963, niet noodzakelijk
aanleicling moesten geven tot inhoudingen voor de sociale zekerheid en dat derhalve de voorwaarden voor de toepassing
van artikel 83quater, § 4, van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 in het
onderhavige geval niet verenigd zijn
daar verweerder, tijdens de zes maanden
die zijn aanvraag tot werkloosheidsuitkering voorafgingen, werkelijk een loon
ontvangen heeft en dat die..teks~ niet. ~tJ:ll
worden uitgelegd op een WIJZe d1e striJdig
is met voornoemd koninklijk besluit,
terwijl de voor de berekening van het
bedrag van de werkloosheidsuitkering in

aanmerking te nemen lonen deze zijn
waarop de inhoudingen voor de sociale
zekerheid in Belgiii verricht werden en,
inclien de werknemer die in het buitenland een werk verricht heeft op de werkloosheidsuitkering gerechtigd is, binnen
de voorwaarden bepaald bij artikel 121
van voornoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, het bedrag van die
uitkeringen, bij gebrek aan afhoudingen
voor sociale zekerheid in Belgiii, berekend
wordt op grond van een fictief loon,
zoals, bij gebrek aan loon of ing~~al va;n
onvoldoende loon, bepaald biJ artlkel 83qttate?', § 4, -yan voornoemd ministerieel besluit van 4 juni 1964:
Overwegende dat blijkt uit de artikelen 118 en 121 van het koninldijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid dat,
om gerechtigd te zijn op -vverklo<_Jsheidsu:i:tkering, de werknemer moet m aanmerking d()en nemen dat hij, tijdens een
periode waarnaar verwezen wordt, gewerkt heeft tijdens een zeker aantal
dagen voor welke de afhoudingen voor
sociale zekerheid op de betaalde lonen
verricht werden ; dat, nochtans, van die
regel afgeweken wordt door a~tikel 121,
§ 1, lid 3, van genoemd beslmt da~ bepaalt dat de in het buitenland verrwh~~
arbeid in aanmerking komt wanneer hiJ
verricht werd in een dienstbetrekking die
in Belgie aanleiding zou ge~en .~ot betaling van de sociale zekerhmdsbiJdragen ;
Overwegende dat de wer~~mer die. de
voorwaarden vervult opdat hiJ gerecht1gd
zou zijn op de werkloosheidsuitkeringen
en opdat deze zouden toegekend worden,
recht heeft op een uitkering vastgesteld ·
volgens een procent van h~t gemiddelde
dagloo.i:l, waarvan door ar~1ke~. 160, § ~,
lid 2, van hetzelfde konmkliJk beslmt
gezegd wordt dat het alle bedragen of
voordelen bevat waarop de werknemer,
in uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, aanspraak kan maken, zoals zij
voor de betaling van de bijdragen voor
sociale zekerheid worden bepaalcl ;
Overwegencle dat die bepaling niet
verbieclt dat rekening gehouden wordt
met het in het buitenland verdiende loon,
maar de rechter verplicht het bedrag
ervan te bepalen door toepassing van de
erin vermelcle regel ; ·
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat verweerder van 22 september 1970
tot 1 juli 1972 in Za!re als lesgever gewerkt heeft ; dat hij tijdens die periode
een wedde ontvangen heeft ; dat hij bij
zijn terugkeer in Belgiii een aanvraag
tot werkloosheidsuitkeringen ingediend
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heeft en dat hij ' daarvan genoten heeft
vanaf 5 september 1972;
Overwegende dat, aangezien hij slechts
van toepassing is bij gebrek aan loon
tijdens de zes maanden die de aanvraag
tot werkloosheidsuitkering voorafgaan,
de regel van artikel 83quater, § 4, van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964
inzake werkloosheid vreemd is aan dit
geval;
Overwegende dat, zonder dienaangaande bekritiseerd te worden, het arrester op~
wijst dat verweerders betrekking in
Za'ire in Belgie aanleiding zou hebben
gegeven tot de betaling van bijdragen
voor sociale zekerheid ;
Overwegende, derhalve, dat, door,
voor de vaststelling van het bedrag van
de werkloosheidsuitkeringen, rekening
te houden met verweerders loon in Za'ire,
het arrest geen enkel van de in het middel
bedoelde wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 juni 1975. -----, 3e kamer. Vom·zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend
voorzitter.- Verslaggeve1·, de H. Closon.
- Gelijlclttidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleiter, de
H. Simont.

1e KAMER.- 12 juni 1975.
1o VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM.- TUCHTZAKEN.- INDIENING
DOOR DE ElSER VAN STUKKEN TEN BE·
WIJZE DAT DE VOORZIENING ONTVAN·
KELIJK IS.
2o VOORZIENING IN CASSATIE. TUCHTZAKEN. MIDDEL VAN NIET·
ONTVANKELIJKHEID TEGEN DE VOORZIENING OPGEWORPEN. - INDIENING
DOOR DE ElSER VAN STUKKEN TEN BE·
WIJZE DAT DE VOORZ1ENING ONTVAN·
KELIJK IS. - VERWERPING VAN HET
MIDDEL VAN NIET·ONTVANKELIJKHEID.
go WETTEN EN BESLUITEN.- WET·
TEN INZAKE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE BEVOEGDHEDEN.- WET VAN
31 MAART 1967, -WET WAARBIJ DE
KONING WORDT GEMACHTIGD OM DE
WET VAN 25 JULI 1938'TOT OPRICHTING

VAN DE 0RDE VAN GENEESHEREN OP
TE HEFFEN.
4° UITVOERENDE MACHT. NING. - BEVOEGDHEDEN VAN DE
NING. KONING BIJ DE WET
31 MAART 1967 GEMACHTIGD OM DE
VAN 25 JULI 1938 OP TE HEFFEN,

KoKoVAN
WET

5° BURGERLIJKE RECHTEN, POLITIEKE RECHTEN.- TUCHTRECHTELIJKE VERVOLGINGEN.- IN BEGIN·
SEL VREEMD AAN DE BETWISTINGEN
OVER EEN BURGERLIJK RECHT.
6° INTERNATIONALE VERDRAGEN •.
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6, § l.
- BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP
TUOHTVORDERINGEN.
7° INTERNATIONAL]} VERDRAGEN.
- VERDRAG TOT BESCHERMING.VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA·
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 7,
BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP
TUCHTVORDERINGEN.
1° In tuchtzalcen lean de eise1' tot op de dag
van de te1·echtzitting stulclcen overleggen
ten bewijze dat zijn voo1·ziening ontvanlcelijlc is (1). (Art. 1100 G.W.)
2° W anneer het openbaar ministe1•ie of de
ve1·tt;ee1·der tegen een vom·ziening in
tttchtzalcen een middel van niet-ontvanlcelijkheid opwerpt, en de eise1· stulclcen
indient ten bewijze dat de voorziening
ontvankelijk is, verwerpt het Hof het
middel van niet-ontvanlcelijlcheid (2).
3° en 4° Ove1·eenlcomstig artilcel 78 van de
Grondwet bij de wet van 31 maart 1967
dam·toe gemachtigd, heeft de Koning,
ingevolge het koninlclijlc besluit m. 79
van 10 november 1967, de wet van
25 juli 1938 tot op1·ichting van de 01·de
van geneesheten op geldige wijze opgeheven (3)50 Tttchtvetvolgingen en het ttitsptelcen

van tuchtmaatregelen zijn in beginsel
vteemd aan de geschillen waarvan artilcel 92 van de G?·ondwet de lcennisneming
bij ttitsluiting aan de hoven en 1'echtbanlcen vootbehoudt (4).
(1) en (2) Cass., 21 februari 1975, supra,
blz. 700 ; raadpl. cass., 21 oktober 1971 (A1'1'.
cass., 1972, blz, 190).
(3) en (4) Cass., 6 september 1974, sup1·a,
blz. 21.
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5o A1·tikel 6, § 1, van het Venl1·ag tot
bescherming van cle rechten van cle mens
en cle jmulamentele m·ijheclen is niet van
toepassing op t~tchtvonleTingen (1).

7o A1·tikel 7 van het Venlntg tot besche1'ming van de 1'echten van cle mens en cle
J~mclamentele m·ijheden is niet van toepassing op tuchtvonle1·ingen (2').
(D: .. , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 maart 197 4 gewezen door
de raad van beroep, 1net het Frans als
voertaal, van de Orde der geneesheren ;
Over het Tnidclel van niet-ontvankelijkhoid an1btshalve opgeworpen tegen
de voor>~ioning, op 11 maart 197 5 door
het openbaar ministerie aan eisers advocaat botekend en afgeleid uit de schending van artikel 26, 2°, van hot koninlclijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967,
gewijzigd bij artikel 66, 3°, van de wet
van 15 juli 1970 :
Overwegende dat eiser, op 28 maart
1975, ter griffie van het Hof de stukken
afgeleverd heeft tot bewijs dat zijn voorziening tor kennis gebracht ·word van de
Minister tot wiens bevoegdheid de volksgezondheid behoort, van de voorzitter
en van eon ondervoorzitter van de
nationals raad van de Orde der geneesheren;
Overwegende dat die stukken krachtens artikel 1100 van het Gerechtelijk
Wetboek overgelegd worden om de ontvankelijkheid van de voorziening te
rechtvaardigen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van substantiiile regels van
de rechtspleging bepaald bij de wet van
25 juli 1938 tot oprichting van de Orde
der geneesheren, met name ·in haar artikelen 13, 14, 15 en 16, tot regeling van

de rechtspleging in tuchtzaken en van de
samenstelling van de tuchtraden en de
radon van beroep,
cloonlat de beslissing als gevolg van
een rechtspleging door de provincials
raad van de Orde en door de raad van
beroep gewezen wercl Tnet toepassing
van de regels bepaald bij het koninldijk
besluit nr. 79 van 10 novernber 1967
betreffende de Orde der geneesheren, en
uit de schending van artikol 107 van de
Grondwet,
teTwijl, eerste onclenleel, de bepalingen
van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 nietig zijn en niet
m.ogen worden toegepast, daar artikel I,
8°, van de wet van 31 maart 1967 op de
,bijzondere Tnachten aan de Koning niet
de macht toekent om de wetgeving
betreffende de Orde der geneesheren to
wijzigen, inzonderheicl de tuchtrechtspleging zoals zij bepaald word bij de wet
van 25 juli 1938;
tweede onclenleel, de artikelen 8 en 94
van de Grondwet en 6 van het V erdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentole vrijheden,
onclertekencl te Rorne op 4 november
1950 en goeclgekeurd bij de wet van
13 mei 1955, bepaleii dat geen enkele
rechtbank of geen enkel rnet eigenlijke
rechtspraak belast orgaan kan worden
ingestelcl clan krachtens de wet :
VVat het eerste onderdeel betreft
Overwegende dat blijkt nit artikel 1,
8°, a van do wet .van 31 maart 1967 dat
de Koning ertoe gemachtigd word de
wetgeving in verbancl n1.et de uitoefening
van de verschillencle takken van de
geneeskcmde to herzien en aan te passen
en dat de wetgever, met nmne, verwees
naar de wet van 25 juli 1938 tot oprichting ·van de Orde der geneesheren,
die de radon van de Orde tuchtrechtelijke
bevoegdheden verleende ;
Dat de wet van 31 maart 1967, aldus,
de Koning gemachtigd heeft om, overeenkomstig artikel 78 van de Grondwet,
de bepalingen van de wet van 25 juli
1938 op te heffen en te vervangen;
W at het tweede onderdeel betreft :

(1) Cass., 6 en 12 september 1974, sttp1·a,
blz. 21 en 45.
(2) Raadpl. de beslissingen van cle Europese Commissie voor cle rechten "van cle mens
van 24 juli 1970 (Anmtaire, d. XIII, blz. 889),
van 5 februari 1971 (ibid., d. XIV, blz. 617)
en van 23 september 1971 (Publikatieblad,
nr. 39, biz. 58).

Overwegend~ dat de tuchtvervolgingen
en het uitspreken van tuchtstraffen, in
beginsel, vreemd zijn aan de betwistingim
waarvan; volgens artikel 92 van de
Grondwet, de kennisneming bij uitsluiting aan de hoven en rechtbanken voorbehouden is ;
Overwegende dat de radon van de
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Orde der geneesheren niet :tnogen beschouwd worden als buitengewone rechtbanken, waarvan de oprichting door
artikel 94 van de Grondwet verboden is ;
Dat de beide onderdelen van het middel naar recht falen;
Over het tweede en het derde middel
sa:tnen,
het tweecle afgeleid nit de schending van
artikel 61 van het V erclrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden ondertekerid te
Rome op 4 november 19o0 en goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955,
cloordat artikel 24 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967
bepaalt dat « het koninklijk besluit dat
de procedure bepaalt welke moet worden
gevolgd voor de provinciale raden en
voor de raden van beroep onder 1neer
bepalingen vaststelt betreffende de geheime aard van de rechtspleging " en dat
artikel 19 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970, genomen in uitvoering
van die bepaling, bepaalt dat de raden
van de Orde en de raden van beroep
zitting houden met gesloten deuren,
te1·wijl artikel 6-1 van het V erdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de ftmdamentele vrijheden bepaalt dat
.« eenieder recht heeft op een openbare
behandeling van zijn zaak ... '' behalve
de in dit artikel bepaalde beperkende
uitzonderingen ; door de beraadslaging
met gesloten deuren als algemene en
absolute regel vast te stellen, de artikelen 24 van het koninklijk besluit nr. 79
van 10 november 1967 en 19 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970
strijdig zijn met de bedoelde bepaling,
die in elk geval voorrang heeft op de 1atere
wetsbepalingen die daarmede zouden
strijdig zijn; de beraadslaging met gesloten deuren in toepassing van bedoelde
bepalingen, ambtshalve tOegepast op de
rechtsp1eging in eerste aanleg en in hoger
beroep, strijdig is met artikel 6-1 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de n':tens · en de fundamentele vrijheden; _
het de1·cle afgeleid uit de schending van
artikel 7 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden,
cloordat verzoeker door de provinciale
raad en de raad van beroep van de Orde
der geneesheren geoordeeld werd zonder
dat de nationale raad van die orde de
regels van de geneeskundige plichtenleer
reeds vastgeste1d had, hetgeen hij krach-

tens artikel 15 van het koninldijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 doen moest,
te1'wijl artikel 7 van voornoemd verdrag
bepaalt dat niemand mag worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten
dat geen strafbaar feit naar nationaal of
internationaal recht uitmaakte op het
ogenblik waarop het zich voorc~eed, zodat de door dat artikel vereiste wettelijke
waarborgen niet werden in acht genornen :
Overwegende dat het begrip misdrijf,
zowel in de zin van artikel 7 als van artikel 6 van het V erdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet de inbreuken in
tuchtzaken omvat ;
Overwegende dat de beslissing derhalve
die wetsbepalingen, die in het onderhavige geval niet toepasselijk waren, niet
heeft kunnen schenden ;
Dat het tweede en het derde middel
naar recht falen ;
Om die redenen, verwerpt de \~oor
ziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 juni 1975. - 1e kamer. - Voo?·zitte?", de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. V e1·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijklttidende ·conclttsie,
de H. Dela:nge, procureur-generaal.

1e KAlVIER.- 12 juni 1975.
1° CASSATIEMIDDELEN. - TucHTZAKEN. - VOORZIENING TEGEN EEN
BESLISSING VAN DE RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN GENEESHEREN. ENIGE STRAF UITGESPROKEN WE(!ENS
VERSCHEIDENE TEKORTKOlVIINGEN IN
DE BEROEPSPLICHTENLEER. - 1\'IIDEEL
DAT ENKEL KRITIEK OEFENT OP DE
BESLISSING BETREFFENDE EEN DEZER
TEKORTKOlVIINGEN. STRAF WETTELIJK VERANTWOORD DOOR EEN ANDERE
TEKORTKOI\HNG. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRlVI.- TuoHTZAKEN.- GESCHRIFT
D,AT DOOR DE ElSER AAN HET HOF IS
GERICH';!:. - GESCHRIFT ZONDER VERBAND lVIET DE PROCEDURE VAN DE ARTIKELEN 1080, 1087 EN ll00 VAN HET
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GERECHTELIJK WETBOEK. GESCHRIFT WAAROP HET HOF GEEN ACHT
KAN SLAAN.
l 0 Sp?'eekt een beslissing van de mad van

be?'oep van de 01·de van geneeshm·en een.
enkele ttwhtst?·aj tdt wegens verscheidene
tekortkomingen in de be?·oepsplichtenleer, dan is niet ontvankelijk het middel
dat enkel bet?·ekking heeft op een dezm·
tekO?·tkomingen, teTtuijl de tdtgesp1·oken
st1·aj wettelij k vemntwoord blijjt door
een andem teko1·tkoming ( l).
2° In ttwhtzaken lean het Hoj geen acht
slaan op een gesch1·ijt dat do01· de eiser
aan het Hof is gericht en dat geen ve1·bancl
houdt met cle pmcedtw·e van de a?·tikelen 1080, 1087 en 1100 van het Ge?·echtelijk Wetboek (2).
(A ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 november 1974 gewezen
door de raad van beroep van de Orde
der geneesheren met het Frans als voertaal;
Over het middel afgeleid uit de schending van de rechten van de verdediging
en, in zoverre nodig, van artikel 97 van
de Grondwet,
cloorclat de bestreden beslissing, met
bevestiging van de beroepen beslissing,
de sanctie uitspreekt van schorsing gedurende tvvee jaar van het recht de geneeskunde uit te oefenen, met name op grond
<< dat Dokter A ... , voor de raacl van de
Orde verklaard heeft dat die zieke (de
genaamde B... H ... ) leed aan tuberculose; dat de raad van de Orde zich
terecht verwonderd had over het feit
clat dokter Albert aan die zieke enkel een
attest van ongeschiktheid afgeleverd had
en geen enkele maatregel overwogen had
om die patient een gepaste therapie voor
te stellen ,,
tenvijl eiser niet moest verschijnen
voqr de tuchtrechtsmachten omdat hij
de betrokken zieke geneeskundig niet
geholpen had en zich over dat verwijt
(1) Cass., 25 april 1975, sup1·a, blz. 940.
(2) Raadpl. cass., 7 januari 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 438) en 20 januari 1966
(ibid., 1966, I, 649).

derhalve niet nader had kunnen verklaren ; waaruit volgt clat, door als beoordelingselement in aanmerking te nemen
een feit dat aan eiser niet verweten werd
als oorzaak van tuchtvervolgingen, en
waarover eiser zich niet moest verdedigtln, de bestreden beslissing de rechten
van de verdediging evenals, tenminste,
artikel 97 van de Grondwet schendt :
,Qverwegende dat de beslissing een
enkele straf oplegt wegens drie wel bepaalde nalatigheden ; dat de uitgesproken
straf wettelijk gerechtvaardigd zou blij.
ven door de verschillende inbreuken op
de beroepsplichten, die ten laste van eiser
in aanmerking genomen werden, buiten
die waaromtrent eiser betoogt dat de
beslissing de rechten van de verdediging
en, in zoverre nodig, artikel 97 van de
Grondwet zou hebben geschonden, zodat
dit middel, zelfs indien het gegrond was,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op het schrijven van 25 februari 197 5,
door eiser aan de voorzitter gezonden
en clat vreemd is aan de artikelen 1080,
1087 en llOO van het Gerechtelijk Wethoek, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 juni 1975. - 1e kamer. - Voo1··
zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Verslaggever, cle H. Trousse. Gelijkluidende conchtsie, de H. Delange,
procureur-generaal.

1e KAMER.- 12 juni 1975,

1° HOGER BEROEP.- TUCHTZAKEN.
- GERECHTSDEURWAARDERS. -BESLISSINGEN VAN DE ARRONDISSEMENTS·
KAMER. - BESLISSINGEN WAARTEGEN
GEEN HOGER BEROEP KAN WORDEN IN·
GESTELD.
2° GERECHTSDEURWAARDER. TUCHT. - BESLISSINGEN VAN DE AR·
RONDISSEMENTSKAMER. - BESLISSIN·
GEN WAARTEGEN GEEN HOGER BEROEP
KAN WORDEN INGESTELD.
3° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD
OF WAARTEGEN ZULK EEN BEROEP NIET
KAN WORDEN INGESTELD.- GERECHTS·
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DEURWAARDERS.- BESLISSINGEN VAN
DE ARRONIJISSEMENTSKAMER. BESLISSINGEN WAARTEGEN DE PARTIJEN
GEEN CASSATIEBEROEP KUNNEN ·rNSTELLEN.

4o GERECHTSDEURWAARDER.
TUCHT. ~ BESLISSINGEN VAN DE AR·
RONDISSEJ\IIENTSKAMER. BESLISSIN •
.GEN WAARTEGEN DE PARTIJEN GEEN
CASSATIEBEROEP KUNNEN INSTELLEN.

5o VOORZIENING IN CASSATIE. TUCHTZAKEN.- GERECHTSDEURWAAR·
DER TEGEN WIE EEN TUCHTMAATREGEL
WORDT GENOJ\IIEN. 0ASSATIEBEROEP
HEEFT GEEN OPSCHORTENDE KRACHT.
0VERLIJDEN VAN DE BETROKKENE
TIJDENS HET CASSATIEGEDING. GEVOLG.

6o GERECHTSDEURWAARDER. .

TUCHTZAKEN. 0ASSATIElBEROEP TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ EEN STRAF
WORDT OPGELEGD.- 0ASSATIEBEROEP

(1) Tegen vonnissen van de rechtbank van
eerste aanleg in tuchtzaken t.o.v. gerechtsdeurwaarders kan daarentegen boger beroep
worden ingestelcl (art. 531 G.W.). De wet
van 5 juli 1963 tot regeling van het statuut van
de gerechtsdeurwaarders had reeds een recht
van boger beroep ingevoerd tegen de vonnissen
van de burgerlijke rechtbank (art. 24).
Onder het vorige stelsel, waren de beslissingen van de algemene vergadel'ing van de
rechtbank niet voor boger beroep vatbaar,
doch wel onderworpen aan het toezicht en de
herzieningsbevoegdheid van de :.:Uinister van
justitie (art. 103, §§ 2 et 3, decreet van 30 maart
1808).
Senator Lagae heeft een wetsvoorstel ingecliencl tot invoering van boger beroep in
tuchtzaken voor notarissen, advocaten en
gerechtsdeurwaarders (Parl. St. Senaat, zitt.
1947-1948, nr. 359). Het werd in 1948 en 1949
door het Comite voor studie en wetgeving
van de Koninklijke federatie van Belgische
notarissen CW' erkzaamheden van het Comite
1948, d. II, biz. 334 en 380, 1949, d. I, blz. 7,
en d. II, blz. 33) onderzocht en reeds in 1938
sprak het Comite van de oprichting van hoven
voor tuchtzaken voorgezeten door de eerste
voorzitter van het hof van beroep en samengesteld uit notarissen (ibid., 1938, blz. 77).
Raadpl. Amwles du not. et de l'em·egist?·ement,
1950, blz. 86.
In .Frankrijk is het ingevolge de beschikking
van 28 juni 1945 betreffende de tucht der
notarissen en bepaalde ministeriele ambtenaren, waaroncler de gerechtsdeurwaarders
(art. 1), evenmin mogelijk boger beroep in te

HEEFT GEEN OPSCHORTENDE KRACHT.
0VERLIJDEN VAN DE BETROKKENE
TIJDENS HET CASSATIEGEDING. GEVOLG.

1o en 2o Tegen de beslissingen in hwht-

zaken van de anondissementskame?' van
ge?·echtsdeu?·waa?·de?'S kan geen hogm•
be1·oep wo1·den ingesteld (1). (Art. 531
G.W.) (Impliciete oplossing.)
3° en 4°· Tegen de beslissingen in tuchtzaken van de an·ondissementskame?' van
de gm·echtsdett?'waa?·ders kunnen de pa?'tijen geen cassatiebe?·oep instellen. (2).
5o en 6D Oassatiebe?·oep tegen een beslissing
wam·bij aan een gerechtsdetwwaarder
een tuchtstmf wo1·dt opgelegd heeft geen
opschortende k1·acht, zodat dit bemep
geen bestaansi·eden mee?' heeft als de
bet?·okken gerechtsde'twwaarder tijdens
het cassatiegeding ove1·lijdt (3). (Impliciete oplossing.)
stellen tegen de beslissingen in tuchtzaken
van de « tuchtkamers » (art. 37).
R.D.
(2) Deze beslissingen kunnen daarentegen
door de procureur-generaal, op de instructies
van de minister van justitie, aan het Hof van
cassatie worden aangegeven teneincle ze
wegens machtsoverschrijding te vernietigen
(artt. 531, 610 en 1088 G.W.) : cass., 10 de·
cember 1888 (Bttll. en Pas., 1889, I, 63);
9 maart 1891 (ibid., 1891, I, 89); 31 mei 1921
(ibid., 1921, I, 390); 8 maart 1926 (ibid., 1926,
I, 280) en i2 december 1949 (ibid., 1950, I,
240). Hetzeifde geldt voor de beslissingen van
de tuchtkamer voor notarissen : cass., 14 november 1865 (ibid., 1866, I, 107) en 26 februari
1900 (ibid., 1900, I, 160). Raadpl. in tegen·
gesteide zin : ScHEYVEN, Tmite des pou1·vois
en cassation, nr. 315, blz. 586; BASSINE,
Cotws de nota:riat, 1870, nr 390, biz. 343;
AMIAUD, Comment. wet 25 ventose jaar XI,
d. III, nrs. 1046 en 1047, blz. 1386 en 1389;
1

Pand. belges, V° Chambre dee discipline des
notaires, nrs. 100 en vig.; V 0 Httissier (Discipline), nrs. 117 en vig.; V 0 Notai1·e (Discipline),
nrs. 292 en vig. ; GALOPIN, Cou1·s de droit
nota1•ial, nr. 395, blz. 309 ; SCHICKS en V ANIS·
TERBEEK, Tmite jo1·nwlai1·e de ,la pmtique
notm·iale, d. I, biz. 534, nr. 30; Rep. p1·at. d1•.
belge, v 0 Notai1·e, nrs. 1838 tot\1844; RAUCQ
en CAMBIER, Tmite dtt N ota1·iat, d. II, nrs. 4544
tot 4562; P. HARMEL, Notes de com·s SU1'
!'organisation et la deoniologie dtt nota1·iat,
1973-1974, blz,' 301, nr. 288.
(3) Het Hof was van oordeel dat h 1et overlijden van de eiser tijdens het cassatiegeding
aan het cassatieberoep zijn bestaansreden

101)6(DE L ... , T. ARRONDISSEJ\1ENTSKAJ\1ER
VAN GEREOHTSDEURWAARDERS
TE BRUSSEL.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 27 juni 197 4 gewezen door
de ntacl van de Arronclissernentskamer
van gerechtscleurwaarclers van Brussel;
Overwegencle dat de beslissing eiser,
gerechtsdeurwaarder, de censuur 1net
berisping door de syndicus ten overstaan
van de raad van de arronclissmnentsc·
kamer oplegt, namelijk een van de bij
artikel 531 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalcle tuchtstraffen die tot de bevoegclheid van genoemcle raad behoren ;
Overwegencle clat eiser de beslissing
voor het Hof wil brengen wegens overtreding van de wet of wegens schending
van hetzij de substantiele hetzij de op
straffe van nietigheid vqorgeschreven
vormen, clat wil zeggen een cassatieberoep instellen in de zin van de artikelen 608, 609, inzonderheid 1°, en 614 van
genoemd wetboek ;
Over het door verweerster tegen de
voorziening tegengeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid, hie1·~•it afgeleid clat
de bestreclen beslissing niet het voorwerp Tnag uitmaken van een voorziening
in cassatie :

niet ontnam. In burgerlijke zaken heeft het
cassatieberoep in de regeJ geen schorsende
kracht (art. 1118 G.W.). In tuchtzaken worden voor het cassatieberoep dezelfde regels
als die van de bcugerlijke zaken toegepast,
behoudens de afwijkingen bij de wet vastgesteld, en er bestaat geen uitzondering voor
tucht inzake de gerechtsdetuwaarders (artt. 531
tot 534 G. vV.). De tuchtstraffen waaronder
laatstgenoemden vallen worden dus ten uitvoer gelegd, zelfs indien een cassatieberoep
werd ingesteld (vgl. de noot get. R. L. onder
cass. fr., 1ste burg., 10 juni 1969, J.C.P.,
1969, II, nr. 16053).
Hetzelfde geldt voor de tuchtprocedure
inzake magistraten, griffiers, parketssecretarissen, enz. (artt. 407 tot 427 G.vV.) en inzake
notarissen (vl. wet van 25 ventose jaar XI,
art. 53) en voor de beslissingen van de onderzoeksraad voor de scbeepvaart (art. 45 wet
van 30 juli 1926).
Docb, zoals op 24 januari 1974 (A1'1', cass.,
1974, blz. 580) door bet Hof werd beslist,
bebben de beslissingen van de tucbtraad van
beroep van de baHes schorsende kraebt tenzij

Overwegende clat uit de artikelen 531,
532, 542, 608, 609, inzonclerheicl I 0 , 610,
614 en 1088 van het Gerechtelijk VVetboek blijkt dat, in de tuchtregeling van
de gerechtsdeurwaarclers, de voorziening
in cassatie e11.kel voorzien is tegen cle
arresten van cle hoven van beroep wanneer zij uitspraak doen over het hoger
beroep tegen de vonnissen van de rechtbanken van eerste aanleg, die, in eerste
aanleg, krachtens artikel 532, alle schorsingen, afzettingen en veroorclelingen tot
een gelclboete uitspreken;
Dat, voor wat betreft de beslissingen
en beraadslagingen van de raad van de
arrondissementskamer, die de bij artikel 531 bedoelde mincler zware tuchtstraffen uitspreekt, of een tuchtmaatregel oplegt die de raad moet nemen
krachtens artikel 542, blijkt :
clat het Gerechtelijk W etboek, enerzijds, geen ancler verhaal bepaalt clan
het aanbrengen bij het Hof van cassatie
door de procureur-generaal, op last van
de minister van justitie, wegens overschrijcling van bevoegdheicl ; dat clit uitzonderlijk miclclel tot vernietiging, clat
steunt op de artikelen 610 en 1088, de
handelingen bedoelt waarcloor met name
de tuchtrechtelijke overheden van cle
ministeriele ambtenaren htm bevoegclheclen zouclen hebben overschreclen;
dat, anderzijcls, cle wetgever, die in
artikel 614 speciaal een opsomming

de beslissing anders luidt (art. 477 G.vV.).
Het cassatieberoep beeft schorsende kracbt,
krachtens uitdrukkelijke wettelijke bepalingen als bet gericbt is j;egen een beslissing van
de raad van beroep van de Orde v11rn geneesberen (art. 27, § 1, K.B. m•. 79 van 10 november
1967), van de raad van beroep van de Orde
van apotbekers (art. 27, § 1, K.B. m·. 80 van
10 november 1967), van de gemengde raad
van beroep van de Orde van dierenartsen
(art. 19 wet van 19 december 1950), van de
commissie van beroep van bet Instituut der
bedrijfsrevisoren (art. 23, laatste lid, wet van
22 juli 1953) en van de raad van beroep van
de Orde van arcbitecten (art. 41 wet van
26 juni 1963, waarop het Hof zijn arrest van
9 maart 1970 [A7'1', cass., 1970, blz. 640]
niet heeft gegrond ; dit laatste arrest werd
gewezen toen de voorziening nog onder de toepassing viel van de procedureregels van de
cassatie in strafzaken, nl. v66r de wijzigingen
door de wet van 15 juli 1970 ·aangebracht, en
dit beroep dus noodzakelijk schorsende kracbt
had).

R.D.
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gemaakt heeft van de Orden of van de
andere tuchtoverheden tegen wier beslissing een voorziening i'rt cassatie mogelijk is, de raad van de arrondissementskalner van gerechtsdeunvaarclers niet
opgenmnen heeft in die overheden ;
Overwegende dat uit hetgeen voorafgaat client afgeleid dat volgens de bedoeling van de wet de aan de raad van de
arrondisse1nentskamer van gerechtsdeurwaarclers toegekende tuchtregeling het
karakter van een invvendig en huishoudelijk reglement heeft ; dat 'zij van die
raad geen rechter gmnaakt heeft en, van
zijn beslissingen en beraadslagingen,
geex1 vonnissen ;
. .
Dat eiser tegen de bestreden beshssmg
derhalve geen vordering tot cassatie mag
instellen,
:Oat het miclclel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om. die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 jcmi 1975. 1e kamer. Voo?'zitte1', de H. Louvea'ux, eerste voorzitter.
T7 e1·slaggeve1·, de H. Perrichon. ;--Gelijkltticlencle conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Faures en Dassesse.

1e KAMER.- 13 juni 1975.

HUUR VAN GOEDEREN.- PAOHT . ..____
0NDERPAOHT ZONDER SOHRIFTELIJKE
TOESTE111111ING VAN DE VERPAOHTER.- GELDIGHEID.
GEVOLGEN.

A?'tikel 30, ve1·vat in artikel I van cle
wet van 4 novembe1· 1969 tot wijziging
van cle pachtwetgeving, hticlens hetwelk
cle pachte1· van lancleigenclom het gepachte goecl noch geheel noch ten clele in
oncle?'pacht mag geven zoncle?' sch?·ijtelijke toestemming van cle ve1·pachte1·,
stelt cle 1'echtsbetrekkingen vast tttssen
ve1·pachte1· en pachte1• ; een cler gelij ke
overeenkomst kan chts gelclig zoncler
scMiftelijke · toestemrning vanwege de
(1) Raadpl. cass., 8 maart 1945 (Bttll. en

Pas., 1945, I, 132); 5 januari 1973 (An·. cass.,
]9.73, blz. 463); D'UDEKEM D'Acoz, Het
pachtrecht, nr. 560; 0LOSON, Le bail a fm•rne,

ve1'1Jachtm· wonlen gesloten, cloch in clat
gevol kan zij aon loatstgenoemcle niet
wonlen tegengeworpen (1).
(LAPS, T. LEVA F., LEVA A. EN FLOREN.)
ARREST.
HET HOF ; ' - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 juni 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aallleg te Antwerpen ;
Over het micldel afgelei~l uit de schending van de artikelen 1134, 1165, 17 09
Vall het Burgerlijk vVetboek en 30 van
afdeling III Vall hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van gezegd wetbook, houdencle de regels betreffende de
pacht in het bijzonder,
clom·clat het vonnis; na vastgesteld te
hebben dat eiser zijn bewering clat hij
sinds 1963 de pachter van Floren was
met getuige11issen en vermoedens staa.ft,
de eis er toe strekkende voor recht te
verklaren dat eiser de pachter van Floren
is met de daaruit voortspruitende gevolgen inzake het vrije gebruik van het
gepachte stuk grond ongegrond verklaart, zulks mn de reden " clat een
-onderpacht in geen geval in rechte
bestaande is, bij gebreke van de noodzakelijke schriftelijke toestemming daartoe »,
tenvijl de door artikel 30 van de
landpachtwet vereiste schriftelijke toestemming enkel slaat op de mogelijkheid
de onderpacht in te roepen tegen de
hoofdverpachter en niet op de mogelijkheid voor de onderpachter OITl zijn pachtrecht in te roepen tegen zijn medecontractant (schending van voormeld artikel 30);
en te?'wijl het rechtsgeldig bestaan tussen pachter en onderpachter van een
overeenkomst van onderpacht niet kan
afhankelijk gesteld worden, in de betrekkingen tussen pachter en ol':tderpachter,
Vall de toestemming van een derde,
zijnde de hoofdverpachter (schending
van de artikelen ll34, 1165 en 1709 van
het Burgerlijk Wetboek) :
Overwegende dat, luidens artikel 30,
opgenomen in artikel I van de wet van
blz. 142; R. EECKLOO, Pacht en voo1·koop,
nrs. 490 en vlg.; DE PAGE, d. IV, nr. 536;
DE 0LERCK en SEVENS, A.P.R., yo Landpacht,
nrs. 256, 261, 265 en 267.
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4 november 1969 tot WlJZlgmg van de
pachtwetgeving, de pachter van landeigendom het gepachte goed noch geheel
noch ten dele in onderpacht mag geven
zonder schriftelijke toestemming van de
verpachter;
Overwegende dat die bepaling de
betrekking tussen verpachter en pachter
regelt;
Overwegende dat zij een onderpacht,
toegestaan door de pachter, niet in de
weg staat doch dat zulke overeenkomst,
zonder schriftelijke toestemming van de
verpachter aangegaan, hem niet tegenstelbaar is ;
'Overwegende dat de verpachter, in
dergelijk geval, , overeenkomstig artikel 17 41 van het Burgerlijk W etboek,
het recht heeft de oorspronkelijke overeenkomst tussen hem en de pachter te
doen verbreken, met eventuele schadeloosstelling; dat hij echter, nu tussen
hem en de onderpachter geen rechtsband
bestaat, tegen laatstgenoemde geen rechtstreekse vordering kan uitoefenen ;
Dat daaruit volgt dat het vonnis niet
wettelijk kon beslissen dat, bij gebreke
van de noodzakelijke schriftelijke toestemming van de verpachters, de eerste
twee verweerders, een. onderverpachting
tussen de pachter, derde verweerder,
en eiser in rechte niet kon tot stand
komen en ten deze dan ook niet bestaat
en, rechtdoende op de vrijwillige tussenkomst in het geding van de eerste twee
verweerders, dat er geen contract van
onderpacht tussen eiser en derde verweerder bestaat ;
Dat het tniddel gegrond is ;

Gelijkluidende conclt{sie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
van Heeke en De Baeck.

1e KAMER.- 13 juni 1975,
KORT GEDING.- VoRDERING INGEDIEND BIJ WEGE VAN EEN EENZIJDIG
VERZOEKSCHRIFT. - VoORWAARDE.

W anneer de rechters in feite en derhalve
soeve1·ein vaststellen dat geen ~•itzonder
lijke u1·gentie valt af te leiden uit de aard
zelf van de gevmagde maatregel, kan de
vordering in kart geding, bij gebrek aan
volst?·ekte noodzakelijkheid, niet bij wege
van een eenzijdig verzoekschrift worden
ingediend (l).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BAYER-RICKMANN ».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 3 januari 1975 door het Hof
van beroep te Gent (in zaken op eenzijdig
verzoekschrift) gewezen;

13 juni 1975. - 1e kamer. - Voo1'zitte1' en Ve1•slaggever, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. -

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, 17, 18, 584, 962, 963, 1025 en
1026 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het hof van beroep de beroepen
beslissing bevestigt, waarbij de door
eiseres gevoerde rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift als niet gerechtvaardigd wordt beschouwd, met overname van de beweegredenen van de
eerste rechter evenals wegens eigen
motieven, beslissende dat « zoals de
eerste rechter aantoonde, hier geen volstrekte noodzakelijkheid bestaat voor
de aanwending van een procedure op
verzoekschrift eerder dan in kort geding ;
eiseres de eigenaars van graanvoorraden
die besmet geacht worden kent ; een

· (1) Het Hof heeft dusdoende afwijzend
beschikt op de interpretatie dat de rechter in
kort geding van de zaak kennis kon nemen
op een eenzijdig verzoekschrift, wanneer,
zonder dringende noodzaak, deze p1•ocedure

slechts door de aard zelf van de gevraagde
maatregel kon worden verantwoord (cfr. het
verslag van de koninklijke commissaris voor
de gerechtelijke hervorming, Gedr. St. Senaat,
zitt. 1963-1964, nr. 60, biz. 140 en 1.41).

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre h.et de
vordering in tussenkomst ontvankelijk
verklaart ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vemietigde beslissing;
houdt. de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zal worden beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen,
zitting houdende in hoger beroep.

-

1089-

expert geen grotere bevoegdheid of
bekwaamheid heeft dan eiseres om andere
graanvoorradeti op te sporen ; voor zoveel
eiseres bij voorraad, wegens bestaande
urgentie, uitspraak wenst omtrent het
fiuorgehalte van deze graanvoorraden zij
met even goede doelmatigheid de procedure van het kart geding ka;n aanwende;n ;
eiseres weliswaar stelt dat haar verzoek
tege;n geen bepaalde partij is gericht en
niet tot doel heeft bij voorraad uitspraak
te horen doen met betrekking tot een
bestaand of toekomstig geschil met de
eige;naars van de graanvoorraden (alhoewel zij ook vraagt dat de definitieve
uitspraak over de kosten aan de feitenrechter zou worden gelaten), maar dat,
zoals ook blijkt uit de uitleg welke de
raads1nan van eiseres in raaclkam.er heeft
gegeven, zij de gevraagde 1naatregel
wenst om te voorkomen dat bij het
publiek , een verkeerde opinie over de
schadelijkheid van haar bedrijf ontstaat,
worclt bestencligd of aangroeit, waardoor
haar exploitatiemogelijkheclen zouden
worden gehinderd ; wanneer eiseres door
de uitvoering van de gevraagde maatregel enkel de publieke opinie wenst voor
te lichten en te beinvloeden, haar verzoek
neerkomt op een consult betreffende de
schadelijkheid van haar exploitatie ;
dat zulks niet tot de bevoegdheid van
de voorzitter van de rechtbank van
koophandel behoort noch tot de opdracht
van de rechterlijke macht »,
te?·wijl, ee?·ste onde?·deel, de reden van
de rechters in hager beroep, luidens
welke het' verzoek van eiseres als een
consult client te worden beschouwd, onduiclelijk of minstens dubbelzim<ig is,
daar het bestreden motief voor twee
tegengestelde interpretaties vatbaar is ;
de aangehaalde motivering, inderdaad,
zou kunnen beduiden dat de rechters
menen door de vordering van eiseres
gehouden te zullen zijn om, na neerlegging van het deslnmdig verslag, eiseres
over de schadelijld1eid van haar bedrijvigheid in te lichten aan de ene kant, of
dat het hof van beroep beschouwt, door
de loutere aanstelling van een onafhankelijke deskundige, niet door enige verdere beslissing van het hof van beroep
opgevolgd, desniettemin, door een tot
een consult leidende benoeming, zelf
dergelijk consult te verstrekken, zodat
het hof van beroep, door het dispositief
van zijn arrest op een reden te gronden,
die onduidelijk, minstens dubbelzinnig is,
voor twee tegengestelde uitleggingen
openstaand, de motiveringsplicht van
artikel 97 van de Grondwet niet naleeft
CASSATIE, 1!175. - B5

en het Hof bijgevolg in de onmogelijkheid
stelt zijn toezicht uit te oefenen ;
tweede onde?·deel, voor het geval het
Hof de eerste mogelijke interpretatie van
de in het eerste onderdeel bestreden reden
als de enige juiste zou beschouwen, deze
motivering een onmiskenbare schending
van de bewijskracht van het inleiclend en
de in hager beroep neergelegde verzoekschriften van eiseres zou uitmakcn; het
beschikkei1d gedeelte van elk van beide
verzoekschriften tot 'aanstelling van een
deskundige, de bepaling van diens opdracht, het voorlopig voorsch.ieten van
de kosten van geding en expertise door
eiseres en de vraag de definitieve uitspraak erover aan de feiterirechter over
te laten, immers in ldare -en duidelijke
termen beperkt is, zoclat het hof van
beroep, door voor de verwerping van het
hager beroep yan eiseres te steunen op
een beweerd door 'de rcchters in hager
beroep te verstrekken consult, wat uitdrul,kelijk door eiseres in de twee verzoekschriften niet werd gevordercl en
hetgeen bijgevolg een beslissing ttltm
petita zouhebben uitgemaakt, de aan deze
procedurestukken gehechte bewijskracht
miskent en de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek evenals
de in het middel aangehaalde artikelen
van. het Gerechtelijk \Vetboek schendt ;
derde ondenleel, voor het geval het Hof,
integendeel, de tweede n1.ogelijke interpretatie, van de in het eerste onderdeel
bestreden reden als de enige juiste zou
beschouwen, deze motivering op een
verkeerd begrip van de gevraagde onderzoeksmaatregel steunt; namelijk, waar
gewoonlijk een deskundigenonderzoek ter
inlichting van de feitenrechter wordt
gevorderd, eiseres ten deze in haar twee,
ldare en duidelijke verzoekschriften haar
huidig, minstens uit een ernstig bedreigd
recht geput belang bewijst bij een expertise, ter informatie niet van de rechter
maar wei van de publieke opinie, hetgeen
nergens in de desbetreffende bepalingen
van het Gerechtelijk W etboek uitgesloten
wordt, zodat het hof van beroep, door te
weigeren het gevraagde deskundigenonderzoek te bevelen om de reden dat
zulks een consult vap.wege de rechters in
hager beroep zou uitmaken, de aard van
dit onderzoek en het belang bij de vordering ervan, zoals deze duidelijk en klaar
uit de termen van de procedurestukken,
van eiseres uitgaand, blijken, de bewijskracht van deze twee verzoekschriften
miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek,
evenals van de artikelen 17, 18, 584, 962,
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963, 1025 en 1026 van het Gerechtelijk
Wetboek);
' vieTde ondet·deel, het hof van beroep in
de bestreden motivering de volstrekte
noodzakelijkheid, die voor de geldige
instelling van een vordering op eenzijdig
verzoekschrift is vereist, als ten deze niet
bestaande beschouwt, omwille van de
bekencli1eid, door eiseres, van de eigenaars van de beweerd besmette graanvoorraden ; eiseres in haar verzoekschrift
tot hoger beroep echter opwierp dat
"wat zij daarentegen wel bekomen wil,
is dat door een deskundige, wiens tussenkomst alle waarborgen van onderlegdheid, onafhankelijkheid en objectiviteit
biedt, zou worden uitgemaakt in welke
toestand de meerbedoelde graanvoorraad
zich bevindt en, wanneer blijken mocht
dat deze toestand op enige wijze van de
gangbare normen afwijkt, hoe groot deze
afwijking is, wat de gevolgen daarvan zijn
en aan welke oorzaken deze afwijking
nioet worden toegeschreven; waarbij de
bedoeling dan alleen maar is de eiseres
in het bezit te stellen van een document
waarmede zij aantonen kan dat de exploitatie van haar bedrijf voor de betrokken graanvoorraad niet zo · nefast is
geweest als men het de publieke opinie
'vil laten geloven, dit mn te voorkomen
dat, op grond van een onjuiste kijk op de
werkelijke toedracht van de zaak, in de
publieke opinie bewegingen zouden ontstaan waarvan de noocllottige gevolgen
op clit ogenblik nog niet te overzien zijn" ;
het antwoord van de rechters in hoger
beroep op de bovenaangehaalde verantwoording van het niet tegensprekelijk
inleiden van de vordering, waarvan ·de
aard zelf het bestaan van tegenpartijen
uitsloot, bestaat uit de beschouwing dat
zij onbevoegd zijn gezien de vordering
van eiseres op een consult zou neerkmnen,
hetgeen door de drie voorgaande onderdelen wordt bestreden, zodat het hof van
beroep, door de onduidelijkheid, minstens
th1bbelzinnigheid van bovenstaand motief
of wegens de schencling van de hoger aangehaalde erin vervatte wetsbepalingen,
wat niet n1eer kan beschouwd worden
als een adekwaat antwoord op het middel
in het verzoekschrift tot hoger beroep,
dE! motiveringsplicht van artikel 97 van
de Grondwet niet naleeft en het Hof in
de onmogelijkheid stelt om zijn toezicht
uit te oefenen :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de beroepen beslissing steunt
op·,de overweging dat er geen volstrekte
noodzakelijkheid bestaat om de zaak bij

verzoekschrift voor de voorzitter van de
rechtbank van koophandel aanhangig te
maken, ven11its de procedure van het
kort geding even doelmatig kon worden
aangewend, dat de gevraagde maatregel
niet van clien aard is dat zijn doelmatigheid in het gedrang zou worden gebracht
door een procedure in kort geding en dat
ter zake wel degelijk een tegenpartij bestaat en bekend is, namelijk de eigenaar
van de bedoelde graanvoorraad, het
arrest beslist dat " voor zoveel appellante
bij voorraad wegens bestaande urgentie,
uitspraak wenst omtrent het fiuorgehalte
van deze graanvoorraden, zij met even
goede doelmatigheid de procedure van het
kort geding kan aanwenden »;
Overwegende dat de rechters aldus het
verzoek afwijzen omdat zij in feite, en
derhalve soeverein vaststellen dat geen
uitzonderlijke urgentie valt af te leiden
uit de aard zelf van de gevraagde maatregel, zodat de procedure op eenzijdig
verzoekschrift bij gebrek aan volstrekte
noodzakelijkheid niet wettelijk verantwoord is;
Dat de beslissing van afwijzing door
die overweging wettelijk gerechtvaardigd
is en het middel, dat tegen een ten overvloede gegeven reden opkomt, bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
On1 die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eis~res in de kosten.
13 juni 1975. - 1e kamer. - Voo?'zitte?' en Ve1·slaggeve1', de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Bi.itzler.
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DE PROVINOIERAAD.- RECHTSMACHT.

5o

GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN. DIRECTE
GEMEENTEL+JKE BELASTING.- RECLAMATIE. BESTENDIGE DEPUTATIE.
BEVOEGDHEID. 0MVANG.

6°

7°

GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN. DIRECTE
GEli'I:EENTELIJKE BELASTING. AANSLAG EN INKOHIERING. 0NROEREND
GOED IN ONVERDEELDHEID ONDER VERSCHILLENDE EIGENAARS. BELASTING
VERSCHULDIGD OP HET ONROEREND
GOED.- MEDEEIGENAARS NAAR EVENREDIGHEID GEHOUDEN TOT EEN AANDEEL PER HOOFD IN DE BELASTINGSCHULD. lNKOHIERING VAN RET
BELASTINGAANDEEL TEN NAME VAN
ELKE EIGENAAR.
GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN. DIRECTE
GEMEENTELIJKE BELASTING. AANSLAG EN INKOHIERING. lNKOHIERING
HEEFT BETREKKING OP DE INVORDERBAARHEID . EN NIET OP HET BESTAAN
ZELF VAN 'DE BELASTINGSCHULD.

(1) Cass., 19 april 1974 (A?'1'. cass., 1974,
biz. 892); raadpl. cass., 17 april 1975, supm,
biz. 908.
(2) Cass., 8 september 1970 (A?'?'. cass.,
1971, biz. 24).
(3) De rechtsieer heeft zich herhaaidelijk
verzet tegen de Franse uitdrukking « contrat
judiciaire » (rechtsterm). Raadpl. hierover
Si1·ey, 1909, I, biz. 305, en de noot get. TISSIER;
VIZIOZ, Etudes de procedu1·e civile, II, biz. 209 ;
CoRNU en FoYER, P?·ocedu?·e civile, biz. 363 ;
CucHE, Pd!cis de p?·ocedU?'e civile et commm·ciale, 1954, biz. 266 ; MOREL, Traite elementai?'e de procedu?·e civile, nr. 311.
De partij die een vordering indient siuit
ais zodanig geen contract met de tegenpartij.
Zij moet in de gedinginieidende akte enkei
het voorwerp van de vordering vermeiden,

9°

VOORZIENING IN CASSATIE. ~
DIRECTE GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.- VOORZIENING TEGEN EEN. :imSLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD.
0VERLEGGING DOOR DE ElSER VAN EEN
AANVULLENDE l\'I:EMORIE EN VAN s;rUKKEN. ~ VooRWAARDE.

1° W annee1• verscheidene partijen zich
tegen dezelfde beslissing in cassatie voo?'zien, voegt het Hoj de vom·zieningen
ambtshalve samen (1). (Art. 1083 G.W.)
2° De ?'egels die van toepassing zijn voo?'
de inkohie1·ing van belastingen ten voordele van de Staat zijn van toepassing op
de di?·ecte gemeentelijke belastingen (2).
(Artt. 176 en 239 K.B. van 4 maart
1965.) (Impliciete oplossing.)
3° De g1·iej wam·bij aan de nchte?' wm·dt
ve1·weten dat hij over niet gevm·dr;Tde
zaken ~titspmak heeft gedaan, kan niet
op m·tikel 1134 van het Bu1·ge?'lijk Wetboek steunen (3).
4° W anneeT de bestendige deputatie van
een provinciemad uitspmak doet ove1·
een Teclamatie tegen aanslagen inzake
diTecte gemeentelijke belastingen, ve?'?'icht zij een handeling van eigenlijke /
?'echtsmacht (4); als dusdanig kan zij
waarop het verweer van de tegenpartij
betrekking zal hebben. Wat de rechter betreft,
de wet verplicht hem binnen die perken te
beslissen (art. 5 G.W.) en verbifldt hem daarbuiten uitspraak te doen (art. 1138, 2°, G.W.).
Indien de partijen evenwei over bepaaide
punten tot' een akkoord komen en deze aan
het geschil onttrekken, en voor zover zodo~nde
geen afbreuk wordt gedaan aan een bepaiing
van openbare orde, zou de rechter die in~t
die akkoorden geen rekening houdt of weigert
zuiks te doen, artikei 1134 B.W. schenden
(raadpl. cass., 19 december 1963, Bull. e:r).,PCU,',
1964, I, 416; 3 juni 1965, ibid., 1965, I, 1012;
17 oktober 1968, A?'?', cass., 1969, biz .. 188;
16 oktober 1969, ibid., 1970, biz. 169). , · .,
(4) Cass., 28 mei 1971 (Ar1;. cass., Hlil,
biz. 970}.

geen om·egelmatige
betm·en.

inkohie1·ing
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clept~tatie, waa1·bij aanhangig is een 1·eclamatie tegen een
di1·ecte gemeentelijke belasting, neemt
lcennis van alle betwistingen waa1·toe cle
aanslag aanleicling geejt ; 'geen enlcele
wettelijke bepaling bepe1·kt haat bevoegclheicl tot de in cle 1·eclamatie aangevoenle
grieven (1).

5o De bestenclige

clat de voo1·ziening cloelloos is gewoJ'clen,
naclat mem· dan twee maanden ve1·stJ'eken
zijn secleTt de dag waaTop de zaak dom·
de g1•ijfier op de algemene 1'ol is ingesch1-even (5). (Art. 420bis Sv.)

(GRAVIN CROMBEZ, T. STAD NIEUWPOORT;
STAD NIEffiVPOORT, T. GRAVIN CROlVIBEZ, CROMBEZ ANDREE EN CROMBEZ

.1\-NNE.)

60 Ontstaat de belastingschulcl rechtstTeeks

ten laste van de 11iecleeigenam-s van een
om·oe1•encl goecl, clan is, behqudens
ancle1·sluiclencle wettelij ke bepaling, elke
mecleeigenaaT slechts geho·uclen vooT een
aancleel per hoojcl en moet clat aancleel
ten name van ellce mecleiiigenaaT ten
kohie1·e worden gebmcht (2).
7° Inkohie1·ing van een clirecte gemeentelijke belasti;;,g heejt betrekking op de
invo1·clm· baad!eicl en niet op het bestaan
zelf van de belastingsclmlcl (3).
go Wettelijk is cle beslissing van de bestenclige deptttatie die, met vernietiging van
een aanslag waw·tegen de belastingplichtige een 1·eclamatie heejt ingediend, omclat
de inkohie1·ing van cle belasting onTegelmatig is, beveelt clat de beclragen
van de veTnietigde ctanslag op een staat
van onwaw·cle clienen ove1·geb1·acht te
wm·den; cleze beslissing belet geen niet~we
inkohie1·ing (4).
go Bij cassatievoo1·ziening tegen een beslis-

sing inzake di1·ecte gemeentelijke belastingen van de bestenclige deptttatie van
de p1'ovinciale mad, lean de .eise1' geen
ancle1'e stttkken mee1· ove1·leggen clan
de akte van afstand, van heTvatting
van het gecling of akten waw·uit blijkt
(1) Cass., 30 september 1969 (A1'1', cass.,
1970, blz. 121); vgl., inzake inkomstenbelastingen, de bevoegclheid van cle clirecteur clie
beslist over de reclamatie van cle belastingplichtige : cass., 17 september 1959 en
10 maart 1960 (Bttll. en Pas., 1960, I, 52
en 802); 21 mei 1963 (ibid., Hl63, I, 1013);
17 mei 1966 (ibid., 1966, I, 1178); VAN HouTTE, Beginselen van Belgisch belastingrecht, II,
nrs. 702 en 703, blz. 510; CLAEYS BouUAERT,
De aanslag, nr. 561 en noot 87 op blz. 352 ;
inzake de bevoegdheid van het hof van
beroep rechtdoende over het beroep tegen
een beslisslng van de directeur der belastingen : cass., 10 oktober 1967 (An·. cass., 1968,
biz. 203) en noot 1 ; 17 september en 19 november 1968 (ibid., 1969, blz', 60 en 303),
E.K.

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 8 maart 1973 gewezen door
de bestendige deputatie van de provinciale raad van West-Vlaanderen ;
Overwegende dat de voorzieningen
tegen hetzelfde besluit zijn gericht en
derhalve ambtshalve lTlOeten worden
samengevoegd ;

A. Wat betreft de voorziening van
Marie Crombez, weduwe van Charles
de Romree de Vichenet :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 137, 138 van de gemeentewet (wet
van 30 maart 1836), 208 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, 239 van
het koninldijk besluit van 4 maart 1965
tot uitvoering van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, I42, I43, 171 tot
227, 238 van het vVetboek van de inkomstenbelastingen, 13 van de wet ·van
5 juli I87l, houdende wijzigingen aan de
belastingwetten, gewijzigd door de wet.
van 28 december I912, I, § I, 4, 9, 10,
11 van de belastingTeglen'lenten van de
stad Nieuwpoort, goedgekeurd door de
gemeenteraad van 23 april I965, op het
aanleggen van de wegenis en op het

(2) Cass., 8 september 1970 (A1'1·. cass.,
1971, blz. 24) en cle noten 1 en 2.
(3) Raadpl. cass., 12 december 1961 (Bull.
en Pas., 1962, I, 457), alsmede cle noot get.
F.D. onder cass., 9 november 1954 (ibicl.,
1955, I, 208, kol. 2); cle conclusie van cle
procureur-generaal Ganshof van der Meersch,
toen advocaat-generaal, v66r cass., 12 januari
1965 (ibid., 1965, I, 463 en noot 1); CLAEYS
BouuA:I!JRT, De aanslag, nr. 551, biz. 346.

E.K.
(4) Vgl. cass., 6 januari 1970 (A1'1·, cass.,
1970, blz. 406).
(5) Cass., 12 oktober 1973 (A1'1', cass., 1974,
blz. 176).
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aanleggen van trottoirs en 1, § 1, 4, 11, koninklijk besluit van 4 maart 1965
12 en 13 van het belastingreglement van niet verwijst naar artikel 156 van het
de gmneente Nieuwpoort op het aan- W etboek van de inkomstenbelastingen,
leggen van riolen, goedgekeurd door de en trouwens geen enkele ten cleze toepasselijke tekst clit doet, zodat het
gemeenteraad op .23 april 1965,
besluit tot de nietigheid van de onderdooTdat het· besluit van de bestendige
deputatie van 8 maart 1973, nate hebben havige inkohieringen moest besluiten,
vastgesteld, enerzijds, dat de aanslagen omdat ze niet geschied zijn ten laste van
" onder de kohierartikelen 138 (leggen de eigenaar per 1 januari van het belas-'
van riolen, dienstjaar 1967), de artike- tingjaar;
2° uit genoemde constateringen meteen
len l, 3, 4, 44, 45, 46, 47 en 111 (leggen
van een wegdekking, riolen en trottoirs, blijkt dat een belasting werd ingekohierd
dienstjaar 1967), artikel 123 (leggen van ten laste van een overleclen persoon,
riolen, dienstjaar 1968) en de artikelen 1, zonder dat er dan nog een persoon na
3, 4, 31, 32, 33, 34, 105 en 112 (leggen 1 januari van het belastingjaar was overvan een wegbedekking, riolen en trottoirs, leden, vermits gezegd wordt dat de belasdienstjaar 1968) "gevestigd zijn op naam te percelen op 1 januari van het belasvan " Charles de Romree de Vichenet- tingjaar toebehoorden aan weduwe Marie
Crombez ,, en anderzijds " dat nit de de Romree de Vichenet-Crombez ; dat
stukken van het dossier blijkt dat de . deze passus minstens dubbelzinnig is
kwestieuze belaste percelen op 1 januari
Wat het eerste onderdeel betreft :
.van de betrokken belastingjaren in valle
eigendon:1 toebehoorden aan weduwe
Overw~gende dat, na vastgesteld te
Marie de Romree de Vichenet-Crmnbez "•
daaruit afleidt " dat de inkohiering van hebben, enerzijds, dat de aanslagen op
de belastingschuld in onderhavig geval naam van Charles de Romroe de Vichenet-Crombez gevestigd werclen en, anclerop een juiste manier geschiedde ll,
zijcls, dat de belaste percelen op 1 januari
te1·wijl 1° ingevolge artikel 1, §' 1, van van de betrokken belastingclienstjaren in
de onderhavige belastingreglementen op valle eigenclmn aan de wecluwe Marie de
het aanleggen van de wegenis, riolen en Romree de Vichenet-Crombez toebehoorvoetpaden " de al clan niet aa;ngelancle den, het besluit beslist clat de inkohiering
eigendommen gelegen langsheen open- van de belastingsclmld op een juiste
bare wegen ,, waaraan de becloelde wege- manier geschiedcle ;
niswerken werclen verricht, aan de rechtOverwegende clat de fiscale reglemenstreekse jaarlijkse belasting, waarbij de
door de gemeente gedane kosten worden ten van de 'Stad Nieuwpoort van. 23 april
teruggevorclerd, worden onderworpen, en 21 mei 1965 ten deze bepalen dat de
en krachtens artikel 10 van de belasting- belasting op het eigendom slaat en verreglementen op wegenis en voetpaden en schulcligcl is door de eigenaar en dat de
artikel 12 van het belastingreglement op schulclenaren op de rol gebracht worden
de riolen, de belasting die op het eigendom ingevolge hun hoedanigheicl van belasbetrekking heeft, verschuTdigcl is door de tingplichtigen op 1 januari van een van
eigenaar van dit eigendom en wel, in de clienstjaren waarvoor de belasting
eisbaar is;
geval van overgang van onroerende
Overwegencle clat artikel 17 6 van het
zakelijke rechten aan de nieuwe titularis
belastingplichtige, vanaf 1 januari vol- koninldijk besluit van 4 maart 1965 tot
gend op de datum van de akte, en wel · uitvoering van het ~Tetboek van de
bepaald uit artikel10 (twee laatstgenoem- inkomstenbelastingen bepaalt dat de
cle reglementen) en artikel 13 (rioleh) aanslagen op naam van de betrokken
blijkt dat de onderhavige belastingen ten belastingschulcligen ten kohiere worden
laste van die eigenaar worden ingekohierd gebracht;
die per 1 januari van het belastingjaar
Dat, bij toepassing van voormelcle
eigenaar is (dit is ten deze, weduwe fiscale bepalingen, de kwestieuze aanCharles de Romree de Vichenet, geboren slagen · niet op naam van Charles de
Marie Crombez), en verder geen enkel Romree de Vichenet dienclen gevestigd
artikel waarnaar artikel 239 van 'het te worden, maar op naam van Marie
koninklijk besluit van 4 maart 1965 ver- Crombez weduwe Charles de Romree de
wijst de mogelijkheicl schept dat een Vichenet, die luiclens het besluit op
belasting op het eigendom van een vrouw
I januari van de betrokken belastingof echtgenote zou mogen ingekohierd clienstjaren eigenares was van de belaste
worden ten laste van de echtgenoot percelen;
(man), en wel bepaa.ld artikel 239 van het
Overwegende derhalve dat het besluit
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niet wettelijk kon beslissen dat de inkohiering van de belastingschuld op een
juiste manier geschieclde ; ,
Dat clit onclercleel gegroncl is;
B _ W at betreft de voorziening van de
stacl Nieuwpoort :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 van de wet van
22 januari IS49 tot wijziging van de
wetten op het patent, zoals gewijzigd
door de wetten van IS maart IS74 en
IO oktober I967, S van de wet van 5 juli
IS71 tot wijziging van de wetgeving op
de belastingen, I3S, lid I, van de gemeentewet, 260 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zoals gewijzigcl door
de wet van 30 mei I972, I76, lid I, ISO,
239 van het koninklijk besluit van
4 maart I965 tot uitvoering van het·
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
6, 740, 745, ll34 van het Burgerlijk
Wetboek, 9 van het gemeentelijk reglement van 23 aprili965 inzake de verhaalbelasting op het aanleggen van wegenis
en paragraaf A van het gemeentelijk
reglement van 2I mei I965,
doo?·dat het besluit '' de aanslagen in
de verhaalbelasting op het leggen van
riolen, gebracht in het kohier van I967
onder de artikelen 45 tot en met S5,
de aanslagen in de verhaalbelastingen
op het leggen van een wegbedekking,
riolen en trottoirs, gebracht in het kohier
van I967 onder de artikelen 9, IO, II,
94, 95, 96, I04, liO, li5, li6, liS, I22,
I23 en I25, de aanslagen in de verhaalbelasting op het leggen van riolen,
gebracht in het kohier van I96S onder
de artikelen 42, 43, 44, 46 tot en met SI,
de aanslagen in de verhaalbelastingen
op het leggen van een wegbeclekking,
riolen en trottoirs gebracht in het kohier
van I96S onder de artikelen I4, I5, I6,
94, 95, 96, 9S, I04, I09, liO, liS, I20,
I2I en I23, en de aanslagen in de verhaalbelasting op het leggen van riolen, gebracht in het kohier van I970 onder de
artikelen 4I, 53, 54, 55, 56 en 57 »
vernietigt en beveelt clat het gezamenlijk
beclrag van l.454.0I5 frank op de staat
van onwaarclen moet overgebracht worden, om de reclen clat de aanslagen op
naam van de betrokken belastingschuldigen op kohier moeten gebracht worden
en ten laste van ieclere mecleeigenaar van
het onroerencl goecl afzonclerlijk moeten
gevestigd worden ; clat op het ogenblik
van het verschulcligcl zijn van de bestreden belastingen voor iecler onclerscheiden
dienstjaar, de belaste goecleren in on-

verdeeldheicl elk voor I/3 toebehoorclen
aan Crombez Marie, Crombez Andree en
Crombez Am1e ; clat clerhalve de clrie
meclegerechtigden elk voor I/3 van de
bedragen van de bestreden belastingen
op het kohier dienden gebracht te worden ; dat dit aandeel derhalve op naam
van elke medeeigenaar op kohier had
moeten worden gebracht,

te?·wijl I 0 geen enkele van de drie verweersters in hun bezwaarschriften of in
andere stukken van de rechtspleging het
middel heeft ingeroepen volgens hetwelk
de aanslagen nietig zouden zijn omdat
zij niet afzonderlijk in hunnen hoofde
gevestigd waren ; zij voor de aanslagen
van I967, I96S en I970 gezamenlijke
bezwaarschriften hebben ingecliend en
het besluit clan ook ten onrechte clit
midclel van ambtswege opvverpt en daardoor ook. het tussen partijen gesloten
gerechtelijk contract miskent (schencling
van de artikelen 6, ll34 van het Burgerlijk Wetboek en S van de. wet van 5 juli
IS71);
2° de aanslagbiljetten vermeldencl" Erven H. Crombez-Leclercq » voldoencle
gei'n.dividualiseerd waren en in alle geval
deze voor het dienstjaar I970 onder de
artikelen 4I, 53, 54, 55, 56 en 57 op naam
van " Nalatenschap H. Crombez, namelijk mevrouw Madeleine Crombez, mevrouw Andree Crombez en mevrouw
Anne Cr01nbez », voor een bedrag van
I03.56l frank, op voldoende wijze afzonderlijk gevestigd waren daar elk van de
drie erfge1;echtigden uitdrukkelijk vernoemd was en zij elk voor I/3 onverdeelde
eigenaars waren Vl}n de belaste goederen
(schending van de artikelen 740, 745 van
het Burgerlijk Wetboek, I76, lid I, ISO,
239 van het koninklijk besluit van
4 maart I965 en I3S, lid I, van de gemeentewet);
3° het besluit in elk geval ten onrechte
beveelt dat het bedrag van l.454.0I5
frank op de staat van onwaarden moet
overgebracht worden in plaats van de
aanslagen te dien opzichte, alleszins voor
het dienstjaar I970, ten aanzien van de
bedragen te verbeteren; eiseres in elk
geval gerechtigd was, binnen de zes maanden na de definitieve beslissing, een nieuwe aanslag op dezelfde elementen te vestigen daar de vernietiging niet wegens
verjaring uitgesproken werd en deze
procedure door het gemeentelijk reglement ten deze voorzien is (schending van
de artikelen 4 van de wet van 22 januari
IS49, S van de wet van 5 juli IS71, I3S,
lid I, van de gemeentewet, 260 van het
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W etboek van de inkomstenbelastingen,
9 van het gemeen:telijk reglement van
23 april 1965 en van paragraaf A van het
gemeentelijk reglement van 21 mei 1965):
W at het eerste onderdeel betreft :

f.

Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de aansl11gen op naam van
de'' Erven H. Crombez-Leclercq" en op
naam van de« Nalatenschap H. Crombez,
namelijk mevrouw Madeleine Crombez,
1nevrouw Andree Crombez en 1nevrouw
A1me Cro1nbez " gevestigd werden en
dat de belaste' percelen, die deel uitmaken van de nalatenschap van H. Crombez, op het ogenblik van het versclnudigd
zijn van de aangevochten belastingen,
voor ieder onderscheiden dienstjaar, in
onverdeeldheid elk voor een derde aan
de verweersters toebehoorden, het besluit
de aanslagen ambtshalve vernietigt om
de reden dat de drie verweersters elk
voor een derde van de bedragen v~n de
bestreden belastingen op het k'ohier
clienden gebracht te worden ;
Overwegende dat, voor zover eiseres
aanvoert dat het besluit uitspraak zou
hebben: gedaan over niet gevorderde
zaken of meer zou hebben toegekend dan
er gevraagd was, deze grief geen schending lmn uitmaken van artikel 1134 van
het Burgerlijk W etboek ;
Dat, voor zover zij aanvoert dat de
rechter, bij schending van artikel 1134
van het Burgerlijk W etboek, een betwisting zou opgeworpen hebben waarvan
het akkoord van de partijen het bestaan
uitsloot, het onderdeel naar recht faalt,
daar de bepalingen van de belastingwetten betreffende de vestiging van de
aanslagen de openbare orde raken en de
bestendige deputatie; uitspraak doende
als rechtscollege inzake directe gemeentelijke belastingen, ambtshalve een middel kan opwerpen dat afgeleid is uit de
schending van een ~ettelijke bepaling
van openbare orde ;
Dat het onderdeel niet aantoont waardoor artikel 6 van het Burgerlijk Wethoek of artikel 8 van de wet van 5 juli
1871 zou zijn geschonden ;,
Dat dit onderdeel niet kan worden
aangenmnen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, behalve andersluidende wetsbepalingen, elke medeeigenaar van een onverdeeld onroerend
goed in de belasting slechts mag aangesla.gen worden voor een aandeel per

hoofd en ·dat dit aandeel op naam van
elke medeeigenaar op het kohier moet
·worden gebracht ;
Overwegende dat het besluit wettelijk
heeft kunnen oordelen dat de in het
onderdeel aangehaalde vermeldingen aan
voormeld vereiste niet voldeden ;
Dat dit onderdeel naar recht faalt ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestendige deputatie, als rechtscollege, niet vermag een
onregelmatige inkohiering te verbeteren ;
Overwegende dat de inkohiering enkel
tot doel heeft het bestuur toe te laten
de betaling van de belasting te eisen en
de invordering ervan te vervolgen ;
dat die verrichting vreemd is aan het
bestaan van de belastingschuld ;
Overwegende dat wanneer de bestendige deputatie een aanslag, waartegen de
belastingplichtige een bezwaarschrift
heeft ingediend, vernietigt, omdat de
inkohiering van de belasting onregelmatig
is, zij haar macht niet overschrijdt door
te bevelen dat de beclragen die het voorwerp van de vernietigde aanslagen uitmaken, op een staat van onwaarde dienen
overgebracht te worden ;
Dat deze beslissing een nieuwe inkohiering, voor zover zulks nog wettelijk
mogelijk zou zijn, niet belet ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
En overwegende dat nit de bestreden
beslissing noch uit enig regelmatig aan
het Hof overgelegd processtuk blijkt dat
een middel van openbare orde ambtshalve moet worden opgeworpen ;
Om die redenen, voegt de zaken samen
en, zonder acht te slaan op de aanvullende
memorie van Maria Crombez noch op
het bijgevoegd stuk, beide neergelegd na
het verstrijken van de bij artikel 420bis
van het W etboek van strafvordering
bepaalde termijn, verwerpt de voorziening van de stad Nieuwpoort ; veroordeelt de stad Nieuwpoort tot de
kosten van haar voorziening ;'beslissende
over de voorziening van Marie Crombez,
weduwe Charles de Rmnree de Vichenet,
vernietigt het bestreden besluit in zoverre
het de bezwaren tegen de op naam van
Charles <\e Romree de Vichenet-Crombez
ingekohierde aanslagen ongegro:r-d verldaart; beveelt dat van dit arrest melding
zal wordel'i gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten wellm op de aanvullende memo· .
rie. van Maria Crombez betrekking hebben
ten laste van deze laatste ; houdt de
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overige kosten aan ; zegt dat erover door
het rechtscollege Van verwijzing zal
worden heslist ; verwijst de aldus heperkte zaak naar de bestendige cleputatie van de provi:nciale raad van OostVlaancleren.
13 juni 1975. 1 8 ka1ner. Voo·rzitte1', de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Gerniers. - Gelijkl~tidencle concl~tsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter·s, de HH. Delafontaine (van de
balie te Kortrijk) en Houtekier.

2e
1o

2°

KAl\fER.-

RIOHTLIJN
DIE,
GESTELD
DAT
ZIJ
REOHTSTREEKS VAN TOEPASSING ZIJN,
NIET KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP
FElTEN, GEPLEEGD VOOR DE BIJ DE
RICHTLIJN ZELF VOOR HAAR INWERKINGTREDING GESTELDE DATUJYI.

3°

WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING IN' DE TIJD, STRAFvVETBOEK, ARTIKEL 2. VVET TOT WIJZIGING VAN DE 1\fANIER WAAROP BEPAALDE 1\fiSDRIJVEN WOR.DEN VASTGESTELD.
VVET NIET VAN TOEPASSING OP
l\1ISDRIJVEN vVELKE v66R DE INWERKINGTREDING VAN
GENOEJVIDE
vVET
ZIJN V ASTGESTELD.

4°

EUROPESE GElVIEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRIOHTING VAN DE
EuROPESE
EooNOJVIISOHE
GEl\iEENSOHAP. UITLEGC+ING VAN HET VERDRAG OF VAN EEN DOOR DE INSTELLINGEN VAN DE GEJ\1EENSOHAP GENOJ\IEN
HANDELING. ARTIKEL 177, LAATSTE
LID, VAN HET VERDRAG. AANVOERING IN EEN AAN HET HOF VAN OASSATIE VOORGEDRAGEN l\1IDDEL VAN DE
SOHENDING VAN EEN BEPALING VAN
HET VERDRAG OF VAN EEN DERGELIJKE
HANDELINC+. GEEN illTLEGGING NODIG. GEEN VERWIJZING NAAR HET
HoF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE
GEJVIEENSOHAPPEN.

5°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING. GEJ!]N VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN ALLE
BESTANDDELEN VAN HET JVIISDRIJF. NIET REGELJ\1ATIG GEl\fOTIVEERDE BESLISSING.

16 juni 1975.

AUTOlVIOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. SOHOU·wrNG
VAN
l\10TORVOERTUIGEN.
RICHTLIJN NR. 72/306 ,VAN 2 AUGUSTUS
1972 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE
GEl\fEENSOHAPPEN INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE vVETGEVINGEN DER LID-STATEN 1\fET BETREKKING
TOT DE lYIAATREGELEN. DIE l\10ETEN
vVORDEN GENOJVIEN TEGEN DE VERONTREINIGING DOOR DIESELl\fOTOREN. BEPALINGEN VAN DEZE RIOHTLIJN DIE,
GESTELD DAT ZIJ REOHTSTREEKS VAN
TOEPASSING ZIJN, NIET KUNNEN WORDEN TOEGEPAST OP FElTEN, GEPLEEGD
VOOR DE BIJ DE RICHTLIJN ZELF VOOR
HAAR INWERKINGTREDING GESTELDE
DATUJVI.
EUROPESE GElVIEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRIOHTING VAN DE
EUROPESE EOONOl\fiSOHE GEJVIEENSOHAP. SOHOUWING VAN JVIOTORVOERTUIGEN, RICHTLIJN NR. 72/306
VAN 2 AUGUSTUS 1972 VAN DE RAAD
VAN DE EUROPESE GEl\fEENSOHAPPEN
INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING
VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN
MET BETREKKING TOT DE 1\fAATREGELEN
DIE MOETEN WORDEN GENOJVIEN TEGEN
DE VERONTREINIGING DOOR DIESELMOTQREN. BEPALINGEN VAN DEZE

(1) Een richtlijn die, volgens artikel 189
van het V erdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, door de
Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan worden genomen voor de
vervulling van hun taak en onder de voorwaarden. van het V erdrag « is verbindend ten

10 en 2° A1·tikel5 van de Tichtlijn 1W. 72/306
van 2 a~tgust-us 1972 van de Raad van
de Eu1·opese Gemeenschappen inzake
onde1·linge aanpassing van de wetgevingen de1· Lid-Staten met betrekking tot
de maatTegelen die moeten wo1·den genomen tegen ver·ont1·einiging doo1' dieselmoto1'en bepaalt dat de Lid-Staten, binnen een in het a1·tikel vastgestelde tijd,
de 1wdige maatTegelen invoe1·en om aan
het bepaalde in deze richtlijn te voldoen
zoclat de bepalingen hiervan, in cle 1'egel,
en gesteld clat zij 1'echtstTeeks van toepassing zijn (1), niet k~mnen woTclen
aanzien van het te bereiken resultaat voor
elke Lid-Staat waarvoor zij bestemd is,
hoewel aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middel te kiezen »,
Over het feit dat een richtlijn rechtstreeks
toepasselijke bepalingen kan bevatten, raad •
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toegepast op jeiten, wellce voo1· het ve1'st1·ijlcen van deze te1'mijn zijn gepleegcl,
en a.m. op de jeiten waa1·van sp1·alce in
m·tilcel 39, § 2, van het lconinlclijlc besl~tit
van 15 maa1't 1968 houclende algemeeh
1'eglement op de technische eisen wam·aan
de motm·voe1'tttigen en httn aanhangwagens moeten volcloen.
3° Daa1' de manie1· wam·o]J miscl1·ijven

wo1'clen vastgestelcl nooclzakelij lc wo1'clt
ge1·egeld clam· de ten tijde van de vaststelling vige1'encle wetgeving, lean een
wet tot wijziging van clie manim· van
vaststelling, ovm·eenkomstig inzonde1·heicl
a1'tikel 2, lid 2, van het St1'ajwetboek,
geen toepassing vinden op een vaststelling
welke v661~ haa1' inwiJ1'kingt1·ecling is
gedaan (1) .. (Art. 2, lid 2, S.W.)
4o TVannee1· het Hoj van cassatie vaststelt
clat een bepaling inzalce gemeenschaps1'echt, waa1·van de schencling in een
micldel wonlt aangevoiJ1'cl, o.a. cle bepaling van een 1'ichtlijn bet1·ef[encle cle
wijze waa1·op een misd1·ijj wonlt vastgestelcl, in casu geen toe]Jassing lean
vinden, omclat zij niet van lc1·acht was
op het ogenblik clat clit misd1•ijj leon
wonlen vastgesteld, is e1· geen ttitleggingsp1'0bleem waa1·van cle oplossing
noodzakelijlc is om het Hoj in de gelegenlwicl te stellen tt1:tspraalc te do en ; het H of
is clus niet ve1']Jlicht cle zaak bij het H of
van justitie van de Ett1'0]Jese Gemeenschap]Jen aanhangig te maken ovenenkomstig aTtikel 177, laatste licl, van
het Venl1'ag tot oprichting van cle Eu1·opese, Economische Gemeenschap (2).
5° Niet

1·egelmatig gemotivee1·cl is cle

plege men Hof van jnstitie van de Em•opese
Gemeenschappen, 21 oktober 1970, zaak
20-23/73, Pu.blilcatieblarl, 1970, biz. 861 en
.881; 17 december 1970, zc.ak 33/70, ibid.,
biz. 1213; '1 december 1974, zaak 41/74, en
<le conclusie van de eerste advocaat-generaal
:M:ayras, toen advocaat-generaal, en 26 februari
1975, zaak 67/74, ibid., 1975, biz. 297.
(1) Raadpl. cass., 6 apl'il 1868 (B1tll. en
Pas., 1968, I, 285) en 8 februal'i 1921 (ibid.,
1921, I, 239) en de noot; cass. fr., 11 december
1863 (Dalloz, 1864, 200); P. E. TRoussE, Les
Novelles, Droit penal, d. I, I, nrs. 269-275;
Roum'Bm, Le d1·oit ·iransitoi1·e, 2e uitg., 1960,
biz. 359, noot 2 ; MERLE en VrTU, D1·oit
crim'imel, 2e uitg., d. I, nr. 232.
1
(2) Raadpl. cass., 8 juni 1967 (A1'1'. cass.,
1967, biz. 1227), alsmede de conclusie van·
het openbaar ministerie, J. T., 1967, biz. 459
:en vlg. ; « De Belgische rechter tegenover het

beslissing waa1·bij cle beklaagcle wegens
een miscl?·ijf wonlt ve1·oonleelcl zoncle1' het
bestaan van alle bestancldelen e1'van vast
te stellen (3). (Art. 97 Grondwet.)

(BERTRAND
EN NAAl\'i:LOZE VENNOOTSOHAP
«AUTOS TAXIS VAN BRUSSEL ll,)

ARREST

(Ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
VOlUlis, op 26 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;

I. Betreffende de voorziening
Paul Bertrand, beldaagde :

van

A. Ove'r het eerste door eiser aangevoerde middel, afgeleid uit de schending
van de . artikelen 39, inzonclerheicl
§§ 2 en 4, 81 van het koninldijk besluit
van 15 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de technische ei~en waaraan
cle motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten voldoen, 20, 24 van de
wet van 23 juni 1969 betreffende de taxidiensten, 25, 26, 28, 30, 68, 92, 93, 97,
107, 130, 131, 138 van de Grondwet,
100 en 189 van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, en van de richtlijn van de
Raad van de Europese Gemeenschappen
van 2 augustus 1972 inzake de onderlinge
aanpass:U1g van de wetgevingen c1er LidStaten met betrekking tot de maatrege-

Internationaal recht en het Gerneenschapsrecht "• recle uitgesproken door de ,procm•eurgeneraal Ganshof" van cler :M:eersch op de
plechtige openingszitting van 1 septern her
1969, J. T., 1969, biz. 537, vnl. biz. 547; Les
N ovelles, Procedure penale, cl. II, II, yo Q1testions p1·ejuclicielles, nrs. 989, 990 en 991 ;
conclusie van de advocaat-generaal Warner
voor het al'l·est van het Hof van justitie van
de Europese Gemeenschappen "\'an 22 oktober
1975, zaak 9/75, P1tblilcatieblacl, 1975, biz. 1171,
en het arrest van hetzelfcle hof van 15 rnei
1975, zaak 71/74, P1tblilcatieblacl, 1975,
biz. 563, over de verorclening m·. 26 van
4 april 1962 van de Raad van ministers van
de Gemeenscha.ppen.
(3) Cass., 17 december 1973 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 435) en 27 januari 1975, sttpm,
biz. 590; raaclpl. cass., 19 november 1974,
S1tpm, biz. 314.
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len die moeten worden genomen tegen de
verontreiniging door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen, alsmede van de bijlagen I, II, III,
IV, V en VI hierbij,
doordat het vonnis heslist dat eiser
de richtlijn van de Europese Gemeenschappen van 2 augustus 1972 niet kan
inroepen tegenover de tekst van het
Belgisch recht waarop de vervolgingen
werden gesteund, op grond dat in beginsel een richtlijn geen rechtstreeks gevolg
heeft en derhalve door de rechtzoekende
van de verschillende Lid-Staten niet kaJ'l
worden ingeroepen ; het tegenovergestelde slechts zou kunnen gelden in het geval
waarin de door de Raad of de Commissie
opgelegde verplichting onvoorwaardelijk
en voldoende klaar en nauwlmmig is om
rechtstreekse banden tussen de rechtzoekenden van een Lid-Staat en laatstgenoemde te scheppen ; ten deze de aangevoerde richtlijn werd vastgesteld op
basis van artikel 100 van het verdrag
van de Europese Economische Gemeenschap en bestemcl was om inzonderheicl
het vrije verkeer van goederen door het
opheffen van de technische hindernissen
voor het goeclerenverkeer te bevorderen,
clat zij niet nooclzakelijk bestemd is om
bepalingen van nationaal recht te vervangen en dat aan de nationale wetgever
een zekere marge bij zijn beoorcleling
wordt gelaten, in de mate dat de doelstelling - de uit de gemeenschap afkomstige
produkten toelaten die hebben voldaan
aan de door de richtlijn voorgeschreven
tekst - door de interne wetgeving niet
in het gedrang worclt gebracht,
teTwijl de. richtlijnen van de Raad van
de Europese Gemeenschappen in het
intern recht een rechtstreeks gevolg hebben, in de mate dat zij nauwkeurige en
volledige verplichtingen inhouden voor
de Staten voor wie zij zijn bestemd, in
de mate dat deze geen enkele beoordelingsbevoegdheid hebben voor de toepassing ervan en voor zover de hiertoe
voorgeschreven termijn overschreden is ;
zulks wel degelijk het geval is voor de
richtlijn van 2 augustus 1972 van die
Raad, waarin wordt erkend clat het noodzakelijk is dat dezelfde teclmische voorschriften, waaraan de voertuigen met
dieselmotor moeten voldoen en die betrekking hebben met name op de verontreiniging, door alle Lid-Staten zouden
worden aangenomen, hetzij ter aanvulling, hetzij in plaats van hun huidige
regelingen, en waarbij aan de Lid-Staten
de verplichting wordt opgelegd de nodige
maatregelen in te voeren om aan het

bepaalde in deze richtlijn te voldoen
binnen achttien maanden na ke~misgeving
ervan; de aldus ingestelde gemeenschapsnorm de toepassing uitsluit van elk maatregel van interne aard die hiermee onverenigbaar is ; het vonnis derhalve op
eiser de wetsbepalingen niet kon toepassen waarop de vervolgingen stetmden,
daar deze onverenigbaar waren n~et die
van de bijlagen bij de richtlijn van
2 augustus 1972 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen :
Overwegende dat de richtlijn nr. 72/306
van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten
met betrekk:ing tot de maatregelen die
moeten worden genomen tegen de verontreiniging door dieselmotoren, bestemd
voor het aandrijven van voertuigen,
op 2 augustus 1972 werd genomE;Jn en op
20 augustus 1972 in het Publikatieblacl
van de Eu1·opese Gemeenschappen werd
bekendgemaakt ;
Dat artikel 5 ervan bepaalt dat cc binnon achttien maanden na kennisgeving
van deze richtlijn de Lid-Staten de nodige
maatregelen invoeren om aan het bepaalde in deze richtlijn te voldoen en zij de
Commissie hiervan onmiddellijk in kennis
stellen >> ;
Overwegende dat blijkens het vo~~nis
de bewezen · verklaarde feiten werden
gepleegd, het eerste, op 19 juni 1972 en
lwt laatste, op 7 mei 1973, dit is v66r het
verstrijken van de termijn van achttien
maanden, die door voornoemde richtlijn
aan de Lid-Staten wordt toegekend om
de nodige maatregelen in te voeren om
aan het erin bepaalde te voldoen ;
Overwegende derhalve dat genoemde
richtlijn geen rechtstreekse gevolgen kon
hebben op de datum waarop de misclhjven werden gepleegd ;
Overwegende dat, in de onderstelling
d!f,t de door eiser aangevoerde bepalingen
van de richtlijn rechtstreeks toepasselijk
zijn, zij krachtens artikel 2, lid 2, van het
Strafwetboek evenmin met terugwerkende kracht na het verstrijken van die
termijn kunnen worden toegepast, nu
die bepalingen slechts betrekking hebben
op de modaliteiten waarnaar de misdrijven worden vastgesteld, welke noodzakelijk beheerst worden door de op het
ogenblik van die vaststelling toepasselijke wetgeving ;
Overwegende 9-at, nu in onderhavig
geval geen toepassing kan gemaakt
worden van het gemeenschapsrecht, er
geen grond zou kunnen bestaan om, met
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toepassing van artikel 177 van het
verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, deze zaak
aanhangig te maken bij het Gerechtshof
der Europese Gerneenschappen ;
Overwegende dat uit die overwegingen
blijkt dat welke ook de waarcle van de
redengeving van de door het middel
beluitiseercle vonnis zij, dit middel naar
recht faalt ;

B. Over het middel -ambtshalve afgeleid uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 39 van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de motorvoertuigen en hun
aanhangwagens moeten voldoen :
Overwegende dat volgens de verschillende in het vonnis overgenomen telastleggingen eiser vervolgcl wercl om « met
overtreding van de artikelen 39, § 2, en
81 van het koninklijk besluit van
15 maart 1968 en van de artikelen 20 en
24 van de wet van 23 juni 1969, op de
openbare weg een voertuig te hebben
gebruikt dat niet in voll~omen staat van
onderhoud en van goecle werking was
of niet in overeenstemming met de voorschriften van het koninklijk besluit van
15 maart 1968 (opaciteit van de rookuitlatingen) » ;
Overwegende dat het vonnis niet vermeldt of de in de telastleggingen becloelde
voertuigen met een dieselmotor uitgerust waren, zoals is omschreven in
voornoemcl artikel 39, § 2, en evenmu1.
of de opaciteit van de rookuitlatingen
hoger was clan de coefficient van absorptie vastgesteld door genoemd artikel ;
Dat liet vonnis aldus de aanwezigheid
niet vaststelt van de bestancldelen van
de tegen eiser bewezen verklaarde miscl.rijven en clerhalve niet regelmatig met
reclenen is omkleed ;
II. Betreffende de voorziening van de
naamloze vennootschap Autos Taxis van
Brussel, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening werd betekend
aan het openbaar ministerie, tegen wie
zij is gericht ; dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
- Overwegende echter dat wegens de
hierna uit te spreken vernietiging op
eisers voorziening de beslissing waarbij
eiseres
civielrechtelijk
aansprakelijk

wordt verklaard voor de betaling van
de geldboete en de kosten geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, en zonder dat er grond
is om het tweede door eiser aangevoerd
middel te onderzoeken, welk middel geen
cassatie zonder verwijzing zou kunnen
meebrengen, vernietigt het bestreden
vonnis, voor zover het uitspraak doet op
de strafvordering ingesteld tegen eiser ;
verwerpt de voorziening van eiseres, met
dien verstande echter dat de beslissi.l1.g
waarbij deze civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de 'betaling
van de geldboete en de kosten geen
bestaansreden meer heeft ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres
in de helft van de kosten ; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank ·te Nijvel, zitting
houdende in hoger beroep :
16 juni 1975. - 2e kamer.
Voo1'zittM', Ridder Rutsaert, voorzit.ter. Ve1·slaggeve1', de H. JYieeus. Gelijklttidende conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Faures.

2e KAMER. -

16 juni 1975.

1° HERZIENING.
BURGERLIJ'KE
_PARTIJ'. - GEHOUDEN IN RET GEDING
TOT HERZIENING TUSSEN TE KOli'I:EN.
2° HERZIENING.- 0PEENVOLGENDE
VEROORDELINGEN -VAN TWEE PERSONEN
DOOR EEN CORRECTIONELE RECHTBANK
EN DOOR EEN POLITIERECHTBANK WEGENS EEN EN HETZELFDE WANBEDRIJ'F.
- VONNISSEN IN KRACHT VAN GEWIJ'S·
DE GEGAAN. WANBEDRIJ'F BLIJ'K·
BAAR SLECHTS DOOR EEN ENKELE
DADER GEPLEEGD. - 0NVERENIGBARE
HERZIENING GE·
BESLISSINGEN. VRAAGD DOOR DE MINISTER VAN J'USTITIE.- NmTIGVERKLARING.- VER·
WIJ'ZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP.

1° De btwge1·lijke pa1·tij is gehouden in
het geding tot he1·ziening tussen te komen
bij wege van een VM'Zoekschtijt aan het
Hoj van cassatie, ingediend binnen
. twee maanden na aanmaning; bij geb1·e-
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ke dam·van is het ar·rest van het H of van
cassatie over· de aanvr·aag tot herziening
ook voor· haaT bindend (1). (Art. 444 Sv.)
(Impliciete oplossing.)
2D }Vanneer· in kmcht van gewijsde gegane

ver·oordelingen opeenvolgend door· een
corr·ectionele rechtbank en clam· een
politim•echtbank ten laste van twee vm·scheiclene per·sonen, wegens een en hetzelfcle wanbedr·ijj, zijn ~titgespr·oken en
dit blij k baar· slechts dam• een enkele
dader· is gepleegd, VM'nietigt het Hof
van cassatie, waar·voor· bij wege van een
vor·dm·ing van de pr·oetw·eur·-generaal
een aanvraag tot her·ziening OJJ last van
de minister van j~tstitie aanhangig is gemaakt, de veToonlelingen en venvijst' de
zaken naar· een hof van ber·oep (2).
(Artt. 443, lid 1, 1°, 444, lid 1, 3D, en
445, lid 1, Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATIE, IN ZAKE BECKER PIERRE EN
BECKER CHARLES.)
ARREST

(ver·taling).

RET HOF ; - Gelet op de hiern.avolgende 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 .Justitie hern bij
schrijven van 24januari 197&,nr.130.836/
296/APJDiv. AVjJD Bestuur der Wetgeving, heeft gelast, met toepassing van
de artikelen 443, lid 1, 1D, en 444, lid 1,
3D, van het Wetboek van strafvordering,
een aanvraag tot herziening in te dienen.
>> Die aanvraag is gegrond op. de volgende feiten :
>> Bij op tegenspraak gewezen vonnis
van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van 3 oktober 1973 werd Becker
Pierre, mandenmaker, geboren te Gosselies op 13 april 1937, woonachtig te
Wangenies, rue Chant des Oiseaux, wegens te Ransart op 9 november 1972
gepleegde feiten veroordeeld tot 50 frank
'ge1dboete wegens . overtred:i:ng van het

(1) Cass., 21 mei 1973 (A''''· cass., 1973,
biz. 923) ..
(2) Cass., 21 mei 1973 (A1'1·. cass., 1973,
biz. 922).

wegverkeersreglemen t (artikel 2 7, § 1),
tot 200 frank geldboete wegens vluchtmisdrijf en tot de vervallenverklaring
van het recht tot stcuen voor een duur
van clrie 1naanden.
>> Hetzelfde vonnis bevestigt de beslissing van de eerste rechter, waarbij genomnde Pierre Becker veroordeeld werd
tot betaling aan de echtgenoten Maurice
Galanti-Suzainle Stranarcl,. burgerlijke
partijen, van 34.402 frank.
>> Bij op tegenspraak gewezen vonnis
van 15 januari 1974 van de Politierechtbank te Charleroi werd Becker Charles,
leurder, geboren te .Jodoigne op 17 december 1947, woonachtig te MorlanwelzMariemont, Bois, 144, wegens te Ransart
op 9 november 1972 gepleegcle feiten
veroorcleelcl tot 40 frank geldboete
wegens overtrecling van het wegverkeersreglement (artikel 27, § l) als}nede
tot 150 frank geldboete wegens vluchtn1.isdrijf en tot de vervallenverldaring
van het recht tot sturen voor een duur
van drie n1.aanden.
» Hetzelfcle vonnis veroordeelt ook
genoemde Charles Becker wegens lwt feit
dat de voornoemde overtrecling van het
wegverkeersreglement oplevert, welke
overtreding het bewezen verklaart, tot
100 frank geldboete om, niettegenstaancle
het verval van het recht tot sturen dat
voordien te zijnen laste wercl uitgesproken, een voertuig te hebben bestuurd.
>> Beicle vonnissen, die in kracht van
gewijsde zijn gegaan, zijn onverenigbaar,
daar de overtrading van het wegverkeersreglement en het hierop volgend vluchtmisclrijf, die bewezen werden verklaarcl
met betrekking tot twee verschillencle
personen, slechts door een enkele persoon
te Ransart op 9 november 1972 konden
worden gepleegd.
» Het bewijs van de onschc1ld van een
van die twee personen die wegens laatstgenoemcle misdrijven werden veroordeeld
en eventueel die van Charles Becker veroordeeld wegens het misdrijf een voertuig
te hebben bestuurd niettegenstaande het
voordien uitgesproken verval, blijkt uit
de tegenstrijdigheid van voorn.oemde
vonnissen.
» Om die redenen, en gelet op de artikelen 443, lid 1, l D, 444, lid 1, 1D, en 445
van het Wetboek van strafvordering,
vordert de ondergetekende procureurgeneraal dat het het Hof rnoge behagen
beide aangegeven vonnissen van de
Correctionele Rechtbank te Charleroi en
van .de Politierechtbank te Charleroi te
vernietigen en de zaken in deze stand

,_
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van de rechtsplegng naar een hof van
beroep te. verwijzen.
" Brussel, 3I januari I975.
'' V oor de procureur-generaal,
''De eerste advocaat-generaal,'' (get.) Dumon '';
Gelet op de aanmaning tot tussenkomst
betekend op I2 februari I975 aan de
burgerlijke piutijen; gelet op de artikelen 443, l 0 , 444 en 445, lid I, van het
W etboek van strafvordering, met overneming van de redenen van de voorafgaande vorclering, vernietigt het vonnis
van 3 oktober I973 van de Correctionele
Rechtbank te Charleroi en het vonnis
van I5 januari I974 van de Politierechtbank te Charleroi ; verwijst de zaken in
deze stand van de rechtspleging naar
het Hof van beroep te Bergen ; laat de
kosten ten laste van de Staat.

I6 juni I975. - 2e karner. - Voo1'zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. VeTslaggevm·, de H. Legros. Gelijkhticlencle conclttsie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

28 KAliiER. -

16 juni 1975,

I 0 HERZIENING. -BURGERLIJKE PAR-

TIJ, - GEHOUDEN IN HET GEDING TOT
HERZIENING TUSSEN TE KOl\'I:EN.

2° HERZIENING.- VEROORDELINGEN
DIE HET VOORWERP KUNNEN ZIJN VAN
EEN AANVRAAG TOT HERZIENING. WETBOEK VAN STRAFVORDERING, ARTIKEL 443, LID l. CORRECTIONELE
ZAKEN. - BE GRIP.
3° HERZtENING.- 0PEENVOLGENDE
VEROORDELINGEN VAN TWEE PERSONEN
DOOR EEN CORRECTIONELE RECHTBANK

EN DOOR EEN POLITIERECHTBANK WE·
GENS EEN EN HETZELFDE WANBEDRIJF.
- W ANBEDRIJF BLIJKBAAR GEPLEEGD
DOOR EEN ENKELE DADER. - 0NVERENIGBARE BESLISSINGEN.
HERZIENING GEVRAAGD DOOR DE MINISTER
VAN JUSTITIE. VERNIETIGING. VERWIJZING NAAR EEN HOF VAN BEROEP.
I 0 De bu1·ge1'lijke pa1'tij is gehouclen in het

gecling tot he1;ziening tussen te komen
bij wege van een vetzoeksch1'ijt aan het
Hof van cassatie, ingecliencl binnen
twee maanclen na aanmaning; bij geb1·eke dam·van is het a?'1'est van het Hof
van cassatie ove1· de aanv1·aag tot he1'ziening oak voor haa1' binclend (I).
(Art. 444 Sv.) (Impliciete oplossing.)
2° en 3° 1'Vannee1· een ge1·echt wegens het
ove1'tredei1 van het wegve1•kee1'sTeglement
ten laste van een pm·soon een co1'1'ectionele
straf !weft uitgesp1'oke1i, een ancle1'
ge1·echt ve1'volgens ten laste van een
tweede pe1·soon wegens hetzelfde wanbed1'ijj een politiestmj heejt ttitgesp1'0ken
en dit wanbecl1'ijj blijkbaa1· doo1' een
enkele dade1' is gepleegd, ven~ietigt het
Hof van cassatie, waa1·voo1' bij wege van
een vm·de1'ing van de procm·eu1•-gene1'aal
een aanvraag tot hm·ziening op last van
de ministe1' van jttstitie aanhangig is
gemaakt, deze twee in kmcht van gewijsde
gegane VM'Oo1'clelingen, wam·van de ene
in correctionele zaken is gewezen, in de
zin van m·tikel 443, lid 1, van het
Ge1'echtelijk Wetboek, en venvijst de
zaak naar een hoj van be1'oep (2) (3).
(Artt. 443, lid I, I o, 444, lid I, 3°, en
445, lid I, Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL IN HET HOF VAN
CASSATill, IN ZAKE MULLIE SERGE·
LOUIS EN l\1ULLIE SERGE-URBAIN.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; -

(1) Zie het voorgaande arrest.
(2) Zie het voorgaande arrest.
(3) Enerzijds kan een aanvraag tot herziening welke in een dergelijk ·geval is ingediend
door degene die tot een politiestraf is veroordeeld niet beschouwd worden als een aanvraag
in correctionele zaken, als bedoeld in het eerste
, lid van artikel 443, en is dus niet ontvankelijk,
terwijl zij ontvankelijk zou zijn indien zij
was ingediend door degene die tot een correctionele straf is veroorcleeld, eri anderzijds heeft, in hetzelfde geval, een aanvraag

Gelet op de hierna-

tot herziening op last van de minister van
justitie, welke bij het Hof aanhangig is
gemaakt door een vordering van de procurenrgeneraal, noodzakelijk betrekking op correctionele zaken in de betekenis van dezelfde
wettelijke bepaling. Raadpl. hierover : Les
Novelles, Procedure penale, d. II, I, "-La
revision des condamnations penales », nr. 88,
en de noot get. Roux onder cass. fr., 5 mei
en 6 juli 1899, Joumal du Palais, 1901,
blz. 297 en vlg.
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volgende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
« Aan de tweede kamer van het Hof
yan cassatie.
" De ondergetekende procureur-gener.aal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hen1. bij
schrijven van 24 januari 1975, nr. 113.412/
30/AP/CIC AVjJD, Bestuur der Wetgeving, heeft gelast, met toepassing van
de artikelen 443, I 0 , en 444, lid I, 3°,
van het W etboek van strafvordering,
een aanvraag tot herziening in te dienen.
. " Die aanvraag is gegrond op de volgende feiten :
>> Bij op tegenspraak gewezen vonnis
van de Correctionele Rechtbank te
Doornik van 16 februari I973 werd
Mullie Serge-Urbain, autobestuurder,
geboren te Evregnies op 16 juli 1944,
\voonachtig te Moeskroen, chaussee du
Risquons-Tout, 400, veroordeeld tot
100 frank geldboete wegens inbreuk op
artikel 27, § 1, van het wegverkeersreglement, wellr feit werd gepleegd te
Herseaux op 24 februari I972;
>> Hetzelfde
vonnis veroordeelt hem
tot betaling van 2.900 frank aan de
burgerlijke partij J onckheere MarcMarie, woonachtig te Moeskroeh,, Grand;Rue, I4;
. " Bij op tegenspraak gewezen vonnis
.van de Politierechtbank te Moeskroen
5 juni 1973 wercl Mullie Serge-Louis,
~rbeider-monteur, geboren te Moeskroen
· op .15 · mei 1938 en aldaar woonachtig,
rue Vanoverschelde 99, veroordeeld tot
25 frank geldboete wegens overtreding
van artikel 27, § 1, van het wegverkeersreglement, wellr feit werd gepleegd te
Herseaux op 24 februari 1972.
"· Hetzelfde vonnis van 5 jln1.i 1973
veroordeelt Mullie Serge-Louis tot betaling van 3.200 frank aan de burgerlijke
partij J oncld1.eere Marc-Marie, woonachtig te Moeskroen, Grand-Rue, 14;
" Beide vonnissen zijn in kracht van
gewijsde gegaan;
" Zijn onverenigbaar het vonnis van
de Correctionele Rechtbank te Doornik,
« dat gewezen is in correctionele zaken "
- in de zin van lid 1 van artikel 443 van
het W etboek van strafvordering - , en
het vonnis van de politierechtbank, waarbij, wegens eenzelfde feit dat slechts
door een enkele persoon kon worden
gepleegd, onderscheidenlijk Mullie SergeUrbain tot 100 frank geldboete en
Mullie Serge-Louis tot 25 frank geldboete
werden veroordeeld ;

van

" Het bewijs van de onschuld van een
van die twee personen blijkt uit de tegenstrijdigheid van genoemde vonnissen.
" Om die redenen, en gelet op de artikelen 443, § I, 1°, 444 en 445 van het
Wetboek van strafvordering, vordert de
ondergetekende procureur-generaal dat
het het Hof mage behagen het aangegeven vonnis van de Correctionele Rechtbank te Doornik voor zover het Mullie
Serge-Urbain veroordeelt en het aangegeven vonnis van de Politierechtbank
te Moeskroen te vernietigen en de zaken
in deze stand van de rechtspleging naar
een hof van beroep te verwijzen.
"Brussel, 31 januari 1975,
>> Voor de procureur-generaal,
" De eerste advocaat-generaal,
" (get.) Dum on " ;
Gelet op de aanma.ning tot tussenkomst
betekend op 10 februari 1975 aan de
burgerlijke partij ; gelet op de artikelen 443, I 0 , 444 en 445, lid 1, van het
W etboek van strafvordering, met overneming van de reclenen van de voorafgaande vordering, vernietigt het vonnis
van I6 februari I973 van de Correctionele
Rechtbank te Doornik, voor zover het
Mullie Serge-Urbain veroordeelt, alsmede
het vonnis van 5 juni 1973 van de
Politierechtbank te Moeskroen ; verwijst
de zaken in deze stand van de rechtspleging naar het Hof van beroep te
Bergen; laat de kosten ten laste van de
Staat.
I6 juni 1975. - 2 6 kamer. - Voo?'zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggeveT, de H. Legros. Gelijkluiclende conclusie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.

26

KAMER.-

16 juni 1975.

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTENIS
NA EEN lVIAAND. - WET VAN 20 APRIL
1874, ARTIKEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN DE WET VAN 13 MAART I973.
- MOTIVERING.

Het jeit dat een veTclachte een of meeT
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langdu1·ige gevangenisstmffen onde?'·
gaat, belet niet dat de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd omdat hij een
gevaa1' opleve1·t voo1· de openbare veiliglwid, daa1' deze ve1·dachte in voorlopige
of voorwaa1·delijke v1·ijheid kan wo1·den
gesteld (1).

4°

OASSATIE. 01\'IVANG. STRAFZAKEN. HOF VAN ASSISEN. VER·
OORDELING TOT EEN VRIJHEIDSSTRAF
EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE
REGERING.- 0ASSATIE VAN DE BESLIS·
SING VAN TERBESOHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING. 0ASSATIE DIE
ZICH TOT DE VOLLEDIGE VEROORDELING
UITSTREKT.

5°

OASSATIE.- OMVANG.- ARREST
VAN HET HOF ,VAN ASSISEN. 0NWET 0
TELIJK UITGESPROKEN STRAF. VER·
NIETIGING EN VERWIJZING BEPERKT
TOT DE STRAF,

(CAPORALE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
16 jm1.i 1975. - 2e kamer. - Voorzitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1'8laggeve1·, Baron Vin9otte. - Gelijklttidende' conclusie, de H. Duman, eerste
advocaat-generaal.

1° en 2° De terbeschikkingstelling van de
1'ege1·in(J, · ttitgesptoken bij toe]Jassing
van a1·tikel 22 of 23 van de wet van
9 april 1930 tot beschetming van· de
maatschappij tegen abno1·malen en gewoontemisdadige1's, zoals zij ve1·vangen
we1·d bij w·tikel 1 van de wet van 1 jtdi
1964, is een stmf (2).

so Onwettelijk is de te1·beschikkingstelling
2e

KAJ\'IER. -

17 juni 1975.

10 STRAF. -

WET TOT BESCHERJ\HNG
VAN DE MAATSCHAPPIJ. DE TER·
BESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGE·
RING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22
OF 2S VAN DE BEDOELDE WET, IS EEN
STRAF.

2o

BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPI.J (WET TOT).- DE TE~
BESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGE·
RING, BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 22
OF 2S VAN DE BEDOELDE WET, IS EEN
STRAF.

van de 1'ege1'ing, doo1• het hof van assisen
uitgespmken bij toepassing van Mtikel 22 van de wet tot besche1·ming
van de maatschappij, wannee1· die
beslissing doo1· het hof We1'd getmffen
zonde1· tttssenkomst van de gezwo1·enen,
zelfs na vaststelling van de 1:1taat van
, wettelijke he1·haling doo1' het hof, be1'aadslagende met de gezwo1'enen (S).
(Art. S64 Sv.)

S0 HOF VAN ASSISEN.- BESLISSING

4° vVannee1' een a1·1·est van het hof van
assisen dat de beschttldigde ve1·ootdeelt
tot een vtijheidsstmf en hem te1· beschikking van de 1·ege1·ing stelt, vemietigd w01·dt, st1·ekt de cassatie zich ttit
tot de ganse ve1'001'deling (4).

DE BESCHULDIGDE, BIJ TOEPASSING
. VAN ARTIKEL 22 VAN DE WET TOT BE·
SCHERJ\HNG VAN DE MAATSOHAPPIJ, TER
BESOHIKKING VAN DE REGERING TE
STELLEN, GETROFFEN DOOR HET HOF
ZONDER TUSSENKOMST VAN DE GEZWO·
RENEN. 0NVVETTELIJKHEID.

5° vVannee1· de doot het hof van as sis en
opgelegde stmf onwettelijk is, t1·eft d,e
ve1·nietiging enkel de stmf en wo1·dt de
ve1·wijzing bevolen naa1• een ande1· hof
van assisen, hetwelk ttitspmak zal doen
op g1·ond van de Teeds do01' de jury .uit-

(1) Cass., 21 april 1975, supra, biz. 931.
(2) Cass., 11 december 1933 (Bull. en Pas.,
1934, I, 96) en noot getekend L. C. op biz. 9697, en 22 juli 1955 (ibid., 1955, I, 1270).
, (3) Raadpl.
FAUSTIN·HELIE,
Traite de
l'insi1·uction criminelle; d. III, druk 1869,
nrs. 5074 en vig., 5234 en 5241; FAUSTIN·
HELIE, Pratiqtte C1'iminelle des COU1'S et t?·ibunaux- Code d'inst1·. crim., d. II, druk 1951,

.5e ed. refondue et mise au courant par JEAN
BROUCHOT, nr. 296; S. SASSERATH, « La Cour
d'assises » in Les Novelles, Proc. pen., t. II,
vol. I, druk 1948, nr. 1773 ; BRAAs, P1•ecis
de p1•oc. pen., d. II, druk 1951, nr. 1045 ;
Y. E. TRoussE, « L'infraction »in Les Novelles,
Dr. pen., t. I, vol. I, druk 1956, nr. 3186 .. i
(4) Raadpi. cass., 26 november 1974, supr,a,
biz. 363.
'
.
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gesJJmken sclmlcligvm·Jclm'i'ng (1). (Artikel 434 Sv.)
(VANNIEUWENHUYSE.)
ARREST.

HET HOI<' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op, 16 april 1975 door het Hof van
assiseJ:!- van de provincie vVest-Vlaanderen
gewezen;
Over het rniddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 364
van het vVetboek van strafvordering en
22 van de wet van 9 april 1930 tot beschern:ling van de ITtaatschappij tegen
de abnormalen en de gewoontemisdadigers, zoals zij wercl vervangen bij artikel I van de wet van I jcui 1964 :
Overwegende dat, nadat eiser schuldig
werd vorldaard aan poging tot cloodslag
en aan diefstal, en nadtct vastgesteld
werd dat hij, ten aanzien van die Inisdrijven, verkeerde in staat van wettelijke
herhaling- bij materiele n'lisslag samenloop genoemd zoals omschreven in
artikel 54 van h'et Strafwetboek, het
arrest hem veroordeelt tot zeventien jaar
dwangarbeid, tot bijkomende straffen en
in de kosten met lijfsclwang, en hen1
vercler, bij toepassing van artikel 22 van
voormelde wet van 9 april 1930, ter beschikking stelt van de regering voor oen
termijn van twint:lg jaar, dit na a:floop
van zijn straf;
Overwegende dat zowel het bestreclen
arrest als het proces-verbaal van de
terechtzitting vaststellen dat over voormelde terbeschikkingstelling door het hof
zonder de gezworenen werd beraadslaagd;
Overwegencle dat de terbeschikkingstelling van de regering een straf is ; dat
dienvolgens, op grond van artikel 364
van het vYetboek van strafvorclering, het
hof erover samen 1net de gezworenen
moest beraaclslagen ; dat door dit niet
te doen, het hof op de rnisclaad een straf
toepast die het, ingevolge de wet, niet
mocht toepassen ;
Overwegende cl.at de terbeschikking-

(1) Raadpl. cass., 17 oktober 1966 (A1'1'.
cass., 1967, blz. 228) en noot 2; FAUSTINHELIE, T1·aite de l'instr~wtion criminelle, d. III,
druk 1869, ill'S. 5384 en vlg.; SOBEYVEN,
Traite pratiq~w des po1t1'vois en cassation,
druk 1885, ms. 302 en 314; BELTJENS, Ency-

stelling van cle regering met de hierboven
vernoemde criminele straf en bijkomencle
straffen een onsplitsbaar geheel uitmaakt ; dat aldus de uitgesproken straf
in haar geheel door onwettelijkheicl is
aangetast en de hierna uitgesproken vernietiging dan ook op clit geheel moet
slaan;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen vverden nageleefd en dat de beslissing ·overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, doch enkel in zoverre het
eiser veroordeelt tot zeventien jaar
dwangarbeicl, tot bijkomencle straffen
en in cle kosten met lijfsdwang, en hem
voor een termijn van twintig jaar ter
beschikking stelt van de regering ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding · zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; veroordeelt eiser in twee derde va.n de
kosten ; laat het overige derde ten laste
van de Staat ; verwijst de alclus beperkte
zaak naar het Hof v.an assisen van de
provincie Oost-Vlaanderen, doch e~1kel
om, met toepassing van artikel 434 van
het Wetboek van stra.fvordering, en overeenkomstig cle artikelen 362 en volgencle
van clit wetboek, een arrest te vvijzen op
de reeds door de jury gedane schulcligverklaring.
17 juni 1975. - 2 8 kamer. Voorzitte1', de H. W a11ters, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Chatel. Gelijkh~iclencle conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

28

KAl\iER. - -

17 juni 1975,

1o SOEVERE;I:NE

BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. -

STRAFZAKEN. DE
BEKLAAGDE

JliiiSDRIJF. DooR
ALS
RECHTVAARDI-

clopCdie dn droit m·iminel belge, d. II, druk
1903, art. 434, nrs. 1, 2, 16bis, 24 en 27;
S. SASSERATH, « La 0our d'assises » in ,Les
Novelles, Proc. pen., t. II, val. I, druk 1948,
m. 1773.
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GINGSGROND AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN. SOEVEREINE BEOOR.DELING DOOR DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

·2o

JYIISDRIJF.- DooR DE BEKLAAGDE
ALS RECHTVAARDIGINGSGROND AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN. SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENR.EOHTER.- GRENZEN.

Jo en 2° De feitem·echte?' beoonleelt in feite
en clerhalve soeverein of cle cloo1• cle
beklaagcle aangevoenle omstancligheclen.
een 1'echtvaa1·cligingsgroncl opleve1·en
waa1·cloor cle st?'af?'echtelijke aanspmkelij kheicl wo1·clt ~titgesloten, met het voo?'behoucl dat de do01· hem vastgestelcle
feiten cle gevolgen moeten k~mnen ?'echtvaanligen die hij in 1·echte entit afleiclt (1): (Art. 71 S.W.)
(KOLENBERG EN LITISOONSORTEN,
T. DE BONDT.)

Met de notities overeensternn1.end
arrest.
17 juni 1975. - 2 8 kamer. Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Chatel. Gelijkl~ticlencle conchtsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HR. De Baeck en Faures.

28 KAl\illR.-

17 juni 1975.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST). ONRECHTJ\'IA-

(1) Cass., 10 januari 1972 (A1'1·. cass., 1972,
blz. 456) en 19 december 1972 (ibid., 1973,
blz. 411) en cle noot 2, blz. 415.
(2) Raadpl. cass., 16 januari 1939 (Bttll.
·en Pas., i939, I; 25); 28 oktober 1942 (ibid.,
1942, I, 261); 2 mei 1955 (ibid., 1955, I, 950);
24 maart 1969 (A1·r. cass., 1969, blz. 690);
4 september 1972 (ibid., 1973, blz. 1); VAN
RYN, Rev. m·it. jU?". belge, 1947, blz. 117;
DABIN en LAGASSE, Rev. m·it. jt!?', belge, 1949,
blz. 80 tot 86, en 1959, blz. 295, 299 en 304;
DABIN, Rev. m·it. ju?". belge, 1957, blz. 9;
DABIN, Amwles de d?·oit .et de sciences politi.qtws, 1948-1949, blz. 7 en vlg.; DALcQ, Novelles, Droit civil, d. V, 2" boek, nr. 2004;

TIG FElT. TE VERGOEDEN SCHADE.
BEGRIP. BENADELING VAN ·EEN
RECHTli'J:ATIG BELANG. BENADELING
DIE EEN DERGELIJKE SCHADE KAN OPLEVEREN.

Hij clie een om·echtmatige daacl heeft ve?'1'icht, is vm·plicht tot ve1·goecling van alle
andere vaststaancle schacle aan het cleTven
van een ongeoo?'loofcl voo1·cleel clie cloo?'
zijn sclmlcl is veTOO?'zaakt (2) ; cleze
schacle lean voo?' een gemeente voortvloeien ~•it een veTkee?·sbelemme?·ing op
een openba1·e plaats of weg ten gevolge
van een on?'echtmatige hancleling. (Artikelen 1382-1384 B.W.)
(STAD GENT, T. l\illSTDAGH.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 september 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Overwegende dat het vonnis enkel uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering van eiseres ;
Over het mi~ldel afgeleid uit de schending van de artikelen 97, van de Grandwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 33, meer bepaald 6°, 34-2, mecr
bepaald 1°, en 35, meer bepaald lid 2,
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer,
cloo1·clat het vonnis, na geeonstateerd
te hebben dat verweerder door het
beroepen vom1is van de ~olitiereehtbank
te Gent, gewezen op tegenspraak op
29 maart 1973 en waartegen op strafrechtelijk gebied geen hager beroep was
ingesteld, veroordeeld was geweest om
een voertuig te hebben laten stationeren
in de na;bijheid van een kruispunt op
RoNSE, Schade en schadeloosstelling, A.P.R.,
nrs. 13 en vlg. ; PIRSON en DEVILLE, Traite

de la ?"esponsabilite civile ext?·a-contracttwlle,
d. I, blz. 184; DE PAGE, d. II, nrs. 043 en
050 ; DEKKERS, Inleicling tot het werk van
SIMONT et KIRKPATRICK, Rembou.rscment des
j1·ais d'assistance, 1962, nr. 7, blz. IX. - Vgl.
ook de vroegere rechtspraa.k van het Hof :
cass., 21 maart 1935 (Bttll. en Pas., 1935, I,
194); 19 oktober 1937 (ibid., 1937, I, 298);
15 april 1040 (ibid., 1040, I, 121); 5 mei 1045
(ibid., 1945, I, 156); 9 febrlmri en 20 december 1948 (ibid., 1948, I, 88 en 735); 21 november 1949 (ibid., 1950, I, 174).
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minder dan 5 meter van de verlenging
van de naastbijgelegen rand van de zijweg en om aldus een inbreuk te hebben
gepleegd op artikel 33, meer bepaald 6°,
en 34-2, meer bepaald 1°, van voormeld
verkeersreglement, de vordering van
· eiseres ontvankelijk doch ongegrond verklaart, welke ertoe strekte verweerder
te horen veroordelen om aan eiseres de
kosten te betalen welke veroorzaakt werden door het feit dat de politie van eiseres,
gezien de afwezigheid van verweerder,
overeenkomstig artikel 35, meer bepaald
lid 2, van voormeld verkeersreglement de
foutief stationerende wagen van verweerder had verplaatst, zulks op grond van
de beschouwing dat, gezien voormelde
omstandigheden, de politie hulp m6cht
vorderen om het voertuig van verweerder
te verplaatsen en de kosten daarvan op
verweerder mocht verhalen, doch dat
deze kosten niet gelijk te stellen waren
met schade voortvloeiend uit een misdrijf,
tenvijl, eerste onderdeel, nu uit de constataties van het vonnis blijkt dat, zonder
de inbreuk van verweerder op de artikelen 33 en 34-2 van voormeld verkeersreglement, de politie van eiseres tot h.et
verplaatsen van de wagen van verweerder
met de daarmede gepaard gaande kosten
niet zou zijn overgegaan, het vonnis een
verkeerde interpretatie heeft gegeven
van het begrip van oorzakelijldleidsverband zoals bedoeld in de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, en
tevens in een tegenstrijdigheid vervalt,
hetgeen gelijkstaat met een gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering ;

tweede onde1·deel, minstens het niet duidelijk is of de rechters hebben willen
beslissen dat tussen de inbreuk van
verweerder op de artikelen 33 en 34-2
van voormeld verkeersreglement en de
kosten van de verplaatsing van de wagen
van verweerder geen oorzakelijkheidsverband bestond, om de reden dat, ook
indien verweerder gezegde inbreuk niet
had gepleegd, de politie van eiseres tot
gezegde verplaatsing zou zijn overgegaan,
welke onduidelijkheid in de motivering
van het bestreden vonnis het Hof niet in
de mogelijkheid stelt na te gaan of de
rechters een juiste toepassing hebben
gemaakt van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk W etboek, zodat deze
onduidelijkheid gelijkstaat met een gebrek aan de door artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering ;
derde ondm·deel, ook indien de rechters

op niet bekritiseerbare wijze beslist zouden hebben dat de kosten van verplaatsing van de wagen niet door de inbreuk
van verweerder veroorzaakt waren, niettemin, zoals het vonnis trouwens zelf
constateert en verklaart, gezien die inbreuk en gezien de afwezigheid van
verweerder, de politie van eiseres overeenkomstig de bepalingen van artikel 35,
meer bepaald lid 2, van voormeld verkeersreglement het voertuig van verweerder mocht verplaatsen en de kosten
daarvan op verweerder mocht verhalen,
zodat het vonnis, door de vordering van
eiseres ongegrond te verklaren, niet aileen
gezegd artikel 35 heeft geschonden, maar
tevens in een teg({nstrijdigheid vervalt
welke gelijkstaat met een gebrek aan de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat verweerder zijn voertuig in
strijd met de bepaling van artikel 33,
6°, van het algemeen verkeersreglement
had achtergelaten en dat de politie van
eiseres dan ook, gelet 'op de afwezigheid
van verweerder, diens voertuig mocht
verplaatsen en eiseres de kosten van die
verplaatsing op hem mocht verhalen, het
vo~mis er zich toe beperkt te beslissen
dat de kosten van verplaatsing van de
wagen van verweerder niet gelijk te stellen zijn met schade voortvloeiend uit een
misdrijf;
Overwegende dat artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek de dader van een
ongeoorloofde handeling ertoe verplicht
de gehele door deze handeling veroorzaakte schade te vergoeden, welke zeker
is en niet uit de beroving van een onrechtmatig voordeel voortspruit ;
Overwegende dat de gemeente die tot
opdracht heeft over het verkeer te waken
op de op haar grondgebied gelegen straten, plaatsen en openbare wegen, ertoe
gehouden is ervoor te zorgen dat dit verkeer ongehinderd zou verlopen ;
Overwegende dat degene die door een
onwettige of ongeoorloofde handeling
een belemmering van het verkeer veroorzaakt en er dienvolgens de gemeente toe
noopt, ingevolge de op haar rustende verplichting, aan die hinder eventueel een
einde te stellen, aansprakelijk kan gesteld worden, op grond van artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek, om de aldus
door de gemeente opgelopen schade te
vergoeden: ;
Overwegende dat voor zover de aldus
opgelopen schade uit een misdrijf ontstaan is, de strafrechter bevoegd is om
van de vordering kennis te nemen ;
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Overwegende dat ten deze niet kan
uitgemaakt worden of de rechters in feite
hebben beslist, om niet bepaalde reden.en,
dat de door eiseres ingevolge de verplaatsing van de wagen van venvee1'der opgelopen kosten niet door het gepleegde misclrijf veroorzaakt werden, ofwel in rechte
hebben beslist dat, hoewel de kosten
door gezegd misdrijf werden veroorzaakt,
het aldus door eiseres opgelopen nadeel
niet op grond van artikel 1382 van het
Burgerlijk Wetboek kan vergoed worden;
Dat het vonnis derhalve niet regelmatig
gemotiveerd is, en het tweede onderdeel
van het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde, zitting houdend in hoger
beroep.

het ogenblik dat hij htdswaa1·ts kem·t na
zijn clienteel te hebben bezocht,' doo1· een
ongeval get?·offen, dan kan de 1·echter, op
g1'Dnd van de gegevens van de zaalc,
wettelijk beslissen dat de handelsve1'tegenwooTdige1' op dat ogenblik zijn
a1·beidsovereenkomst nag ttitvoe1·de en
dat het ongeval een m·beidsongeval en
geen ongeval naaT of van het we1·k is (1).
(Art. l, leden 1 en 6, gecoi:ird. wetten
van. 28 september 1931.)
2° en 3° lVannee1· een vonnis van de
1'echtbank van em·ste aanleg inzake
m·beidsongevallen wordt veTniet·igd na
de inweTkingt1·eding van m·tikel 579
van het Gm·echtelij k W etboelc, kmchtens
hetwellc de arbeidsge1·echten te1' zake
bevoegd zijn, woTdt de zaak venvezen
naar het arbeidshof (2). (Artt. 3 en
1110 G.W.)
(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP
ll, T. JANSOONE.)

« FIDELITAS

17 juni 1975. - 2e kamer. Voo1'zitter, Ridder Rutsaert. voorzitter. VeTslaggeveT, cle H. Sury. Gelijklttidende conclusie, de H. Krings, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Bayart.

3e KAMER. -

18 juni 1975,

1° ARBEIDSONGEVAL. ONGEVAL
OVERKOJ\'IEN TIJ"DENS DE UITVOEJ,tiNG
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOJ\'IST. BEGRIP.
2° WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN
DE REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG
INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN. REOHTBANK TER ZAKE NIET l'IIEER BEVOEGD OP HET OGENBLIK VAN DEVERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR HET
ARBEIDSHOF.
3° VERWI.JZING NA CASSATIE. BuRGERLIJKE ZAKEN.- VERNIETIGING
VAN EEN VONNIS VAN DE REOHTBANK
VAN EERSTE AANLEG INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN.- REOHTBANK TER ZAKE
NIET MEER BEVOEGD OP HET OGENBLIK
VAN DE VERNIETIGING. - VERWIJZING
NAAR HET ARBEIDSHOF.
1° W oTdt een handelsvm·tegenwoordiger, op

ARREST.
RET HOF; - Gelet op de bestreclen
vonnissen, in hoger beroep gewezen op
13 september 1973 en 13 juni 1974 door
de Rechtbank van eerste aanleg te
Mechelen;
Over het eerste middel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 1, lid l,
van de bij koninklijk besluit van 28 september 1931 gecoi:irdineerde wetten op
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen, 1 yan de besluitwet van 13 december 1945 betreffende
cle vergoeding der schade voortspruitende
nit ongevallen die zich op de weg naar
of van het werk voordoen en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het vonnis van 13 september
1973, na te hebben aangenomen, zoals
door eiseres in haar conclusie werd gesteld, dat wijlen Van Looy op 29 juni
1968, te 19 u. 30, de dood vond in een
auto-ongeval, beslist dat dit ongeval
moet beschouwd worden als hem overkomen tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst en tevens, behoudens tegenbewijs, moet geacht worden
als overkomen door het feit van de
(1) Cass., 13 januari 1971 (A1T. cass., 1971,
biz. 462).
(2) Cass., 25 september 1974, sup1·a
biz. 118.
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overeenkomst, om de reden dat het werk
van het slachtoffer als handelsvertegenwoordiger begon op het ogenblik dat hij
van huis vertrok en eindigde op het
ogenblik dat hij thuiskwam e;n daar niets
aan afdoet dat hij op de dag van. het
ongeval als bijkornende opdracht had
tussen 14 en 19 uur op de handelsbeurs
te Rotselaar aanwezig te zijn, vermits
hij zich nadien nog steeds bij een of
andere klant kon begeven, alhoewel er
geen aanwijzingen voorhanden zijn dat
wijlen Van Looy Renaat de dag van het
ongeval nog zinnens was znlks te doen
en niet bewezen wordt dat het ongeval
hem overkwarn_ door een ander feit dan
de uitvoering van de overeenkomst,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, het strijdig is
met de in het rniddel aangehaalde wetsbepalingen te beslissen dat een handels-.
vertegenwoordiger tussen het ogenblik
waarop hij van huis vertrekt en het ogenblik dat hij thuis terugkomt steeds moet
geacht worden zijn arbeidsovereenkornst
nit te voeren omdat hij zich na het
vervullen van de hem opgelegde opdrachten nog steeds bij een of andere klant
kon ' begeven, wanneer er geen enkele
aanwijzing voorhanden is dat hij de dag
van het ongeval nog zinnens was zulks
te doen;
tweecle onclenleel, door te stollen dat
het ongeval moet geacht worden als
overkomen door het feit van de overeenkomst omdat het tegenbe\vijs niet werd
geleverd, de bestreden beslissing geen
afdoend antwoorcl_geeft op de conclnsies
waarin door eiseres wercl gesteld : « clat
vaststaat, zoals blijkt nit het voorgelegd
repressief dossier, dat wijlen Van Looy
Renaat zijn dienstopclracht te Rotselaar
alleszins onclerbroken en verlaten heeft
om zich naar een herberg te Beersel te
begeven ; clat het getuigenis van de
herbergierster De Smet- Irma, bevestigd
door een aanwezige verbruiker, de genaamde Van den Dries Ferdinand, er
geen twijfel laat over bestaan dat het
slachtoffer zich in de herberg van
De Smet Irma bevond te Beersel tnssen
17 n, 30 en 18 uur; dat de herbergierster
verklaart dat het slachtoffer dronken was
en zij daarom weigerde hem het bestelde
bier te schenken " ; minstens het motief
waarbij het vonnis stelt dat de verklaring
van de herbergierster De Smet Irma
noch die van Van den Dries Ferdinand
noch die van Lombaerts Jan een rechtsgeldig bewijs vormen van de dronkenschap, dubbelzinnig is vermits er niet
kan nitgemaakt worden welke de betekenis is die door de rechter aan het woord

« rechtsgeldig '' wordt gegeven en of hij
heeft willen stollen clat de getuigen niet
verklaard hebben dat het slaohtoffer
dronken was ofwel dat de verklaringen
van de getuigen niet betrouwbaar zijn ;
een dergelijke dubbelzinnige motivering
op een afwezigheicl van motief neerkomt :

vVat het eerste onclerdeel betreft :
Overwegende dat het eerste bestreden
vonnis vaststelt : dat Van Looy Renaat
« zowel reeds 's 1norgens te 9 uur als in
de loop van de dag en zelfs na 18 unr
afspraken vastlegde met klanten en te
hmmen huize ; dat nit niets blijkt en door
geen van beide partijen beweerd of
bewezen wordt dat hij zioh elke dag
v66r het aanvatten van zijn werk moest
aamnelden bij zijn werkgever en op het
eincle van de dagtaak zioh wecleron1 bij
zijn patroon moest melclen om verslag
uit te brengen alvorens zioh naar hnis te
begeven; ... clat hij een ruime vrijheicl
had in het indelen van zijn dagtaak en
het bepalen van het aanvangen en het
eincligen van zijn werk ; clat het -werk
van wijlen Van Looy Renaat als hanclelsvertegenwoorcliger begon op het ogenblik
clat hij van hnis vertrok en eindigcle op
het ogenblik clat hij thuis terugkwam " ;
Over-vvegende dat het vonnis de nadruk
erop legt dat niet bewezen is dat de
plaats van het ongeval en het tijclstip
waarop het gebeurde een plaats en een
tijdstip waren die « alleszins buiten de
uitvoering van de overeenkomst lagen"
of dat de getroffene op die plaats « kraohtens een uitclrukkelijke bepaling van cle
overeenkomst uiet mooht zijn ";
Overwegende dat cleze beslissing wettelijk is ; dat immers een aanzienlijk
gedeelte van de tijd welke een handelsvertegenwoordiger aan zijn werk besteedt
op de openbare weg verloopt ; dat de
ongevallen overkomen gedurende de
menigvuldige trajeoten welke de handelsvertegenwoorcliger alclus aflegt om zijn
olienteel te bezoeken, ook gedurende het
laatste trajeot dat hij aflegt om huiswaarts te _ keren, besohouwcl kunnen
worden als overkomen in cle loop van cle
uitvoer:i;ng van de arbeidsovereenkomst ;
Overwegende dat de bekritiseerde reden van het vonnis, volgens welke "Van
Looy Renaat na zijn aanwezigheid op de
handelsbeurs te Rotselaar zich nog steeds
bij een of andere klant kon begeven,
alhoewel er geen aanwijzingen voorha:nden zifn dat hij het de dag van het ongeval nog zim1ens was te doen ,, een overtollige red en uitmaakt, nu in de onder-·
stelling dat Van Looy dit voornemen

1109
niet had, het ongeval zou overkomen
zijn gedurende het laatste traject dat de
handelsvertegenwoordiger afiegde om
huiswaarts te keren ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
'

Overwegende dat het vonnis de conclusie van eiseres betreffende de beweerde
dronkenschap van Van Looy Renaat
passend beantwoordt door erop te wijzen
« dat er ter zake geen dro;nkenschap
bewezen is ; dat de verklaringen van de
herbergierster De Smet Irma, noch van
Van den Dries Ferdinand en Lombaerts
J.B. daarvan een rechtsgeldig bewijs
vor1nen >>;
Overwegende dat door het woord
« rechtsgeldig » het vomlis kennelijk en
zonder dubbelzimligheid bedoelt dat de
verldaringen van voormelde getuigen niet
voldoende overtuigend zijn opdat het
bewijs van dronken.schap eruit met
zekerheid zou lnumen worden afge1eid ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over' het tweede midclel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek,

beschouwiilg « da~ daarenboven nog een
schaclevergoeding van 6 t.h. 1noet worden
bijgeteld », het tweede bestreden vonnis
geen antwoord verstrekt op de in het
middel vermelde conclusie van eiseres,
die, om de redenen welke zij opgaf, de
toevoeging van 6 t.h. vakantiegeld wel
aamlam op de wedde, maar niet op de
commissies ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis van 13 j,1.uli 1974 in zoverre
het 6 t.h. toevoegt aan de commissies ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding za~
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 Arbe'idshof te
Brussel.
18 j1.mi 1975. - 3 8 kamer. - Voo1'zitte1' en Vm·slaggeve1', de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttideotde conclusie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. De
Baeck en van Heeke.

Dat het middel niet kan aangenomen
·worden;
Over het derde middel,' afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grond·wet,
doo1·dat het vonnis van 13 juni 1974,
na te hebben aangenomen dat het
ongeval aan wijlen Van Looy Renaat
moet worden beschouwd als een arbeidsongeval, het in aanmerking te nemen
basisloon bepaalt op 201.138 frank, te
beperken tot 200.000 frank ten tijde van
het ongeval,
te1·wijl eiseres in conclusie stelde dat
het basisloon slechts 180.122 frank
bedroeg, daar « het vakantiegeld ten
bedrage van 6 t.h. in voege ten tijde van
het ongeval, enkel kan . aangerekend
worden op de wedde; dat de dubbel
betaalde vakantie op de commissies niet
in aanmerking kan genomen ·worden daar
dit ten tijde van het ongeval niet betaald
werd, omdat er geen wettelijke verplichting bestond, en overigens tijdens de
vakantie geen commissies door Van Looy
konden verdiend worden, daar deze enkel
worden uitgekeerd op effectief geleverde
prestaties » :
Overwegende

dat

door

de

enkele

38 KAJ\'I:ER,- 18 juni 1975.
Jo HUWELIJKSCONTRACT. GElVIEENSOHAP.- LASTEN.- RoERENDE
SOHULDEN DOOR DE VROUW VOOR HET
HUWELIJK AANGEGAAN.
ARTIKEL 1410 VAN HET BURGERLIJK vVETBOEK.
NIET TOEPASSELIJK OP
SOHULDEN ONTSTAAN UIT EEN WETTELIJKE VERPLIOHTING.
2° SOCIALE ZEKERHEID.- SoOIAAL
STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN. BIJDRAGEN DOOR DE GEHUWDE VROUW
VERSOHULDIGD VOOR JAREN VOOR HET
HUWELIJK. - ARTIKEL 1410 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK NIET TOEPASSELIJK.
1o en 2° Het bepaalde in a1·tikel1410 van

het Btw·ge1·lijk VVetboek, Zttidens hetwelk
de lmwelijksgemeenschap tot betaling
van de 1'oe1·ende schttlden die doo1· cle
V1'0ttw v661· het httwelijk zijn aangegaan,
slechts gehouclen is voo1· zove1· die voo?·tvloeien uit een akte clie v661· het huwelijk
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een vaste dagtekening ve1'k1'egen heejt,
is niet toeJJasselijk op de schulden ontstaan uit een wettelij ke ve1·plichting,
zoals de doo1· het sociaal statttttt van
de zelfstandigen opgelegde bijdmgeplicht (1).
(SOCIALE VERZEKERINGSKAS « DE ZELF·
STANDIGE ARBEIDERS VAN BELGIE ll,
T. VERBEECK EN VERKOELEN.)
ARREST.

HET HO:B';- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 januari 1974 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 11, §§ 2 en 4,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen, 38,
§ 1, 1°, 41 van het koninklijk besluit van
19 december 1967 houdende ;;tlgemeen
reglement in uitvoering van voormeld
koninklijk besluit, en 97 van de Grandwet,
doonlat het arbeidshof, hoewel het de
jaren 1965 tot 1968 uit de periocle van
beweercle zelfstanclige activiteit van 1963
tot 1970 uitsluit, niettemin voor de berekening van de bijclragen in 1969 en 1970
verschuldigcl rekening houdt met de
inkomsten van 1966 en 1967,
tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, gezien de uitsluiting van de jaren 1965 tot 1968, de
als zelfstandige activiteit erkende bedrij.
vigheid in de jaren 1969 en 1970 als een
begin van bezigheid client te worden
beschouwd krachtens artikel 38, § 1, 1o,
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 ; in zulk geval een bijzondere
berekeningswijze is voorgeschreven door
artikel 41 van het koninklijk besluit van
19 december 1967, in de plaats van de
ver:wijzing naar het gewone refertejaar
in artikel 11, § 2, van het . koninklijk
besluit nr. 38 bepaalcl; zodat het arbeiclshof, door geen toepassing te maken van
de bijzondere berekeningsmethocle in
geval van aanvang of hervatting van
beroepsbezigheid en de eruit voortvloeiende niet-toepasbaarheid van voormeld artikel 11, § 2, waarvan de uitD1·oit civil belge, X-1, nr. 399;
Regimes mat1·imoniauro, nr. 893;
PLANIOL en RIPERT, D1•oit civil jranrais,
VIII, nr. 307.
(1)

DE PAGE,

RENAULD,

werking door artikel ll, § 4, aan de Koning werd opgeclragen en door artikel 41
van het koninklijk besluit van 19 december 1967 verwezenlijkt, de in dit onderdee! aangehaalde bepalingen schendt ;
tweede onde1·deel, eiseres in conclusie had
aangevoerd : « indien het Hof oorcleelt
dat Verbeeck einde 1964 stopte met haar
zelfstanclig beroep en dit maar op 1 februari 1969 hernam, moeten de bijdragen
van 1969 en 1970 op een andere basis
berekend worden ; inderdaad, zonder
onderbreking van zelfstanclig beroep
worden de bijdragen van 1969 berekend
op de inkomsten van 1966 (aanslagjaar
1967) 24.200 fra~lk, en de bijdragen van
1970 op de inkomsten van 1967 (aanslagjaar 1968) steeds 24.200 frank (artikel11,
§ 2, lid 2, van het koninklijk besluit nr. 38
van 27 juli 1967), terwijl, inclien men moet
aannemen dat Verbeeck haar beroep van
herbergierster hernam op 1 februari
1969, na stopzetting einde 1964, de berekening cler bijdragen van 1969 en 1970
n'loet gebeuren op basis van cle'inkomsten
van 1969 (aanslagjaar 1970) 97.227 frank
en clit bij toepassing van artikel 11, § 4,
van het koninklijk besluit nr. 38 en van
artikel 41 van het koninldijk besluit van
19 december 1967; appellante voegt bij
het dossier een rekeninguittreksel aangepast aan een stopzetting gevolgcl- door
een herneming zoals hierboven uitgelegd ,; en het arbeidshof, door geen antwoorcl op dezo conclusie te geven, het
Hof niet in de mogelijklleicl stelt zijn
toezicht op de wettelijld'leicl van deze
beslissing uit te oefenen en bijgevolg
artikel 97 van de Gronclwet schenclt :
Overwegende clat eiseres in conclusie
stelde clat, inclien er een onderbreking
van het zelfstanclig beroep werd aangenomen gedurende de jaren 1965 tot en
met 1968, de berekening van de bijclragen
voor 1969 en 1970 op een andere basis
cliencle te geschieden clan die welke zou
gelden indien er geen onclerbreking van
het beroep werd aangenomen, en zulks
met toepassing van de artikelen 11, § 4,
van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967 en 41 van het koninklijk
besluit van 19 december 1967; dat zij
een berekening van de alclus verschuldigde bijdragen bij haar conclusie voegcle;
Overwegende dat het arrest, hoewel
het aanneemt clat er een onderbreking
van het beroep heeft plaatsgehad van
1965 tot en met 1968, de verschuldigcle
bijclragen niettemin berekent alsof er geen
onderbreking was tussengekomen, zonder
I
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enige reden op te geven waarom de door
eiseres voorgestelde berekening van de
hand diende gewezen te worden ; dat het
derhalve. de conclusie van eiseres niet
passend beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 1410 van het
Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het arbeidshof verweerder buiten de zaak stelt op grond dat « immers,
afgezien van het feit dat de huwgemeenschap slechts een aanvang nam
bij het huwelijk van (verweerders) op
20 november 1969, de schulden veroorzaakt door (verweerster) in de uitoefening
van haar zelfstandige activiteit niet ten
laste van de huwgemeenschap kunnen
gelegd worden »,
te1·wijl de gemeenschap nochtans krachtens artikel 1410 van het ,Burgerlijk
W etboek gehouden is tot betaling van
de roerende schuldeli die door de vrouw
v66r het huwelijk zijn aangegaan, voor
zover deze schulden vaste datum vertonen ; deze laatste. voorwaarde in het
geval van schulden door de wetgever op. gelegd, zoals verplichte bijdragen in het
kader van de sociale zekerheid der zelfstandigen, uiteraard vervuld is, zodat
het arbeidshof, door de verschuldigde
bijdragen voor de jaren 1963, 1964 en
het gedeelte van 1969, voorafgaand aan
de datum van het huwelijk niet ten laste
van de gemeenschap te leggen hoewel
hun karakter van roerende schulden die
aan het huwelijk voorafgaan vaststaat,
artikel 1410 van het Burgerlijk Wetboek
schendt:
Overwegende dat zo, overeenkomstig
artikel 1410 van het Burgerlijk Wetboek,
de gemeenschap tot betaling van de
roerende schulden, die door de vrouw
v66r het huwelijk zijn aangegaan, slechts
gehouden is voor zover die voortvloeien
onder meer uit een akte die v66r het
huwelijk een vaste dagtekening verkregen
heeft, deze voorwaarde evenwel niet
vereist is vvat de wettelijke verplichtinge:ri
betreft, zoals de belastingschulden of de
onderwerpelijke · bijdragen ;
Overwegende derhalve dat, door verweerder buiten de zaak te stellen wat
betreft de roerende. schulden die door
verweerster v66r het huwelijk werden
aangegaan, om de reden dat die schulden,
door verweerster veroorzaakt « in de
uito~fening van haar zelfstandige activiteit, niet ten laste van de huwgemeenschap kunnen gelegd worden», het arrest

artikel 1410 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voor de
jaren 1969 en 1970 verschuldigde bijdragen berekent en verweerder buiten
de zaak stelt wat betreft de schulden die
door verweerster v66r het huwelijk werden aangegaan, en in zoverre het over
de kosten uitspraak doet ; 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
beperl~te zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
18 juni 1975. -,3 8 kamer.
Voa1'zittm· en VeTslaggeveT, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijklttidende oonclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.- Pleitm·, de H. Bi.i.tzler.

3e KAl\1ER. -

18 juni 1975,

ARBEIDSONGEVALLEN. - VERBOD
01\1 DE SCHADEVERGOEDING VAN GE1\iEEN RECHT EN DE ARBEIDSONGEVALLENVERGOEDING TE 0Ul\1ULEREN. BEREKENING VAN DE l\'IET DE SCHADEVERGOEDING VAN GEl\1EEN RECHT OVEREENSTEJ\'Il\'IENDE RENTE. - TOEPASSELIJK BAREl\1A.

De 1·ente die ovm·eenstemt met de volgens het
gemeen Teoht toegekende sohadeve1'goeding, welke kmohtens a1·tikel 46, § 2,
lid 2, van de A1·beidsongevallenwet van
10 ap1·il 1971 niet mag wo1·deri samengevoegd met de a1·beidsongevallenve1·goeding, moet wm·den beTekend volgens
het ba1·ema F, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 21 deoembm· 1971 (1).
(1) Raadpl. cass., 24 maart 1938 (Bttll. en
Pas., 1938, I, 114); FAGNART, noot in Tijdsch1'ift voo1· sociaal 1'echt, 1973, biz. 378. Zie
omtrent de toepassing van de bij koninklijk
besluit van 21 december 1971 vastgestelde
tarieven op de kapitalen die niet vo6r 1 januari 1972 gevestigd zijn : cass., 6 februari
1974 (A1·r. cass., 1974, biz. 612).
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(NAAlVILOZE
VENNOOTSCHAP
cc ZURICH ll,
T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN BEROEP TE LUIK, MARCISZ EN
VAN DER J\'!EER.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
.arrest, op 20 december 1973 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van het koninklijk besluit van 21 decen1.ber 1971 houdende uitvoering van
sommige bepalingen van de Arbeidsongeva.Uenwet van 10 april 1971, n:teer
bepaald van do ~rtikelen 20 en 21 van
dat koninklijk besluit,
doonlat het arrest oordeelt dat, voor
de berekoning van de J;ledragen die aan
de rechthebbenden van het slachtoffer
van hot auto-ongeval toekonwn, het
barerna E in aa:nTnerking n1.oet genmnen
worden en dat het bareTna F enkel mag
·worden aangowend bij de berekening
van de bedragen die " ineens " aan het
slachtoffer 6f zijn r~chthebbenclen worden
uitgekeerd,
terwijl, ee1'8te onclenleel, het arrest alclus
voor de berekening van de bedragen die
aan een slachtoffer van een arbeidsongeval of zijn rechthebbenden moeten
toekmnen, een baren1a in amnnerking
neen1.t, 1net nan1.e het barmna E, waarin
een lastenpercentage begrepen is dat
noch voor het slachtoffer noch voor zijn
rechthebbenden bestemd is, maar wel
voor de uitkeringsinstelling van de renton, om de kosten te dekken verbonden
aan het beheer van het dossier ;
tweede onclenleel, hot arrest aldus de
principes gesteld in het arrest van het
Hof van cassatie van 24 maart 1938
miskent, volgens hetwell1: het barema,
gevoegd bij hot koninklijk besluit van
12 november 1929, voor de berekening
van het kapitaal van de lijfrente, waa.rop
het slachtoffer van een arbeidsongeval het
recht heeft te vragen dat een derde hem
in kapitaal zou uitbetaald worden, onwetbig is in de mate dat het in cle berekeningen rekening houclt met een lastenpercentage, zodat het bestreden arrest
het koninklijk besluit van 21 december
1971 op een foutieve wijze toepast en cle
geest ervan miskent, waaromtrent het
hogervermeld arrest van het Hof van
cassatie cle , basisprincipes had vastgelegd :

Overwegende dat uit het arrest blijkt

clat, op grond van het gemeen recht aan
de tweede en de derde verweerder, ouclers
van cle getroffene, elk een schadevergoeding van 65.000 frank werd toegekend;
dat naar luid van artikel 46, § 2, lid 2,
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 deze schadevergoecling niet kan
samengevoegcl worden met de krachtens
cleze wet toegekencle vergoecling, zijncle,
volgens hot arrest, een jaarlijkse. rente
van 30.620 frank;
Overwegende clat bij het koninldijk
besluit van 21 clecmnber 1971 houdencle
uitvoering van sommige bepalingen van
cle Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 bijlagen zijn gevocgcl, waaronder
het barema E voor het berekenen van
de te vestigen kapitalen van de renton
en van de wiskunclige reserves en het
barema F voor het berekenen van de
kapitalen betaalbaar aan de getroffenen
of de rechthebbenden ;
Overwegende dat de op groncl van het
gemeen recht toegekende schaclevergoeding van 65.000 frank rechtstreeks door
de ,aansprakelijke uitbetaalcl worclt aan
de gelaecleerclen, zodat uiteraard cle
verzekeraar -arbeidsongevallen
desaangaancle geen wiskundige reserve heeft
1noeten of kunnen vestigen, geen rente
hoeft uit te betalen en clan ook geen
aclministratieuitgaven, dic;J daarmee zouden gepaard gaan, hoeft te cloen ; dat het
baroma E derhalve vreemd is aan deze
65.000 fra;nk ; dat de rente die overeenstemt met dit kapitaal van 65.000 frank
integencleel moet berekend worden aan
de liand van het barema F ;
Overwegencle dat het bedrag van de
wiskundige reserve zal nweten overeenstemmen met de rente versohuldigd, op
groncl van de Arbeidsongevallenwet,
wegens overlijden, hetzij 30.620 frank,
cloch vermindercl, ingevolge artikel 46,
'§ 2, lid 2, van de Arbeiclsongevallenwet,
n1.et de rente waaraan het gen1.eenrechtelijk kapitaal van 65.000 frank volgens
barema F beantwoordt ; clat op het saldo
en overeenkomstig barema E de wisklU1.clige reserve zal worden berekend ;
Overwegende clat derhalve, door de
wiskunclige reserve en het daarmee verband houdencl barema E te betrekken
bij de gemeenrechtelijke schaclevergoeding van 65.000 frank, h~t arrest de in
het midclel aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melcling zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigcle beslissing ; houdt de
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zaak ~1aar het Arbeidshof te Brussel.

(VAN ACKER, T. GEMEENTE DE PANNE.)

18 juni 1975. 3e kamer. - VooT'
zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
PleitM', de H. Van Ryn.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
boslissingen, op 16 mei en 31 oktober 1974
gewezen door de bestendige deptltatie
van de provinciale raad van vVest-Vlaanderen;

ARREST.

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van 16 mei 1974:

3e

KAMER. -

18 juni 1975,

1 o VOORZIENING IN CAS SATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN OASSATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD. GEMEENTELIJKE EN PROVINOIALE BELASTINGEN, NA EEN EERSTE VOORZIENING WORDT GEEN ANDERE VOORZIENING TOEGELATEN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERl\'IIJN. DIREOTE GEJ\'IEENTEBE•
LASTINGEN.- VERKLARING VAN VOORZIENING
GEDAAN
l\'IEER
DAN
EEN
MAAND NA DE BETEKENING VAN HET
BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTA-'
TIE. NIET ONTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° Na de ~titspmak op een voo?'ziening in
cassatie tegen een beslissing inzake gemeente- of p?'ovinciebelastingen staat
tegen dezeljde beslissing geen voo1·ziening
mee?' open voo1· de partij die ze heejt
ingesteld, behalve in het geval bepaald in
a1·tilcel 40, lid 4, van de wet van 15 j~mi
1935 (1). (Art. 4 wet van 22 januari
1849; art. 438 Sv.)

2° De ve1·klm·ing van voo1·ziening in
cassatie tegen een beshtit van de bestendige deputatie inzak!J di1·ecte gemeentebelastingen moet op st1'affe van ve1·val
wo1·den gedaan binnen een maand na
de betelcening van de best1·eden beslissing (2). (Art. 4 wet van 22 januari
1849.)
{1) Vgl. in beiastingzaken: cass., 15 oktober
1968 (An·. cass., 1969, biz. 181); in tuchtzaken : cass., 5 januari 1973 (ibid., 1973,
biz. 461); in strafzaken.: casS'., 11 december
1973 (ibid., 1974, biz. 419).
(2) Gass., 13 oktobElr 1965 (B1tll. en Pas.,
1966, I, 205).
(3) Sup1·a, biz. 586.

Overwegende dat eiser te voren reeds
tegen deze beslissing een cassatieberoep
heeft ingesteld, hetvvelk bij arrest van
24 januari 1975 (3) verworpen werd
wegens-een andere nietigheid dan die bedoeld in artikel 40, vierde lid, van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
'
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing van 31 oktober 1974 :
Overwegende dat, ingevolge artikel 4,.
lid 2, van de wet van 22 januari 1849,
zoals gewijzigd door artikel 2 van de wet
van 18 maart 1874, de voorziening tegen
de beslissingen van de bestendige deputaties in zaken van directe belastingen op.
straff~ van verval client ingesteld te
worden binnen de termijn van een maand
te rekenen van de ·betekening van de
bestreden beslissing ;
, Overwegende dat uit de processtukken
ten deze blijkt dat de beslissing op
22 november 197 4 aan eiser betekend
werd en dat de verklaring van voorziening ter griffie van de provinciale raad ·
werd gedaan op 29 januari 1975, dus
buiten evenbedoelde termijn;
Dat de voorziening clerhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
18 juni 1975. 3e kamer. - Voo1·zitte1' en Ve1'slaggev~1·, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemencl voorzitter.
Gelijlchtidende conclusie, de H. Lenaerts,.
advocaat-generaal.
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19 juni 1975.

OVEREENKOMST.- ARTIKEL 1165
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK. DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. RECLA:il'IATIE BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE'
VAN DE PROVINCIERAAD. BETWISTING VAN DE WETTELIJKHEID VAN
DE VERORDENING WAARBIJ DEZE BELASTINGEN WORDEN GEVESTIGD.
0VERWEGINGEN OVER RET OPMAKEN
EN DE UITVOERING VAN DE GEMEENTELIJKE BEGROTING. 0VERWEGINGEN
ZONDER VERBAND MET DE WETTELIJK'HEID VAN DE BEDOELDE VERORDENINGEN.

3°

'GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. RECLAMATIE BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINCIERAAD. -BELASTINGVERORDENING
TOT
VESTIGING
VAN
BELASTINGEN OP RET VERWERVEN VAN
DE AARDEN WEG VAN OPENBARE WEGEN EN OP RET AANLEGGEN VAN RIOLERINGEN EN TROTTOIRS. BETWISTING
VAN DE vVETTELIJKHEID VAN DEZE
VERORDENING. VERWERPING VAN
DEZE
RECLAMATIE.
BESLISSING
W AARIN vVORDT V ASTGESTELD DAT ALLE
AANGELANDEN GELIJKELIJK AAN DE
BELASTINGVERORDENING
ONDERWORPEN ZIJN EN DAT DE WIL VAN DE OVERREID DIE VOOR DEZE WERKEN TOELAGEN HEEFT TOEGEKEND, WAT DE
AANvVENDING VAN DEZE TOELAGEN
BETREFT, IN ACHT GENOMEN IS. WETTELIJKHEID

4°

1o

GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN. RECLAlliATIE BIJ DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINCIERAAD. VERPIJICHTING VOOR DE BESTENDIGE DEPUTATIE
ZELF, BINNEN DE GRENZEN VAN RET
AANHANGIGE GESCHIL, DE AANSLAG TE
BEOORDELEN.- BEGRIP.

Hoewel ove1·eenkornsten niet onbestaande zijn voo1· de1·den die e1· niet bij
betTolclcen zijn, k1mnen dezen zich ~1·

(1) Raadpl. cass., 23 rnei 1960 (B1;Zl. en

Pas., 1960, biz. 1094).
12) Raadpl. cass., 30 rnei 1961 (Bull. en

Pas., 1961, biz. 1048), en de conclusie van
procureur-generaal

Cornil,

toen

advocaat-

echte1· niet rnee1· op be1·oepen wannee1· de
ove1·eenkornsten niet rnee1' bestaan en de
toestand die zij 1'egelden ve1·dwenen
is (1). (Art. 1165 B.W.)
2° Ove1·wegingen OVB1' het oprnaken en de
1titvoe1·ing van de gerneentelijke beg1'oting
houden geen ve1'band rnet de wettelijkheid
van de ve1·o1·deningen tot vestiging van
di1·ecte gerneentelij ke belastingen, zodat
zij niet als rniddel tot staving van een
1'eclamatie tegen de wettelijkheid van
deze ve1'o1·deningen voo1· de bestendige
dep1ttatie hmnen wo1·den aangevoe1·d.
3° Wettelijlc is het besl1tit van de bestendige
deputatie van de JJ1'ovihcie1Yiad dat,
1'echtdoende ove1· een 1·eclamatie tegen de
wettelijkheid van de belastingve1'01'dening tot vestiging van belastingen op het
·ve1'WB1'ven van de aaTden weg van de
openba1·e wegen en op het aanleggen van
Tiole1·ingen en tTottoi1·s, de 1'eclamatie
ve1·we1'pt doo1· vast te stellen dat alle aangelanden gelijkelijk aan de betwiste
belastingen onde1'W01'pen zijn en dat de
wil van de ove1·heid die voo1· deze we1'ken
toelagen heeft toegelcend, wat de aanwending van deze toelagen bet1·ejt in acht
genomen is (2).
4° De bestendige dep1ttatie van de pTovinciemad wam·bij een 1'eclamatie tegen een
di1·ecte gemeentelijke belasting aanhangig is, neemt kennis van alle betwistingen
'ten gevolge van aanslagen, zonde1' dat
enige wettelijke bepaling Z1tllcs bepe1·kt
tot de g1·ieven welke in de 1'eclamatie
wonlen aangevoe1·d (3).

(HUBERTY, T. GEMEENTE OTTIGNIES.)

ARREST

(ve1·taling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 12 februari 1974 gewezen door
de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1165 van het
Burgerlijk W etboek en 7 5 van de Gemeentewet van 30 maart 1836,

doonlat

de bestenclige deputatie van

generaal, voor het arrest van 2j3 april 1937
(ibid., 1937, I, 123).
(3) Raadpi. cass., 14 januari 1969 (A1'1·.
cass., 1969, blz. 467) en 30 september 1969
(ibid., 1970, biz. 121).
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de provil1.cieraad van Brabant de verka- _
velingsvergunning en de overeenkomst
tussen de verkavelaar en de gemeente
Ottignies uit het debat verwijdert, op
grond dat die akten voor eiseres een 1'68
inte1· alios acta betekenen, , gerechtelijke
akten waarvan men kan oordelen dat zij
haar vreemd zijn,
te1·wijl, indien de overeenkomsten,
overeenkomstig artikel 1165 van het
Burgerlijk W etboek, aileen tussen de
con,tracterende partijen gevolgen teweegbrengen, die regel aileen geldt voor hun
, interne gevolgen en niet voor hun bestaan ; dat eiseres, in het onderhavige
geval, zich geenszins wou beroepen op de
interne gevolgen van voornoemde akten,
maar enkel op hun bestaan, hetgeen essentieel en voldoende is om te beweren
dat zij onwettelijk onderworpen werd
aan de reglementen van de v·erhaalbelasting op de verwerving van de zate
van de openbare wegen, de wegenuitrusting en het aanleggen van rioleringen
en voetpaden :
Overwegende dat verweerster, op gronden die door het Hof niet moeten worden
onderzocht, de uitvoering · niet heeft
geiiist van de voorwaarden 'die in een
verkavelingsvergunning waren bepaald
en in een tussen haar en de eigenares van
de verkavelde goederen gesloten overeenkomst waren bedongen ; dat zij zelf overgegaan is tot de uitvoering van de
wegeniswerken die de oorzaak waren van
de door eiseres betwiste belastingen ;
Overwegende dat deze zich niet mag
beroepen op overeenkomsten die haar
vreemd zijn noch hun bestaan mag opwerpen tegen verweerster terwijl zij niet
meer bestonden wanneer de reglementen,
die de desbetreffende. belasting vestigen,
gestemd werden; dat, aangezien verweerster zelf de wegeniswerken uitgevoerd had, zij bevoegd was om, onder
de vorm van belastingen, de daardoor
veroorzaakte kosten te verhalen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede midde~, afgeleid uit
de schending van de artikelen 131, 4°,
134 en 139 van de gemeentewet van
30 maart 1836, gewijzigd bij artikel 1,
III, van het koninklijk besluit nr. 24 van
26 juli 1939,
doordat de bestendige deputatie van de
provincieraad van Brabant heslist dat de
jaarlijkse belastingen, die voor de dienstjaren 1970, 1971 en 1972 van eiseres
worden gevorderd, wettelijk gevestigd
zijn, op de gronden dat het feit dat er

de oo;rzaak van is, onder de op 22 januari
1968 gestemde reglementen betreffende
de verhaalbelasting op de verwerving
van de zate van de openbare wegen, de
wegenuitrusting en het aanleggen van
riolering en voetpaden valt ; dat de bepalingen van die reglementen toepasselijk
blijven op latere dienstjaren dan die
welke zij bedoelen en dit ingevolge een
bepaling van de verschillende belastingsreglementen betreffende genoemde latere
dienstjaren en dat, derhalve, de inkohiering van de aanslagen slechts tijdens die
dienstjaren mag plaatsvinden,
tenvijl de beginselen die in de in het
middel bedoelde bepalingen worden gehulcligd en die verband houden met het
evenwicht van de begrotingen en de eenjarigheid van de belasting noodzakelijkerwijze impliceren dat in de begroting van
eenzelfde f:inancieel dienstjaar tegelijk
zouclen begrepen zijn de tijdens genoemcl
dienstjaar begrote en eisbaar geworden
uitgaven en de ontvangsten om die uitgaven te dekken, terwijl de aanslagen
die op de genoemde ontvangsten betrekking hebben, moeten gebracht worden
op voor genoemd dienstjaar opgemaakte
kohieren, die zelf ten laatste op 31 maart
van het volgende jaar uitvoerbaar moeten
worden verklaard of; tenminste, dat de
ontvangsten, bestemd om het geheel van
de kosten van de geleverde dienst te
dekken, zouden worden opgenomen in
de begroting van het f:inancieel dienstjaar
tijdens hetwelk het feit, dat de belasting
veroorzaakt, zich voordoet en dat de
inkohiering van het geheel van de voor
de verwerving van die ontvangsten bestemde aanslagen, voor hetzelfde financieel dienstjaar ten laatste op 31 maart
van het volgende jaar zou gebeuren :
. Overwegende dat het besluit vaststelt
dat de betwiste belastingen door de
gemeenteraad gestemd werden alvorens
het dienstjaar, waarvoor ze gevestigd
werden, afgesloten was, dat zij, na regelmatig gestemd en goedgekeurd te zijn,
op de begroting van elk van de volgencle
jaren gebracht werden en dat tot de
invordering overgegaan werd nadat de
kohieren binnen de wettelijke termijn
uitvoerbaar verklaard werden, namelijk
teilwns v66r 31 maart van het jaar clat
volgt op dat van het dienstjaar met hetweilr de belastingen verband houden ;
Overwegencle dat alle overwegingen
over het opmaken en de uitvoering van
de gemeentelijke begroting verbancl missen met de wettelijkheid van de reglementen die genoemde belastingen vestigen en met de inning ervan ;

-

1116-

Dat het middel niet kan worden aangenom?n;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 112 van
de Grondwet, 1 van de belastingsreglementen van de gemeente Ottignies van
22 januari 1968 op de verwerving van
de zate van de openbare wegen, op het
aanleggen van een riolering en van voetpaden, goedgekeurd bij koninklijk besluit
van I4 oktober 1968, en I van het belastingreglement van 22 januari I968 op
de wegenuitrusting, goedgekeurd bij
koninklijk besluit van 6 november 1968,
doonlat het besluit van de bestendige
deputatie van de provincieraad van
Brabant, door te verwijzen naar een
ministeriele omzendbrief van 13 september I961 waarin bepaald werd dat
verhaalbelastingen gevestigd worden zonder verder rekening te houden met de
eventuele toelagen van de hogere overheden, geen rekening hOtidt rnet de toelagen door genoemde ov~rheden speciaal
toegekend wegens de kosten van de
werken van de Villalaan, tweede deel
om de uitgaven vast te stellen die tex{
last.e van de boordeigenaars van genoeiilde laan moeten worden teruggevorderd,
en beslist dat de artikelen 6 en 112 van
de Grondwet niet geschonden werden
omdat, enerzijds, alle boordeigenaars van
de nieuwe baan op dezelfde wijze behandeld worden en, anderzijds, de verschillende betrokken belastingreglementen,
die strikt moeten worden uitgelegd,
bepalen dat het totaal bedrag van de
belasting niet hager mag zijn dan IOO t.h.
van het bedrag van de terugvorderbare
uitgaven, behalve de interesten,
tenvijl de verhaalbelastingen ten laste
van de langs de Villalaan, tweede deel,
gelegen eigendmnmen, waaronder die
van eiseres, uitsluitend bestmnd zijn om
de terugvordering mogelijk te maken,
behalve de mteresten, van de kosten door
de gemeente gemaakt voor de verwerving
van de zate en voor de uitrusting van de
wegen, het aanleggen van de riolering
en van voetpaden ; zij derhalve, behalve
de interesten, slechts kunnen worden
bepaald rekening houdend met de terugvorderbare uitgaven die nog moeten
worden teruggevorderd na de toekenning
van de toelagen door de hogere overheden
toegekend inzonderheid voor genoemde
werken en verrichtingen voor de verwerving van de zate, en het arrest, in de
mate dat alleen de boordeigenaars van
genoemde baan belast worden, niet om
de terugvordering toe te laten van terug-

vorderbare uitgaven., aangezien ze reeds
teruggekregen waren, maar tot beloop
va;n de ontvangen toelagen, de bepalingen
miSkent van artikel I van elk van de
belasti~greglementen en tussen genoemde
boorde1genaars, waaronder eiseres en de
andere belastingsplichtigen van de gemeente, een onderscheid maakt dat onverenigbaar is rnet de bepalinaen van
de artikelen 6 en 112 van de Gr~ndwet :
'Overwegende dat het besluit vaststelt
dat de betwiste belastingen op dezelfde
wijze ten laste vallen van alle boordeigenaars en dat de overheid die de toelagen toegekend heeft de bestemming
bepaald heeft die er moest aan gegeven
worden, namelijk dat de doo;r haar toegekende toelagen niet mochten worden
afgetrokken van de terugvorderbare uitg~wen, daar genoemde toelagen niet
dwnen orn aan de boordeigenaars een
bijzonder voorcleel te verschaffen maar
alle inwoners van de gemeente tot voordeel moeten strekken en deze laatste in
de mogelijkheid moeten stellen de lasten
te verlichten van de voor de financierino·
val~ de gemeentelijke werken aangegan~
lemngen;
Overwegende dat, door de aldus uitgedrukte wil te volgen en de boorcleigenaars, die uit de werken voordeel
halen, te belasten, verweerster de in het
middel bedoelde wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middelnaar recht faalt ;
Over het vierde middel afo·eleid uit de
schending van de artikelen f van de wet
van 22 juni I865 betreffende de bevoeo·clh~id van de bestendige deputaties ~m
mtspraak te cloen over bez>varen inzake
directe belastingen (Staatsblad van 24 juni
I865), 8 van de wet van 5 juli I871, dat
de belastingwetten wijzigt (Staatsblad
van 6 juli I871), 1319, I320 en I322 van
het Burgerlijk W etboek,
do01·dat de bestendige deputatie van
de provincieraad van Brabant, uitspraak
doende over de door eiseres ingediende
bezwaren, zich niet beperkt tot de uitspraak over de door die bezwaren .opgeworpen grieven, zoals zij v66r de
beslissing - door latere brieven aangevulcl werden, maar een nieuwe berekenino·
maakt vp.n de litigieuze aanslagen, op
andere gronden dan deze van de gemeente
Ottignies, en, voor de aanslagen in zekere
belastingen, bijkomende aanslagen vestigt,
te1·wijl de bestendige deputatie, als
rechtsprekend orgaan, onderworpen is

-1117aan dezelfde regels van bevoegdheid als
de rechtsmachten van gemeen recht, dat
wil zeggen dat zij over bezwaren enkel
ma.g oordelen binnen de grenzen vvaarin
bezwaarschriften, evenals de conclusies
van de partijen, het debat hebben afgebakend ; zij de toestand van eiseres in
geen geval mag verergeren en zij anderzijds, door die grenzen te overscluijden
en bijkomende aanslagen te vestigen, de
bewijskracht miskent van de bezwaarscihriften en van .de conclusies van de
partijen:
'
Overwegende dat de bestendige deputatie kennis neemt van alle betwistingen
waartoe de betwiste belastingen aan1eiding geven ; dat geen enkele wetsbepa1ing bepaalt dat zij enkel van de in het
bezwaarschrift geformuleerde grieven mag
lmm1is nemen ; dat zij de plicht heeft te
onderzoeken of de aan haar uitspraak
onderworpen aanslagen· overeenstemmen
met de belastingreglementen;
Overwegende dat het besluit vaststelt
dat eiseres betoogd heeft dat de litigieuze
aanslagen verkeerd berekend werden ;
Dat het besluit, zonder wijziging van
de grond van de aanslag, zich ertoe
beperkt de aangevoerde materiiile vergissingen te herstelien; dat het geen
bijkomende aanslagen vestigt maar, door
het bezwaar aan te nemen in zoverre het
genoemde vergissingen bedoelde en door
de aanslagen tl'l doen overeenstemmen
met de belastingreglementen, de aangepaste elementen aanduidt waarop de
aanslagen moeten gevestigd worden en
de verschillen die hetzij aan de indienster
van het bezwaar moeten terugbetaald
worden hetzij door haar moeten worden
betaald;
Dat het middel derhalve niet kan worden aangenomen ;
En overwegende dat noch uit de bestreden beslissing noch nit een ander aan het
Hof overgelegd processtuk blijkt dat een
middeLdat van belang is voor de openbare
orde ambtshalve moet worden opgeworpen;

dezelfde zin gewezen in zake Orban de
Xivry, Legreve en del Marmol tegen de
gemeente Ottignies op voorzieningen
tegen beslissingen van dezelfde dag van
de bestendige deputatie van dezelfde
provincieraad.
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19 juni 1975,

1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOlVISTENBELASTINGEN.- VooRHEFFINGEN.- RoERENDE VOORHEFFING. WIJZE VAN
INNING VAN DE BELASTING EN GEEN
BELASTING.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
lNTERNATIONALE
VERDRAGEN.
0VEREENK0li'I:STEN VAN 27 MAART 1953
EN 29 AUGUSTUS 1967 TUSSEN BELGIE
EN HET VERENIGD KoNINKRIJK GROOTBRITTANNI:iiJ EN NOORD-lERLAND TER
VOORKOlVIING VAN DUBBELE BELASTING
EN VAN VERMIJDING VAN BELASTING
INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN,
DRAAGWIJDTE VAN DEZE OVEREENKOMSTEN INZAKE INVORDERBAARHEID
VAN DE ROERENDE VOORHEFFING OP DE
DIVIDENDEN VAN AANDELEN VAN VENNOOTSCHAPPEN \VIER ZETEL IN GROOTBRITTANNIE IS GEVESTIGD, DIE TIJDENS DE JAREN 1963 TOT 1966 ZIJN
ONTVANGEN.

1° Roe1·ende voo1'heffing slaat niet bepaald

op de inkomsten en opb1'engsten van
1'0e1'ende kapitalen en goede1·en, doch
w01·dt, in zove1:1'e zij op deze bed1·agen
geheven w01·dt, op het globale inkomen
ve1'1'ekend en event~wel tM'~tgbetaal(l, en
is dus geen belasting doch een wijze van
inning van de belasting (1).

19 juni 1975. - 1e kamer. ~ Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waar~nemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Busin. - Gelijkl~tidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleite1·,
de H. Lebrun (van de balie te Brussel).

2° De inkomsten waa1·van sp1'ake in a1'tikel XVI (3) (b) van de ove1·eenkomst
van 27 maa1·t 1953 tussen Belgie en het
V e1·enigd K oninlc'l'ij k G1·oot-B1·ittanniii
en Noo1'd-Ie1·land, goedgeke~u·d bij handeling van de wetgevende macht van
7 janum·i 1954, lcunnen niet V1'ijgesteld
wonlen tenzij van de belasting waa1'van
spmke in a1·tilcel II (1) (b) (ii) van de
ove1'eenlcomst van 29 augustus 1967
tussen dezelfde landen, goedgeke~wd bij
handeling van de wetgevende macht van
27 febnta1'i 1970, nl. de vennootschaps-

Op dezelfde dag zijn drie arresten in

(1) Raadpl. miss., 7 december 1972 (A1'1',
cass., 1973, blz. 344).

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

-1118belasting, en zijn dus aan de 1'0eTende
vooTheffing onde1·woTpen, die ove1·igens
niet " een ande1·,e belasting is welke in
wezen van sooTtgelijke aa1·d is " als de
mobilienbelasting, in, de zin van het
a1·tikell (b) (2) van de oveTeenkomst van
27 maaTt 1953, doch, in zove1·1·e zij op
die inkomsten geheven woTdt, op het
globale inkomen veTTekend en eventueel
teTugbetaald wm·dt.· (Art. XXIX, tweede
lid, overeenkomst van 29 augustus
1967 tussen Belgie en het Verenigcl
Koninkrijk Groot-Brittannie en NoordIerlancl.)
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « El\1ILE REGNIERS
EN co,, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(ve1·taling).,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 6-2°, ll-4°, 153
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, gevoegd bij het koninklij~
besluit tot coordinatie van 26 februarr
1964, van het enig artikel van de wet
van 7 januari 1954 houdende goedkeuring
der overeenkomst tussen Belgie en het
V erenigd Koninkrijk Groot-Britta:nnie en
Noord-Ierland ter voorkoming van clubbole belasting en van vermijding van
belasting inzake inkomstenbelastingen,
onclertekend te Londen op 27 maart 1953,
I, paragraaf 1 (b) en 2, XVI, paragraaf
(3) (b), XXIII van voornoemde overeenkomst van 27 maart 1953, 1 van de wet
van 27 februari 1970 houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen Zijne
Majesteit de Koning cler Belgen en Hare
Britse Majesteit, voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannie en NoordIerland, tot voorkoming van dubbele
be lasting en belastingvermij ding inzake
inkomstenbelastingen, ondertekend te
Londen op 29 augustus 1967, en de wisseling van brieven, gedagtekend te
Brussel op 25 september en 26 november
1968, II, paragraaf (1) (b), XXIII, paragraaf (2) (a) (i), lid 1, en XXIX, paragrafen (2) inzonderheid (b) en (6), van
voornoemde overeenkomst van 29 augustus 1967,
dooTdat het arrest, na te hebben vastgesteld of zonder te hebben betwist dat
eiseres aandelen bezit in vennootschappen

met zetel in Groot-Brittannie, dat zij
daarvan tijdens de jaren 1963 tot 1966
de dividenden ontvangen heeft voor
bedragen die de grondslag uitmaken van
de litigieuze aanslagen, deze laatste de
te haren laste ingekohierde roerende
voorheffing zijnde, en dat het becl.rag van
de belasting van het Verenigd Koninkrijk die op die inkomsten werkelijk verschuldigd is, na alle aanpassingen en
verminderingen, hoger was dan het door
de Belgische wetgever bepaald bedrag
van de roerende voorheffing, het middel
verwerpt waarin eiseres betoogde dat,
krachtens de bepalingen van voornoemde
overeenkomsten van 27 maart 1953 en
29 augustus 1967, de hierboven bedoelde
inkomsten vrijgesteld waren van de roerende voorheffing, op grond dat het
tweede lid van artikel XXIX, paragraaf (6) van de overeenkomst van 29 augustus 1967 de draag,vijdte preciseerde
van het eerste lid van genoemde paragraaf en de roerende voorheffing uitsloot
van de bij artikel XVI, paragraaf (3)
(b), van voornoemde overeenkomst van
27 maart 1953 bepaalde vrijstelling,
teTwijl het enig artikel van voornoemde
wet van 7 januari 1954 bepaalt dat de
overeenkomst van 27 maart 1953 volkomen uitwerking zal hebben, artikel I,
paragraaf (1) (b), van genoemde overeenkomst bepaalt dat deze van toepassing
is op de mobilienbelasting, artikel I,
paragraaf (2), bepaalt dat deze eveneens
van toepassing zal zijn op alle andere
belastingen welke in wezen van soortgelijke aard zijn en welke na de datum
van de ondertekening vail de overeenkomst door Belgie zouden worden gevestigd; de roerende voorheffing, bepaald
bij artikel 153 van het VVetboek van de
inkomstenbelastingen, niets anders is dan
een wijze van inning van de bij artikel 6,
2o, bepaalde belasting op de inkomsten
en op brengsten van roerende goederen
en kapitalen, en, meer in het bijzonder,
inzake de inkomsten uit buitenlandse
roerende waarden die aan artikel 11, 4°,
van genoemd wetboek vreemd zijn,
genoeinde belasting in wezen van soortgelijke aard is als de bij artikel I,
paragraaf 1 (b), van voornoemde overeenkomst van 27 maart 1953 bepaalde
mobilienbelasting, daaruit volgt dat die
overeenkomst van toepassing is op de
roerende voorheffing, krachtens artikel XXIII van die overeenkomst deze
moest van kracht blijven zolang zij door
de ene of de andere Hoge Contracterende Partij niet zou worden opgezegd,
artikel I van voornoemde wet van 27 fe-

-1119bruari 1970 bepaalt dat voornoemde overeenkomst van 2 9 augustus 19 67 volkomen
uitwerking zal hebben, artikel XXIX,
paragraaf (2), inzonderheid (b), van die
overeenkomst bepaalt dat deze enkel
van toepassing is op de inkomsten
welke na 31 december 1966 werden toegekend of betaalbaar gesteld of die
belastbaar zijn voor een daaropvolgend
dienstjaar, genoemde overeenkomst derhalve niet van toepassing is op de inkomsten die de grondslag van de litigieuze
belasting uitmaken, artikel XXIX, paragraaJ (6), lid 1, van de overeenkomst
van 29 augusutus 1967 bepaalt dat de
bepalingen van de overeenkomst van
27 maart 1953 van toepassing blijven op
de in artikel II (1) (b), van de overeenkomst van 29 augustus 1967 bedoelde
belastingen, verschuldigd voor tijdperken die het in werking treden van die
overeenkomst voorafgaan, genoemd artikel II, paragraaf (1) (b), onder meer de
voorheffingen en aanvullende voorheffingen vermeldt, daaruit volgt dat de bepalin.gen van de overeenkomst van 27 maart
1953. van toepassing zijn op de litigieuze
inkomsten en voorheffingen, daaruit
volgt dat krachtens artikel XVI, paragraaf (3) (b), van de overeenkomst van
27 rnaart 1953, en rekening houdend Inet
de vaststellingen van het bestreden arrest, de inkOinsten die de grondslag waren van de litigieuze aanslagen vrijgestelcl waren van de mobilienbelasting en
van de roerencle voorheffing, artikel XXIX, paragraaf (6), lid '2, van
voornomncle overeenk01nst van 29 augustus 1967 geen ander voorwerp heeft
clan lid 1 van genoemcle paragraaf volledige uitwerking te laten hebberi, en
derhalve genoemcl lid 2, door te bepalen
dat artikel XVI, paragraaf (3), van de
overeenkomst van 27 maart 1953 zou
geacht worden dezelfde betekenis te
hebben als artikel XXIII, paragraaf (2),
(a), (i), lid 1, van de overeenkomst van
29 augustus 1967, niet tot voorwerp
heeft de roerende voorheffing uit de bij
genoemcl artikel XVI, paragraaf (3),
bepaalde vrijstelling uit te sluiten, ma~r
die vrijstelling uit te breiden tot de Ill
genoemd artikel XXIII, paragraaf (2),
(a), (i), lid 1, bedoelde vrijstelling van
de belasting op de ve1mootschappen :
Overwegencle dat het middel hierop
steunt dat de krachtens het vVetboek van
de inkomstenbelastingen geheven roerends voorheffing, volgens artikel I (2)
van de overeenkomst van 27 maart 1953
tussen Belgie en het Verenigd Konink. rijk Groot-Brittannie en Noord-Ierland

« een belasting is welke in wezen van
soortgelijke aarcl is '' als de mobilienbelasting, gevestigd bij de op 15 januari
1948 gecoiirdineercle wetten betreffencle
de inkomstenbelasting ; dat het er uit
afleidt clat de diviclenden van de aandelen in vennootschappen met zetel in
Groot-Brittannie, tijclens de jaren 1963
tot 1966 door eiseres ontvangen, van
genoemcle roerende voorheffing moeten
worden vrijgestelcl in toepassing van
voornoemcle internationals overeenkomst
van 27 maart 1953 en van die welke op
29 augustus 1967 tussen dezelfde partijen werd gesloten en er namelijk, zoals
de eerste, toe strekte de dubbele belasting te vermijden;
Overwegencle dat het vVetboek van
de inkomstenbelastingen, ontstaan uit
de op 26 februari 1964 gecoiirclineerde
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, de cedulaire belastingen, waaronder de belasting op het inkomen uit
roerende kapitalen of mobilien belasting,
ingevoerd door de op 15 jan;uari 1948 gecoiirdineerde wetten inzake de inkomstenbelastingen, vervangen heeft door
een belasting op het globale inkomen van
de personen en de rechtspersonen, bestaancle uit het geheel van de nettoinkomsten, van de inkomsten uit onroerencle goecleren, van inkomsten en opbrengsten van roerende goecleren en
kapitalen, van de beclrijfsinkomsten en
van diverse inkomsten; clat uit de artikelen 153 en 186 van genoemd wetboek
volgt clat de belasting geheven worclt door
micldel van roerencle voorheffing wm·meer
zij betrekking heeft op inkomsten en
opbrengsten van roerencle kapitalen en
goederen en dat de vennootschapsbelasting, in de in artikel 186 bepaalcle
mate, gekweten worclt door verrekening
van het bedrag van de onroerende en
roerencle voorheffing en van het belastingkrediet ;
Dat de roerencle voorheffing aldus, in
tegenstelling met de mobilienbelasting,
niet specifiek de inkomsten en opbrengsten uit roerencle kapitalen en goecleren
treft maar dat ze, in zoverre ze op die
inkomsten geheven wordt, verrekend
wordt op de belasting verschuldigd op de
globale inkomsten en eventueel terugbetaalcl wordt ;
Dat, aangezien de roerende voorheffing geen belasting is, maar een wijze
van inning van de belasting, zij geen
« andere belasting is die in wezen gelijksoortig is " aan de mobilienbelasting,_ in
de zin van artikel I (b) (2) van de overeenkqmst van 27 maart 1953;
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Overwegende dat indien artikel XXIX
(6) van.. de overeenk01nst van 29 augustus
1967, in zijn eerste lid, vermeldt dat de
bepalingen van de overeenkomst van
27 maart 1953 van tciepassing blijven op
de bij artikel II ( l) (b) van deze over.eenkmnst becloelde Belgische belastingen
die verschnldigd zijn voor tijdperken die
aan het in werking treden van die overeenkornst voorafgaan, dat wil zeggen,
met nan1e, op de vemiootschapsbelasting,
de voorheffingen en aanvullende voorheffu1gen, ditzelfcle artikel, in zijn tweede
lid, dat van het eerste niet mag \Varden
gescheiden, de modaliteiten van toepassing van die bepalingen preciseert ;
Dat uit dat tweecle lid, in verbancl
gebracht met de bepalingen waarnaar
het verwijst, met name met artikel XVI
(3) van de overeenkomst van 1953 en
met artikel XXIII (2) (a) (i), lid 1, van
de overeenkomst van 19()7, blijkt clat de
enige voorziene gelijkstelling met de
mobilienbelasting, die de in artikel XVI
(3) (b) van de vroegere overeenkomst
vermelde inkomsten bezwaarde, deze n1et
de vennootschapsbelasting is en niet die
met de roerende voorheffing; clat voornoemd artikel XXIII (2) (a) (i), lid 1,
van de overeenkomst van 1967 inderclaad
in Belgiii geen andere vrijstelling bepaalt clan die van de belasting bedoeld
bij artikel II, paragraaf (1) (b) (ii), van
die overeenkomst, te weten de vennootschapsbelasting;
Overwegende dat blijkt dat de inkomsten die vrijgesteld waren van de
mobiliiinbelasting, van een andere vrijstelling genieten daar hun bedrag, indien
zij aan de roerende voorheffing onderworpen zijn, geen deel uitmaakt van de
inkomsten die belastbaar zijn in de vennootschapsbelasting, hetgeen. het arrest
vaststelt door erop te wijzen dat, voor
de berekening van de hefting op de vennootschapsbelasting, de clesbetreffencle
inkomsten afgetrokken werden van de
winsten van de vennootschap, overeenkomstig artikel 111, paragraaf 1, 1°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen';
Dat het middel, clerhalve, naar recht
faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 juni 1975. - 1 6 kamer. - Voorzitter·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever·, de
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Plei-

te1·s, de HH. Foriers, Bayart en H. Becken (de eerste en de laatste, van de balie
te Brussel).

1e KAMER.- 19 juni 1975.
GEMEENTELIJKE
EN
PROVINCIALE BELASTINGEN.- DIRECTE
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN.- RECLAMATIE. - BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINOIERAAD. - REOHTSMACHT. - BEGRIP.

De bestenclige cleputatie van een pTovincie1'aad, waaTbij een reclamatie tegen
cli1·ecte gemeentelijke belastingen aanhang.ig is, cloet uitspmak als eigenlijke
q·echtsmacht (1) en heeft, als d~tsdanig,
het 1·echt en de ve1·plichting na te gaan
of de beslttiten of Ve1'01'cleningen, welke
zij moet toepassen, met de wet ove1·eenstemrnen. (Art. 107 Grondwet.)
(NAAll'lLOZE VENNOOTSOHAP « IllfODEC "•
T. GEMEENTE SEPTON.)
ARREST (Ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op -11 juli 197 4 gewezen door de
beste'ndige deputatie van de provincieraad van Luxemburg;
Over het middel afge1eid uit de schencling van artikel 107 van de Grondwet,
cloonlat het besluit het bezwaar ontvankelijk verklaal!t clat eiseres ingediend
had tegen haar aanslag door verweerster,
krachtens dezes belastingsreglement van
16 · februari 1973, maar de bestenclige
deputatie onbevoegd verklaart om over
de wettelijkheid van genoemd reglement
uitspraak te doen,
terwijl de bestendige cleputatie, bij
welke een bezwaar tegen gemeentebelastingen aanhangig wordt gemaakt, een
rechtsmacht in betwiste zaken uitoefent.
en, clerhalve, het recht en de plicht heeft
om te onderzoeken of de besluiten en
reglementen die zij moet toepassen, met
de wet overeenstemmen :
Overwegende dat eiseres haar klacht(1) Class., 28 mei 1971 (Arr. cass., 1971,
blz. 970).
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grondt op de onwettelijkheid van het
belastingreglement van verweerster van
16 februari 1973, daar dit, volgens haar,
door machtsoverschr\jding is aangetast ;
Overwegende dat het besluit de door
eiseres aangevoerde grief verwerpt op de
overwegingen dat het reglement betreffende de kwestieuze belasting bij koninklijk besluit goedgekeurd werd en dat de
uitvoering ervan moet worden verzekerd ;
dat de bestendige deputatie zich onbevoegd verklaart om de wettelijkheid van
het belastingreglement na te gaan ;
Overwegende dat, wanneer, zoals in het
oriderhavige geval, een bezwaar tegen
gemeentebelastingen aanhangig gemaakt
wordt bij de bestendige deputatie, deze
laatste een werkelijke rechtsmacht in
betwiste zaken uitoefent en zij, zoals elk
eigenlijk rechtsprekend orgaan, luidens
artikel 107 van de Grondwet, het recht
en de plicht heeft om te onderzoeken of
de besluiten en reglementen die zij moet
toepassen met de wet overeenstemmen ;
Overwegende dat, derhalve, door de
bestendige deputatie onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de grief
van machtsoverschrijding, gericht tegen
het door de gemeente Septon op 16 februari 1973 ingevoerde belastingreglement, het besluit het in het middel vermelde artikel 107 van de Grondwet
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit behalve in zoverre het
bezwaar ontvankelijk wordt verklaard;
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 de
bestendige deputatie van de provincieraad van N amen.
19 jlmi 1975. - 1e kan1.er. - Voo1·zitte1·,, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Busin. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite?·, de H. J. de Suray (van de balie te
Brussel).
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20 juni 1975.

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVE11EENKOMST). BURENHINDER. VEROORDELING VAN DE EIGE·
CASSATIE,

1975. -
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NAAR VAN EEN ONROEREND GOED OM
ZIJN GEBUUR TE VERGOEDEN. - B E SLISSING HIEROP GEGROND DAT DEZE
EIGENAAR DE JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE TOESTAND HEEFT GESCHA·
PEN WAARDOOR HET EVENWIOHT TUBSEN DE NABURIGE ERVEN IS VERBRO·
KEN.- WETTELIJKE BESLISSING.

2°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BuRENHINDER. VERPLIOHTING VAN DE EIGENAAR VAN EEN ERF OM DE EIGENAAR
VAN HET NABURIGE ERF TE VERGOEDEN
VOOR DE SCHADE TEN GEVOLGE VAN
DE VERBREKING VAN HET EVENWIOHT
TUSSEN ZIJN ERF EN HET NABURIGE. ~
WEIGERING VAN DE GEBUUR OM EEN
OVEREENKOMST AAN TE GAAN TENEINDE TE VERl\HJDEN DAT DIT EVENWICHT
WORDT VERBROKEN. WEIGERING
SLUIT NIET UIT DAT DE EIGENAAR DIE
HET EVENVIICHT HEEFT VERBROKEN
VERPLIOHT IS DIT TE VERGOEDEN.

1° Wettelijk is de beslissing tot vm·oo1·deling
van de eigenaa1' van een on1·oe1·encl goed
om zijn gebu~w· te veTgoeclen op g1·ond
dat de eigenam· de toestancl heejt ge- :
schapen waa1·doo1· het evenwicht tttssen
zijn mj en het nabuTige is veTb?·oken (1).
, (Art. 544 B.W.; art. 1 Grondwet.)
2o

De vergoeclingsve1·plichting van de
eigenaar van een e1j die het evenwicht
tussen zijn mj en het nabtwige heeft ve1·b1·oken, wordt noch tenietgeclaan noch
bepe1·kt doordat de gebtt~w geweigm·d
heeft met hem een ovm·eenkomst aan te
gaan waardoo1' btt1'enhindm· kon veTmeden wo1·den.
(BECKERS EN MEESEN M.,
T. MEESEN H.)
ARREST.

RET HOF ; Gelet op het bestreden ,
arrest, op 18 januari 1974 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 544, 551,
(1) Raadpl. cass., 6 april 1960 (B1tll. en
Pas., 1960, I, 722) en 10 januari 1974 (An·.
cass., 1974, biz. 520), alsmede de conciusie
van de eerste advocaat-generaai Mahaux v66r
dit arrest, verschenen in B1tll. en Pas.,
1974, I, 488; cass., 29 mei 1975, sttpm,
biz. 1033.
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552, 1134, 1165, 1582, 1583 van het Bur- van de artikelen 544 van het Burgerlijk
gerlijk vVetboek, 1, lid 1, van de wet van Wetboek en 11 van de Gronclwet) :
16 december 1851 op de voorrechten en
Overwegencle dat het arrest vaststelt
hypotheken, zoals gewijzigcl door de wet dat de eisers het kwestieuze appartevan 8 juli 1924, vormencl titel XVIII mentsgebouw cc volgens de voorschriften
van boek III van het Burgerlijk Wetboek, van de hun verleende bouwtoelating >>
11 en 97 van de Gronclwet,
cc declen oprichten >>, opricht:ing waardoor
doo1·dat het arrest de eisers veroorcleelt het evenwicht tussen de gelijke rechten
om aan verweerster een schaclevergoecling ten naclele van de naburige eigenaar,
te betalen van 750.000 frank om de reclen verweerster, wercl verbroken ;
Overwegende dat het arrest door boclat de eisers ten onrechte voorhouclen
clat zij ingevolge de verkoop van hun goed venvermelde vaststelling de in het middel
aangehaalde conclusie van de eisers zonaan Genne door notariiile akte van 21 februari 1968 geen schaclevergoeding aan cler dubbelzinnigheid en tot voldoening
verweerster verschulcligcl zijn ; clat zij
van artikel 97 van de Grondwet beanthun apparten"lentsgebouw hebben opge- woordt;
Overwegencle dat het niet tegenstrijdig
richt of laten oprichten volgens de hun
verleende bouwtoelating, aan de limiet is enerzijds het bestaan van de aangevan ln,U"l eigenclom, met open bebouwing ; voerde verkoop aan te nemen en anclerclat zij claarcloor als eigenaars het even- zijcls te o6rdelen dat de eisers, toen ze
wicht van gelijke rechten met de nabu- naburen waren, de juridische en adminisrige eigenaar, verweerster, verbroken tratieve toestand hebben geschapen die
de oprichting van het appartementshebben,
tenoijl, ee1·ste onclenleel, de eisers :in hun gebouw tot gevolg had ;
Overwegencle dat het hof van beroep
conclusie staancle hielclen clat e:iseres bij
akte verleclen op 21 februari 1968 voor vermocht, zonder de in hilt midclel aannotaris Henclrickx te Beringen haar ei- gehaalde artikelen van het Burgerlijk
genclom verkocht heeft aan Genne, aan- W etboek te schenden, uit dezelfde vastnemer en promotor, en dat cleze clan het stelling af te leiden clat de rechten van
appartementsgebouw zelf heeft opgetrok- nabuurschap wel degelijk door de e:isers
ken, zoclat verweerster haar aanspraken werden gescho:nclen ;
Dat het midclel niet aantoont waardoor
op schaclevergoecling wegens burenhincler
niet tegen de eisers kon richten ; het het arrest de artikelen 1 van de wet van
16 december 1851 of 11 van de Grondwet
arrest op clit verweermiclclel niet volcloencle naar recht antwoordt (schencling van zou hebben geschonclen;
Dat het micldel :n:iet kan worden aanartikel 97 van de Gronclwet);
genomen;
tweede onclenleel, het arrest enerzijds
Over het clercle miclclel, afgeleicl u:it de
aanneemt dat de eisers hun goed aan
Genne verkocht hebben en anclerzijcls schencling van de artikelen 544, 1146 en
1382 van het Burgerlijk vVetboek, ll en
beweert clat ·zij " hun appartementsgebouw " op die groncl hebben opgericht 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest de eisers veroorcleelt
of laten oprichten; cleze motieven tegenstrijdig, cluister en clubbelzinnig zijn en om aan verweerster een schaclevergoeding
rekening houclen noch met de kwestieuze te betalen van 750.000 frank om de reclen
verkoop noch met het recht van natrek- clat de eisers volgens het systeem van de
open bebouw:ing gewerkt hebben en cc het
k:ing (schencling van de artikelen 544,
551, 552, 1134, 1165, 1582, 1583 van het vroeger bestaande evenwicht tussen de
Burgerlijk W etboek, 1 van de wet van erven verbroken is door het feit alleen
16 december 1851, 11 en 97 van de van de op het huidig ogenblik bestaande
building,,
Gronclwet) ;
tenoijl, ee1·ste oncle?'cleel, de eisers in
dm·cle onclenleel, het arrest de eisers
veroorcleelt tot schaclevergoecling wegens conclusie staande hielclen dat verweerschending van de rechten van nabuur- ster, die voorcl eel had bij een gesloten
schap alhoewel zij geen eigenaars meer bebouwing, begin 1968 zelf een akkoorcl
waren van het perceel wa~u"leer het ap- in die zin met de eisers geweigercl heeft,
partementsgebouw er werd opgericht en zodat ze thans wegens de open bebouwing
geen schaclevergoecling kan vorcleren, en
zij clan ook het bewuste gebouw, waarcloor de schacle ontstaan is, geenszins het arrest op clit miclclel niet volcloencle
hebben opgericht, zoclat de rechten van antwoorclt (schending van artikel 97 van
nabuurschap van verweerster :r;:tiet door de Gronclwet) ;
de eisers geschonden werclen (schending
tweede oncle?'deel, verweerster die gewei-
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gerd heeft met de eisers een door hen
aangeboden akkoord tot gesloten bebouwing te treffen, en derhalve de open
bebouwing die het giwestigd evenwicht
verstoord heeft mede heeft veroorzaakt,
deswege geen recht op schadevergoeding
heeft (schending van de artikelen 544, ·
1146, 1382 van het Burgerlijk Wetboek
en l l van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers in conclusie
betoogden dat verweerster hun voorstel
tot « samen bouwen in gesloten bebouwing" volgens het « nieuw inplantingsplan voor beide eigendommen >> van de
hand had gewezen ;
Overwegende dat, nu het vaststelt dat
de eise:r;s de toestand geschapen hebben
die de evenwichtsstoornis meebracht, het
arrest niet gehouden was op het in het
middel aangehaalde betoog, dat niet meer
ter zake dienend was, te antwoorden ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ook indien verweerster geweigercl heeft met de eisers een
door hen aangeboden akkoord tot gesloten bebouwing te treffen, het arrest
daaruit niet hoefde af te leiden dat
verweerster de open bebouwing mede
heeft veroorzaakt en geen recht had op
schadevergoeding ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Over het eerste micldel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
do01·dat het arrest de eisers veroordeelt
om aan verweerster een schadevergoeding
te betalen van 750.000 frank om de reden
dat, door de hypotheekstelling van 12 mei
1967 tot zekerheid van gebeurlijke schade, eerste eiser zich persoonlijk en ook
de gemeenschap Beckers-Meesen verplicht heeft zodat de eisers ten onrechte
voorhouden dat zij ingevolge de verkoop
van de eigendom van eiseres op 21· februari 1968 aan aannemer Genne niet
meer tot schadevergoeding zouden gehouden zijn,
te1·wijl de eisers in de notariele akte van
hypotheekstelling van 12 mei 1967 zekerheid gesteld hebben voor gebeurlijke
schadevergoeding voor het geval zij een
appartementsgebouw op de kwestieuze
grand zouden oprichten en geenszins
voor het geval dit door een derde zou
gebeuren ; door te beslissen dat de eisers

door deze akte toch gebonden waren
alhoewel het gebouw door de koper Genne
_opgericht was geworden, het arrest de
bewijskracht van deze akte miskent en de
in het middel aangewezen bepalingen
schendt:
Overwegende dat uit het antwoord op
het tweede middel blijkt dat het hof van
beroep zijn beslissing, luidens welke de
eisers tot compensatie gehouden zijn,
wettelijk rechtvaardigt door de vaststelling dat de eisers het kwestieuze appartementsgebouw volgens de voorschriften
van de hun verleende bouwtoelating « deden oprichten ,, waaruit het rechtsgeldig
kon afleiden dat het wel degelijk door de
eisers is dat de rechten van nabuurschap
werden geschonden ;
Overwegende dat het middel, hetwelk
enkel de interpretatie bekritiseert welke
het arrest van de notariele akte van
12 mei 1967 geeft, tegen een overtollige
reden opkomt en dienvolgens bij 'gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
20 juni 1975. ~ 1e kamer. ~ Voo1·-·
zitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggevM', de
H. Van Leckwijck. ~ Gelijkluidende conclttsie, 'de H. Colard, advocaat-generaal.
~ Pleite1·s, de HH. Houtekier en .van
Heeke.

1e

KAMER.~

20 juni 1975.

1° FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSEMENT. ~ VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING. ~ GEVOLGEN.
2° FAILLISSEMENT,
GERECHTELIJK AKKOORD EN F AILLISSEMENTSAKKOORD.
FAILLISSEMENT. ~CURATOR DIE IN HET BELANG
VAN DE BOEDEL DE HANDELSACTIVITEIT
VAN DE GEFAILLEERDE VOORTZET OF
DIENS GOEDEREN GEBRUIKT. ~ GEVOLGEN.
3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELAS·
TINGEN, ARTIKEL 155. ~ 0NROERENDE·
VOORHEFFING. ~ FAILLISSEMENT VAN
DE EIGENAAR VAN HET ONROEREND
GOED. ~ 0NROEREND GOED DOOR DE:
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CURATOR TEN VOORDELE VAN DE BOEDEL BEHEERD. DE ONROERENDE
VOORHEFFING IS EEN SCHULD TEN
LASTE VAN DE BOEDEL,

1° Te 1·ekenen van het vonnis van jaillietVM'klm·ing vediest de gejailleenle het
behem• ove1' al zijn goedm·en; dit behem·
wm·dt toeve?'t?'Ot~wd aan de ctwato1· die
niet alleen alle scht~ldeise1'B, doch tevens
de gefailleenle zelf ve1·tegenwoonligt (l),
welke gejaillem·de gebonden wo1·dt doo1· de
daden van behee?' van de cu?·ato1'.
(Art. 444 W.K. [wet van 18 april1851].)
2o W annem· de cu1·ator, in het belang van

de boedel en noodzakelij ke1·tvijze van de
gejaillee1·de, de handelsactiviteit van de
gejaillee1·de voo1·tzet, de door hem gesloten overeenkomsten blijjt uitvoeren. of
diens om·oe?'ende of 1'om·encle goedm·en
geb1·t~ikt voo1: een det~gdelij k behee?' van
het jaillissement, moet de boedel daa?'entegen de vm·bintenissen uit dit behee?'
nakomen en de lasten d1·agen welke op
hem en op de gefailleerde komen te
1't~sten (2). (Artt. 445 en 561 W.K.
[wet van 18 april 1851].)
3o I ngeval een on?'oe?·end goed van de

gejailleerde door de ct~mtm· wordt beheenl hetzij cloo?· het te geb1·uiken ten
behoeve van het jaillissement, hetzij door
inning van. de ht~tw, moet de boedel de
lasten eq·van en nl. de onroerencle voorheffing clmgen (3). (Art. 155 W.I.B.)
(ONTVANGER DER DIRECTE BELASTINGEN
TE AALTER, T. MR. VAN MALLEGHEM, q.q.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 22 j1.mi 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over de twee middelen samen, afgeleid,
het ee1·ste, nit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet, 444 en 561
van het vVetboek van koophandel (wet
van 18 april 1851),
(1) Cass., 10 december 1925, redenen (Bull.
en Pas., 1926, I, 106). Zie ook VAN RYN,
P1•incipes de d1·oit comme1·cial, d. IV, nrs. 2684
tot 2686.
(2) en (3) Raadpl. cass., 6 december 1906,
redenen (Bull. en Pas., 1907, I, 63), en cass.
fr., 8 maart 1911 (Dall., 1911, I, 141). Zie ook
LEo MELLER,

De la notion de m·eancier de la

cloonlat, na bepaald te hebben dat de
gefailleerde de zakelijke rechten die hij
over zijn i~1komsten bezat door het faillissement niet verliest, en dat hij derhalve
de enige sehulclenaar blijft van de onroerende voorhe:ffing die op zijn onroerende goederen gevestigd wordt, het
arrest besehonwt " dat de inkomsten van
de onroerende goederen van de gefailleerde aan de massa van de schnldeisers ten
goede komen, omdat aan de gefailleerde
het beheer van zijn. goederen ontnomen.
worclt en geenszins omdat de massa van
de schuldeisers een zakelijk recht op deze
goederen zon verworven hebben; dat de
omstandigheid clat de onroerencle voorheffing verschuldigcl geworclen is na de
faillietverklaring niet tot gevolg heeft dat
het de massa is en niet de gefailleerde
aileen die de belasting zou verschuldigd
zijn ; dat appellant, thans eiser, vergeefs
inroept dat de schulcleisers zich niet
mogen verrijken door inkomsten waarvan
ze de lasten niet zouden rnoeten dragen ;
clat de verkrijger van de inkomsten
steeds de gefailleercle gebleven is ten laste
van wie de belasting gevestigd werd ,, en
daaruit afleidt '" clat de schulcl die hiercloor ontstaat clan ook in de rnassa valt
en geenszins een schulcl worclt van de
rnassa, verrnits de massa de hoeclanigheicl
niet verworven heeft die artikel 155 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen vereist OlU de onroerende voorheffing
verschnldigcl te zijn ,,
tenvijl geen 1ogisch verbancl bestaat
tnssen de alclns gestelde praernissen en
het afgeleicl besluit ;
het tweede, nit de schencling van de
artikelen 97 van de Gronclwet, 561 van
het Wetboek van koophanclel (wet van
18 april 1851), en voor zoveel als nodig
444 en 564 van hetzelfde W etboek,
doorclat het arrest, na vastgestelcl te
hebben clat de kwestienze fiscale schuld
ontstaan is in hoofcle van de gefailleercle
en niet van de rnassa, beslist dat cleze
schnlcl niet begrepen is onder de beheerskosten van het faillissement, "claar ze
niet ontstaan is uit de administratis van
het faillissement of geclaan voor het
behoncl van de boedel ,,
masse dans la faillite, biz. 394; PEROEROU,
Faillites et banqtte1'0tdes, d. II, nrs. 1177 en
1199, d. III, nr. 1777; Pandectes belges,
yo Acte d'aclministration, nrs. 1, 7 en 66;
Rep. prat. dtt d1•. belge, yo Faillite el concordat,
nrs. 1723, 2386 en 2389, en yo Impots, nrs. 541,
608 en 609 ; DALLOZ, Droit commercial, d. II,
yo 'Faillite, nrs. 1437 en Ylg.
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te1·wijl de beheerskosten, die naar luid
van artikel 561 van het Wetboek van
koophandel vooraf dienen afgetrokken
te worden, door de wet niet beperkt
worden tot de kosten voortvloeiend uit
de genoemde oorzaken ; gelet op de algemene termen van voornoemd artikel 561
deze k~sten- alle uitgaven en lasten omvatten die voortvloeien uit het beheer
van de curator, of die ontstaan zijn
wegens de wijze waarop het actief te
gelde ·wordt gemaakt, of nog die het verkrijgen van inkomsten ten voordele van
de 1nassa bezwaren :
Overwegende dat met ingang van het
vonnis van faillietverklaring de gefailleerde het beheer ·van al zijn goederen
uit handen wordt genomen en overgaat
op de curator die niet alleen de gezamenlijke schuldeisers vertegenwoordigt doch
tevens de gefailleerde zelf die verbonden
wordt door de daden van beheer welke
de curator verricht ;
Overwegende dat wanneer de curator
in het belang van de boedel, en noodzakelijkerwijze van de gefailleerde, dezes
handelsactiviteit voortzet, door hem
gesloten overeenkomsten blijft uitvoeren
of hem nog toebehorende roerende of
onroerende goederen gebruikt ter afhandeling van het deugdelijk beheer van het
faillissement, de boedel correlatief de uit
die daden van beheer voortvloeiende
verbintenissen moet naleven en de lasten
moet dragen die op hem, zoals op de
gefailleerde, komen te rusten ;
Overwegende dat, in het bijzonder,
wanneer de curator aan de gefailleerde
toebehorende gebouwen beheert, hetzij
hij ze gebruikt tot de behoeften van het
faillissement, hetzij hij enkel de huurgelden ontvangt die zij opbrengen, de
boedel de lasten welke die gebouwen
bezwaren, en met name de daarop betrekkelijke onroerende voorheffing, moet
dragen;
Overwegende dat het arrest derhalve
niet zonder schending van de in de middelen aangecluide wetsbepalingen heeft
kunnen beslissen dat de in de loop van
(1) Sic. : Alg. Pmkt. RechtsveTz., V 0 Pachtnrs. 8() en 109. Cont?·a : R. EEOKLOO,
Pacht Jln voorlcoop, nrs. 106, 160, 204, 227
en 228; CLasoN, Le bail
fm•me, uitg. 1971,
nr. 119.
Bij de voorbereiding van de wet van 4 november 1969 was de wetgever van oordeel
dat men de verpachter niet ertoe kon verplichten in de opzegging de identiteit te ver~vet,

a

het faillissement opeisbaar geworden onroerende voorheffing geen sclmld van
de boedel is, op grand dat deze schuld
aan het beheer van het faillissernent
vreemd zou wezen ;
Da t de rniddelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de aanslag in de onroerende voorheffing, dienstjaar 1965, artikel503.361;
beveelt dat van clit arrest melding zou
worden gernaakt 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 na~r het
Hof van beroep te Brussel.
20 juni 1975. - 1 8 kamer. - Voorzitter, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Gerniers. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Fally en Biitzler.
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HUUR vAN GOEDEREN.- PAORT.0PZEGGING DOOR DE VERPAORTER OM
RET PAORTGOED PERSOONLIJK TE EX·
PLOITEREN SAMEN MET EEN GEZINSLID.
0PZEGGING WAARIN DE IDENTITEIT
NIET WORDT VERMELD VAN 'DEGENE
DIE RET GOED MET DE VERPAORTER
GAAT EXPLOITE;aEN. GELDIGREID.

De ve1•pachtm· die aan de pachte1' van een
pachtgoed opzegging geejt teneinde het _
goed pe1·soonlijk te exploite1·en samen
met een gezinslid, is niet verplicht in de
opzegging de identiteit te ve1·melden van
de pe1·soon met wie hij het goed gaat
exploitm·en (1). (Artt. 7, 9, 12-1, 12-5
en 13-1 vervat in art. I wet van
4 november 1969.)
melden van de toekomstige expioitant; hij
heeft o.a. een amendement in die zin verwor·
pen (cf. Gedr. St. Senaat, zitt. 1964-1965,
st. nr. 295, biz. 23; Kamer, zitt. 1965-1966,
st. nr. 15-6, biz, 15 ; Senaat, zitt. 1968-1!!09,
st. nr. 454, biz. 2; Pa?'l, Hand., Senaat, verg.
van 19 maart 1969, biz. 1702, en van 24 juni
1969, blz. 1763).

1126(VANDER SCHOOT, T. HOLVOET.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 februari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;

pachtwet bepaalt dat de " juiste » reden
waarom zij wordt gedaan " duidelijk >> in
de opzegging client vermeld te worden ;
de1·de oncleTcleel, artikel 12-5, tweede
lid, hetwelk bepaalt dat, zo de opzeggingsreden door de pachter wordt betwist,
de verpachter client te preciseren hoe
degenen die in de opzegging als aanstaande exploitanten zijn aangewezen, deze exploitatie zullen uitvoeren, onmogelijk kan
toegepast worden zonder een nauwkeurige aanduiding in de opzegging van
"lvie het pachtgoed zal exploiteren :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 7-1°, 9, 10, 12, 12-5,
tweede lid, en 13-l van afdeling 3 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III
van het Burgerlijk Wetboek door artiOverwegende dat uit de stukken waarkel I van de wet van 4 novel'nber 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving inge- op het Hof vermag acht te slaan blijkt
voegcl tot vervanging van de artike- dat de door verweerder aan eiser gegeven
len 1763 tot l778octies van het Burgerlijk opzegging als volgt luidt : " ik heb de
bedoeling vanaf dit tijdstip de opgezegde
vVetboek,
cloonlat het vonnis, na vastgesteld te gronden persoonlijk, samen en ten voorhebben dat verweerder in de opzegging dele van een van mijn kinderen, te exheeft vermeld dat hij zelf en een van zijn ploiteren >> ;
Overwegende dat het middel het
kincleren de aanstaande exploitanten
zullen zijn van de opgezegde gronden, vonnis verwijt voormelde opzegging als
oordeelt dat verweerder aldus aan de geldig te hebben beschouwd terwijl,
bepaling van artikel 7, 1°, van de pacht- volgens eiser, deze niet gel dig . is bij
gebrek aan vermelding van de identiteit
wet heeft voldaan,
van het kind dat samen met verweerder
tenvijl, ee1·ste onclenleel, het beginsel het verpachte goed zal exploiteren ;
ingeschreven in artikel 7, l 0 , van de
Overwegende dat geen van de in het
pachtwet en krachtens hetwelk de ver- middel aangehaalde wetsbepalingen de
pachter bij het verstrijken van elke verpachter de verplichting oplegt de
pachtperiode een opzeg kan geven om de identiteit van degene of degenen die, na
pacht te beiiindigen met het doel het het vertrek van de pachter, het verpachte
pachtgoed zelf te exploiteren of deze goed zullen exploiteren met name in de
exploitatie te laten gebeuren door zijn opzegging te vermelden ;
naaste familieleden, wordt aangevuld
Overwegende dat, na vastgesteld te
door de artikelen 9 en 10 waarin de voor- hebben dat verweerder in .de opzegging
waarden vereist voor de geldigheid van preciseert dat hij zelf en een ''an zijn
de opzegging worden beschreven en deze kinderen de aanstaande exploitanten van
daarenboven verduidelijkt worden door de opgezegde gronden zullen zijn ·en dat
de artikelen 12-l, eerste zin, 12-5, tweede hij in conclusie voor de eerste rechter
lid, en 13-l; artikel 9 bepaalt dat de verklaarde dat het zijn zoon Dimitri is
exploitatie een persoonlijke exploitatie met wie hij samen de gronden zal exploimoet zijn door degenen die in de opzeg- teren, het vonnis beslist dat de eerste
ging als aanstaande exploitanten zijn rechter terecht oordeelde dat verweerder
aangewezen en de identiteit van de aldus aan de bepaling van artikel 7, l 0 ,
personen die het goed na het vertrek van van de pachtwet heeft voldaan ;
de pachter zullen exploiteren moet omOverwegende dat de rechtbank zoschreven worden ; deze vermelding zo- doende van de in het middel aangehaalde
danig moet zijn dat de identiteit van de wetsbepalingen een juiste toepassing
toekomstige exploitant niet kan worden maakt;
betwijfeld noch door de pachter noch
Dat het middel naar recht faalt ;
door de rechter die eventueel zal dienen
te oordelen over de geldigheid van de
Om die redenen, verwerpt de voorgedane opzegging ; de artikelen 9 en 10 ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
daarenboven dienen ge!nterpreteerd te
worden in het licht van de doelstellingen
20 jlmi 1975. - 1e kamer. - Vom·van de nieuwe pachtwet, namelijk de zitteT, de H. de Vreese, raadsheer waarvastgestelde misbruiken inzake zogezegd nemend voorzitter. V e1·slaggevm·, de
eigen gebruik zoveel mogelijk uit te scha- H. Gerniers. - Gelijkh~idencle conclusie,
kelen;
de H. Colard, advocaat-generaal. tweecle onderdeel, artikel 12-l van de Pleiters, de HH. De Baeck en Biitzler.
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18 KAMER.- 20 juni 1975.
lO STRAF. ARTIK~L 65 VAN HET
STRAFWETBOEK.
VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER SLEOHTS EEN ENKELE STRAF UIT TE SPREKEN, WANNEER EENZELFDE FElT Vl!JRSOHEIDENE
MISDRIJVEN OPLEVERT.

2° STRAF
ARTIKEL 59 EN 60 VAN HET
STRAFWETBOEK. - REOHTER DIE WEGENS VERSOHEIDENE lVIISDRIJVEN VERSOHILLENDE STRAFFEN UITSPREEKT.DEZE BESLISSING SLUIT IN DAT DIE
MISDRIJVEN DOOR AFZONDERLIJKE FElTEN WORDEN OPGELEVERD.
0 -

3o REOHTERLIJK GEWIJSDE.
GEZAG VAN GEWIJSDE.- STRAFZAKEN.
VERKEERSONGEVAL. REOHTER
DIE ONDERSOHEIDEN STRAFFEN HEEFT
OPGELEGD, ENERZIJDS, VOOR EEN OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT, ANDERZIJDS, VOOR HET BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN STAAT
VAN DRONKENSOHAP.- DEZE BESLISSING SLUIT NOODZAKELIJKERWIJS IN
DAT DE STAAT VAN DRONKENSOHAP
NOOH DE OORZAAK NOOH EEN VAN DE
OORZAKEN VAN HET ONGEVAL IS GEWEEST.- GEVOLG.
l

0

De. ?'echtm· is ve1plicht slechts een enkele
st1·aj ttit te sp1·eken, niet alleen wannee1·
een misd1·ijj een bestanddeel van een
ander misd1·ijj is, doch oak wannee?' eenzelfde jeit vm·scheidene misd1·ijven opleve?'t (1). (Art. 65 S.W.)

2o De ?'echtm· die wegens verscheidene

misd1·ijven verschillende stTaffen nitsp?·eekt, beslist dat deze misdrijven door
onde?'scheiden jeiten wm·den opgeleve?·d (2). (Artt. 59 en 60 S.W.)
30 De ?'echte?' die, nam· aanleiding van

een verkem·songeval, onde?·scheiden straffen oplegt, ene1·zijds, voo?' een ove1't1·eding
van het wegverkeeTs?·eglement, ande1·zijds,
voo?' het besttwe?i van een voe?'tttig in
staat van dronkenschap, beslist impliciet, doch noodzakelijkenvijs dat de staat
van dTonkenschap noch de om·zaak noch
een van de oo?'Zaken van het ongeval is
geweest. De bnTge?'lijke ?'echte?' die late?"
kennis neemt van de ·regTesvonleTing van
de veTzekema?' dam· wie de getToffene
van het ongeval is ve1·goed tegen de
dadeT van het ongeval kan dns in beginsel deze voTdm·ing niet toewijzen zonde?'
het gezag van de beslissing van de stmfrechte?' te miskennen (3). (Artt. 59 en

60 S.W.; algemeen beginsel van het
gezag van gewijsde in strafzaken.)
(BLOKKEN EN PERSONENVENNOOTSOHAP
l\1ET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< LES TRANSPORTS SEPTRION ,, T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << DE NATIONALE
WAARBORG "·)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 1 juni 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gevvezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 59, 60, 65 van het
Strafwetboek, 1134, 1146, 1319, 1320,
1322, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
16, 31 van de wet van 11 juni 1874 op
de verzekering in 't algemeen, vormend
titel X van boek I van het W etboek van
koophandel, 11, lid 2, van de wet van
1 juli 1956 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 27 -l van het koninklijk
besluit van 14 maart. 1968 houdende
algemeen reglement op de politic van
het WE\gverkeer, 29, 35 van de wet betreffende de politic over het wegverkeer,
97 van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van het absolute gezag
van het strafrechtelijk gewijsde,
doo1·dat het arrest eiser Blokken veroordeelt om aan verweerster een bedrag
te betalen van 66.209 frank om de reden
dat de regresvordering van de verzekeringsmaatschappij «De Nationale Waarborg '' steunt op artikel 25/10 van de
algemene voorwaarden van de polis,
hetwelk een recht van verhaal stip'uleert
tegen de verzekerde, zijnde Blokken,
wa;nneer het ongeval gebeurd is op een
ogenblik dat hij zich in staat van dronkenschap bevond, tenzij hij bewijst dat
het ongeval geen verband houdt met de
dronkenschap ; het bewijs van de afwezigheid van dit verband niet geleverd
wordt door het vonnis van 8 december
1969 van de Politierechtbank van Antwerpen waarbij Blokken hoofdens inbreuken op de artikelen 29 en 35 van
het koninklijk besluit van 16 maart
1968 tot twee afzonderlijke straffen ver(1) (2) en (3) Cass., 11 rnaart 1971 (A1'1',

cass., 1971, blz. 669) en 8 rnaart 1974 (ibid.,
1974, blz. 744) en de noten onder deze arresten; raadpl. cass., 13 september 1974,
supra, blz ..49.
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oordeeld wordt; de strafrechter weliswaar alzo twee onderscheiden feiten
vaststelde maar dat zulks niet impliceert
dat hij alle oorzakelijkheidsverband tussen deze feiten verwerpt ; hij immers
door de wet niet verplicht is zulk oorzakelijk verband als criterium van samenloop te beschouwen en hij, gezien de
bestanddelen of de pluraliteit van de
gestelde daden, verschillende straffen kan
uitspreken,
te1·wijl, eerste ondenleel, eiser Blokken
voor de strafrechter vervolgd was om,
te Antwerpen, op 16 mei 1969, te 14 uur,
een voert'uig bestuurd te hebben in staat
van dronkenschap (telastlegging A) en
zijn snelheid niet geregeld te hebben
zoals vereist door de omstandigheden om
geen ongevallen te veroorzaken noch het
verkeer te hinderen (telastlegging B),
zodat deze rechter, ingevolge de ondeelbaarheid van het strafbare feit, gehouden
was slechts een straf uit te spreken, de
zwaarste (schending van de artikelen 59,
60, 65 van het Strafwetboek, 29, 25 van
de wet betreffende de politic over het
wegverkeer, en 27-1 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968);
tweede onde1·deel, voormeld vonnis van
de politierechter integendeel twee verschillende straffen voor de telastleggingen
uitgesproken heeft, zodat de strafrechter
noodzakelijk en zeker, al weze het impliciet, het verband tussen de inbreuk op
de wegcode en de dronkenschap uitgesloten heeft en het arrest het absoluut
gezag van gewijsde van het strafvonnis
miskent (schending van de artikelen 59,
60, 65 van het Strafwetboek en van
voormeld algemeen rechtsbeginsel) ;
derde oncle1·deel, het uitgesproken strafrechtelijk vonnis zeker, noodzakelijk en
impliciet het oorzakelijk verbancl tussen
de dronke;1schap en de inbreuk op de
wegcode nitsluit ; het geen tegenstrijdige
beslissingen of motivering inhoudt en
over e:nig nwgelijk causaal verbancl niets
beslist ; 1wt arrest zowel cle bewijskracht
als het absdluut gezag van gewijsde van
het strafvonnis miskent door te veronclerstellen dat de strafrechter zou kunnen
hebben gestetmd op de bestanclclelen of
de pluraliteit van de gestelde daden om
verschillencle straffen uit te spreken,
zonder het oorzakelijk verband uit te
schakelen ; cleze motieven niet van die
aard zijn dat zij het arrest rechtvaardigen
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 \'an het Burgerlijk Wetboek, 59, 60,
65 v~otn het Strafwetboek, 97 van , de
Grondwet en van voormeld algemeen
rechtsbeginsel) ;

vierde onde1·deel, e1ser derhalve ten
onrechte op grand van artikel 25/10
van de algemene polisvoorwaarden tot
terugbetaling van de door verweerster
uitgek~erde schadevergoeding wordt veroordeeld, daar er geen oorzakelijk verband is tussen de clronkenschap en het
ongeval (schending van C).e artikelen 1134,
1146, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
11, lid 2, van de wet van 1 juli 1956, 16
en 31 van de wet van 11 juni 1874) :
Overwegende dat eiser bij in kracht
van gewijsde gegaan vonnis van 8 december 1969 van de Politierechtbank te
Antwerpen veroordeeld werd tot een
geldboete van 150 frank om op een openbare plaats een voertuig te hebben
bestuurd terwijl hij in staat van dronkenschap verkeerde, en tot een geldboete
van 25 frank om, bestuurder zijncle op
de openbare weg, zijn snelheid niet te
hebben geregeld zoals vereist wegens de
plaatsgesteldheid, de belemmering van
het verkeer, het zicht, de staat van de
weg en van het voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen zou ktuu1en veroorzaken noch het verkeer hinderen ;
Ovenvegencle dat de strafrechter verplicht is, niet aileen wanneer een misdrijf
een bestanddeel van een ander misdrijf
uitmaakt, maar, ook wanneer eenzelfde
feit verschillende misdrijven oplevert,
slechts een enkele straf uit te spreken ;
Overwegende clat daaruit volgt dat
de rechter die wegens verschillende misdrijven verschillende straffen uitspreekt
noodzakelijk beslist dat deze Tnisdrijven
door onderscheiden feiten werden opgeleverd;
Overwegende dat, door het uitspreken
van verschillende straffen waarvan de
ene de inbreuk op het algemeen reglement
op de politic van het wegverkeer beteugelt, impliciet doch noodzakelijk werd
gevonnist clat de dronkenschap aan het
stuur die het voorwerp is van een andere
straf, noch de oorzaak noch een van de
oorzaken is geweest van het ongeval ;
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat het bewijs van de afwezigheid van dit oorzakelijk verband door
voormeld vonnis niet geleverd werd, de
bewijskracht van dit vonnis Iniskent ;
Dat het arrest, door niettegenstaande
dit vonnis de eiser te veroordelen aan
verweerster de sommen terug te betalen
die zij tot vergoeding van de aan het
voertuig van haar verzekerde veroorzaakte schade heeft uitbetaald, de in het
midde~ aangehaalde wetsbepalingen en
algemeen rechtsbeginsel schendt ;
Dat het middel gegrond is ;

-

1129

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 Hof van beroep te Gent.
20 juni 1975. 1e kamer. Voo1'zitte1' en Ve1·slaggevm·, de H. de Vreese,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Houtekier en De Bruyne.

2° KAMER. -

23 juni 1975,

10 TAALGEBRUIK. -

DUITSE TAAL. STRAFZAKEN.
GEEJN OFFICIELE
VERTALING IN HET DUITS VAN DE
OVERTREDEN WETTELIJKE EN VERORDENINGSBEPALINGEN.
SLUIT DE
TOEPASSING VAN DEZE REGELMATIG
BEKENDGEMAAKT;EJ BEPALINGEN NIET
UIT.

2° GRONDWET. GELIJKHEID VAN.
DE BELGEN VOOR DE WET. - BEGRIP.
1o Geen beletsel voor vervolgingen is het

feit dat er geen officiele ve1·taling in het
Duits bestaat van de wetten en besluiten
welke iemand die v661· de ge1·echten van
de !cantons van het Dttitse taalgebied,
volgens de telastlegging, ove1·treden heejt,
aangezien de wetten en beslttiten 1'egelmatig bekendgemaalct zijn (1). (Art. 1
wet van 18 april 1898 en thans art. ·1
wet van 31 mei 1961; artt. 4 en 6,
lid 1, en art. 56 van de gecoordineerde
wetten van 18 juli 1966 op het gebruik
der talen in bestuurszaken.)
2° Het beginsel van de gelijkheid van alle
Belgen voo1· de wet betekent dat eeniedm·
die zich in dezelfdejeitelijke toestand bevindt gelijk moet worden behandeld (.2) ;
aan dit beginsel doen geen ajb1•ettk de
vm·volgingen ten laste van een Dttitstalig
Belgisch bu1•gm· op basis van wets- en
ve1·ordeningsbepalingen wam·van geen
officiele tekst in het Dttits bestaat (3).
(Art. 6 Grondwet.)
(1) en (3) Cass., 20 januari 1975, supra,
blz. 557.
(2) Raadpl. cass., 25 april 1975, sup1•a,
biz. 940.

(HECK.)
ARREST (vm·taling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Verviers ;
Overwegende dat die beslissing in het
Duits werd gewezen en dat gebruik werd
gemaakt van dezelfde taal voor de
verklaring van cassatieberoep en voor
het opstellen van de memorie ;
Gelet op de beschikking van 7 april
1975, waarbij de Eerste Voorzitter
beslist dat de rechtspleging in het Frans
zal worden voortgezet ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de wet van I5 jnni
I935 op het gebruik der talen in gerechtszaken,
·
do01·dat luidens de artikelen 17 en 24
van genoemde wet de rechtspleging zowel
voor de Politierechtbank te Eupen als in
hoger beroep voor de Correctionele
Rechtbank te Verviers in het Duits werd
gevoerd,
te1·wijl de eerste voorwaarde voor de
regelmatigheid van een procedure het
bestaan van een wettekst is die volgens
de wet geldig is en die ~in de taal van de
rechtspleging is opgesteld ; de wetsbepalingen waarop eiser inbreuk zou
hebben gepleegd, niet bestaan in de
officiele vorm die is vereist voor een
rechtspleging in het Duits ; men niet weet
waar de Duitse tekst van « het gedinginleidende pro justitia » vandaan komt
en welke beroepskwalificaties de vertaler haa. ; niet kan worden vereist dat
eiser zich tevreden stelt met een prive
vertaling zonder wettelijke waarde, zodat
bij ontstentenis van een Duitse tekst die
in een in het Duits gevoerde rechtspleging
een wettelijke waarde heeft, het vonnis
geen wettelijke grondslag heeft :
Overwegende · dat de rechtspleging
overeenkomstig de artikelen I 7 en 24 van
de wet van I5 jnni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken zowel voor de
Politierechtbank te Eupen als in hoger
beroep voor de Correctionele Rechtbank
te Verviers in het Duits werd gevoerd ;
Overwegende dat artikel I van de wet
van I8 april 1898, die van kracht was op
het ogenblik van de uitvaardiging van
de wetten en de besluiten waarop eisers
veroordeling steunt, stelde dat << de
wetten gestemd, bekrachtigd, afgekondigd en bekendgemaakt worden in de
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Franse en de Vlaamse taal " ; dat artikell van de wet van 31 mei 1961, waarbij
voornoemde wet wordt opgeheven, stelt
dat « de wetten in het N ederlands en in
het Frans worden gestemd, bekrachtigd,
afgekondigd en bekendgemaakt "; dat
artikel 56 van de gecoorclineerde wetten
op het gebruik der talen in bestuurszaken
stelt dat de koninklijke en ministeriele
besluiten gesteld worden in het Nederlands en in het Frans ;
Overwegende dat de wetten en besluiten binnen de termijnen voorgeschreven
bij voornoemde wetten verbindend zijn
op het grondgebied van het gehele Rijk ;
Overwegende dat de wetsbepalingen
waarop de veroordeling is gegrond derhalve bindende kracht hadden op het
ogenblik der feiten op het gehele grondgebied;
Dat het middel clienaangaande naar
recht faalt ;
Overwegende overigens dat uit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan niet blijkt dat eiser voor de
feitenrechter de waarde in twijfel heeft
getrokken van de in de dagvaarding overgenomen vertaling in het Duits van de
wetsbepalingen waarop eiser inbreuk
zou hebben gepleegd ;
Dat clienaangaande het middel, vreemd
aan de openbare orde, nieuw is en derhalve niet ontvankelijk;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6 van de Grondwet,
dooTdat, daar de gelijkheid van de clrie
landstalen werd erkend, het strijdig is met
voornoemd artikel 6 aan een Duitstalige
burger een officiele tekst in het Duits te
ontzeggen van de wet waarop hij in brenk
zou hebben gepleegd :
Overwegende dat het beginsel van de
gelijkheid van alle Belgen voor de wet
betekent dat al degenen die zich in een
identieke feitelijke toestand bevinden op
een gelijke vvijze moeten worden behandeld ;
Overwegende dat ten deze aan dit
beginsel geen afbreuk werd gedaan ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schendi:ng van de artikele:n 7, 9 en 97 van
de Grondwet,
doonlat het strijdig is vast te stellen
dat het spijtig is dat er geen officiele
Duitse vertaling van de wetteksten
bestaat en niettemin eiser krachtens
een niet voorgeb~'achte tekst te veroordelen, zoals het bestreden vonnis het
doet :

Overwegende dat het vonnis stelt « dat
zeker en vast moet worden betreurd dat
er tot nog toe geen officiele vertalingen
bestaan van de wetteksten, de wetten
en de decreten " ; dat het erop vvijst
enerzijds dat de wet van 26 januari 1960
en het koninklijk besluit van 29 januari
1960, die regelmatig in het Frans en het
N ederlands in het Belgisch Staatsblad
werden bekendgemaakt, « op het gehele
gro:ndgebied van het Rijk van toepassing
zijn ll en anderzijds dat het feit dat er
geen officiele vertalingen bestaan echter
niet voldoende is om de toepassing van
regelmatig bekendgemaakte wettelijke
voorschriften uit te sluiten, zulks op
grond dat, bij ontstehtenis van een officiele vertaling van de wetteksten, er een
juridische grondslag ontbreekt om de
beklaagde te veroordelen ;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing
regelmatig en zonder tegenstrijdigheid
met redenen omkleedt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwege:nde dat de substantHile 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.
23 juni 1975. - 2e kamer. , - VoorzittC?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. VeTslaggevC?', de
H. Screvens. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. E. Ohn (van de balie te
Verviers).

2e KAMER. -

23 juni 1975,

1o UITLEVERING.- RoGATOIRE ooMMISSIE UITGAANDE VAN 'DE BEVOEGDE
VREEMDE AUTORITEIT EN STREKKENDE
TOT EEN HUISZOEKING OF TOT INBESLAGNEMING VAN STUKKEN OF VOOR·
WERPEN.- TOEPASSELIJKHEID VAN DE
REGELS VAN ARTIKEL l l VAN DE WET
VAN 15 MAART 1874 EN NIET VAN DIE
VAN ARTIKEL 5, LID 4, VAN DEZE WET.

20 UITLEVERING. GEREOHT DAT
MOET BESLISSEN OVER DE OVERZENDING VAN DE PAPIEREN EN ANDERE IN
BESLAG GENOMEN VOORWERPEN AAN
DE VREEMDE, OM UITLEVERING VERZOEKENDE REGERING. 0PDRAOHT.
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1o 1-Vannee1· v661· een ve1·zoek om ~•itlevering
een 1'ogatoi1·e commissie ~•itgaande van
de bevoegde vreemcle ove1·heid st?·ekt tot
een h~tiszoeking of tot inbeslagneming
van stukken of voorwm·pe1~, wonlt de
procedu1·e ge1'egeld door artikel 11 van
de wet' van 15 maart 1874 op de ~dt
leve?·ingen en niet doo1' a1·tikel 5, lid 4,
van cleze wet en de a1·tikelen 87 tot 90
van het vV etboek van stnl;{vo1·de1'ing.
2o Het ge1·echt dat moet beslissen ovm· de

overzending van papie1·en en andere
in beslag genomen voo1·we1·pen aan de
m·eemde, om ~dtlevering VeTzoekencle
1'ege1·ing oefent toezicht ~•it op de Tegelmatigheid van de procedu1•e en gaat
inzondeTheid na. of deze papie1'en en
voorweTpen rechtstreeks bet1·elcking hebben op het ten laste gelegde feit; het
kan, in de 1·egel, en tenzij het een
evidente fo~tt vaststelt, de g1·ond van de
zaak niet onde1·zoeken (1). (Art. 5,
lid 6, wet van 15 maart 1874.)
(COLUMEAU.)
ARREST

(ve1·taling.)

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 mei 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, lid 4, van q.e
wet van 15 rnaart 1874 op de uitleveringen,
doonlat de procedure van overzending
van de stclkken aan de Franse regering
niet regelrnatig :_werd gevolgd, inzonderheid de inventaris van de in beslag
genomen stukken die bij het dossier was
gevoegd onvolledig is, de onderzoeksrechter niet heeft gehandeld volgens de
bij de artikelen 87 tot 90 van het Wetboek
van strafvordering voorgeschreven regels
en de opsporing door Franse officieren
van gerechtelijke politie werd verricht :
Overwegende dat het arrest beslist,
met toepassing van artikel 5, lid 6, van de
wet van 15 maart 1874, dat er grand

bestaat om aan de Franse regering, die
eis\3rs uitlevering uit hoofde van diefstal
onder verzwarende omstandigheden vordert, zekere stukken over te zenden, die
in beslag werden genornen en die rechtstreeks betrekking hebben op het feit
dat in het uitleveringsverzoek ten laste
van eiser werd gelegd ;
Overwegende dat, daar die stukken
v66r de uitleveringsprocedure werden in
beslag genomen ter uitvoe:r:ing van een
ambtelijke opdracht uitgaande van de
bevoegde Franse overheid en uitgevoerd
door de Belgische gerechtelijke politie,
de onderzoeksrechter niet meer moest
tussenkomen volgens de procedure vermeld :ll1. artikel 5, lid 4, van de wet van
15 maart 1874;
Dat de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede rniddel, afgeleid uit
de schending van artikel 5, lid 6, van
de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen,
do01'dat de stukken, waarvan de overzending aan de Franse regering bij het
arrest wordt bevolen, niet rechtstreeks
betrekking kunnen hebben op de diefstal
onder verzwarende
omstandigheden,
waarvoor de uitlevering wordt gevorderd,
daar eiser in Belgie gedetineerd werd op
het ogenblik dat het feit in Frankrijk
wer'd gepleegd, zodat hij die diefstal niet
heeft kunnen plegen, of ten hoogste
zich heeft kunnen schuldig maken aan
heling, welk wanbedrijf door de uitleveringsvvet niet wordt voorzien (2);
Overwegende enerzijds dat het arrest
vaststelt dat de in beslag genomen
stukken rechtstreeks verband houden
met de diefstal onder verzwarende omstandigheden die door de bevoegde
Franse overheid aan eiser ten laste >vordt
gele'gd;
. Overwegende anderzijds dat het niet
aan de kamer van inbeschuldigingstelling
stand om het door eiser verstrekte alibi
te onderzoeken, hetwelk zijn deelneming
'volgens een van de door de strafwet
t1·adition, m·. 98;

(1) Raadpl. cass., 29 juni 1973 (A1'1'. cass.,
1973, blz. 1074). Over cle rol van de rechter-

lijke overheid in de uitleveringsproceclure die
aan de Regering is gevraagcl, raaclpl.
LEMONTEY,

Eittde

de

d1·oit

compa1•e;

en VANHALEWYN, Uitlevm·ing,
nr. 317, biz. 125; Rep. p1·at. d1·. belge, v 0 ExTROUSSE

THEYS,

Extraclition, nr. 162;

' Memorie van toelichting van de wet van
15 maart 1874, Gedr. St., Kamer, zitt. 18731874, nr. 33.
(2) In tegenstelling met wat in het midclel
worclt beweercl spreekt artikel 1, 3°, van de
wet van 15 maart 1874 van het misclrijf
« heling "·
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omschreven wijzen aan het ten laste
gelegde feit niet noodzakelijk uitsloot ;
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.
23 juni 1975. - 2e kamer. - VoorzitteT, Baron Richard, raadsheer waarnemcnd voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Legros. Gelijkhticlencle conclttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

ze KAlYIER. -

23 juni 1975.

1° SAMENLOOP VAN M:j:SDRIJVEN.
- EEN ENKEL STRAFBAAR OPZET. VEROORDELING TOT VERSOHEIDENE
STRAFFEN. - 0NWETTELIJKHEID.
2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. -BESLISSING WAARBIJ ONDERSOHEIDEN STRAFFEN WORDEN UITGESPROKEN WEGENS TWEE MISDRIJVEN
DIE DOOR EEN EN HETZELFDE STRAFBAAR OPZET ZIJN VERBONDEN.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE BEPERKT TOT DE VEROORDELENDE BESLISSING DIE SLEOHTS OP EEN DEZER lYIISDRIJVEN BETREKKING HEEFT. - GEHELE VERNIETIGING.
1° Onwettelij k is cle beslissing clie, na te
hebben vastgestelcl c?at vm·scheiclene feiten, wegens cle eenheicl van st1·ajbaw·
opzet, e&n enkel st1'afbaar feit opleveren,
cle beklaagcle tot oncle1·scheiclen straffen
Ve?'001'deelt (1). (Art. 63 S.W.)
2° W annee1· cle best1·eden beslissing onderscheiclen straffen heeft ttitgesp1·oken
wegens ve?·scheidene misclrijven die,
wegens de eenheicl van opzet, een enkel
strafbaar feit opleve1·en, vernietigt het
Hof cle VM'oordeling in haa1· geheel,
zelfs inclien cle beklaagde zijn voorziening heeft bepe1•kt tot cle beslissing
die slechts op een van deze misclrijven
betrekking heeft (2).
(1) Raadpl. cass., 9 december 1974, sup1·a,
blz. 414.

(DEOHARNEUX.)
ARREST (VM'taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 december 197 4 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

A.~Op de voorziening van het openbaar
mi:nisterie, welke voorzieni:ng beperkt
is tot de vrijspraak van de vervolgingen
·wegens oplichtingen :
Over het middel afgeleid uit de schencli:ng van artikel 97 van de Grondwet,
Dat het n1.icldel feitelijke grondslag
mist;
En ovcrwegonde dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorrnen werden nageleefd en dat beslissi:ng overeenkomstig de
·wet is;

B. Op de voorziening van eiser, beldaagde, welke voorziening beperkt is
tot de veroordeling wegens eenvouclige
bankbreuk:
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van ' artikel 65 van het
Strafwetboek,
doonlat, na te hebben gewezen op de
eenheicl van opzct die het geheel van de
ten laste van eiser gelegcle feiten kenmerkt, het arrest hem veroordeelt tot
twee verschillende straffen, de ene wegens
verduisteringen, de andere wegens eenvoudige bankbreuk,
tenv~jl het slechts de zwaarste straf
kon uitspreken, clit is die welke de verduisteringen sanctioneert :
Ovenvegende dat het arrest uitspraak
doet zoals het middel vermeldt ;
Overwegende dat krachtens artikel 65
van het Strafwetboek de zwaarste straf
alleen mocht worden uitgesproken ;
Dat de veroordeling tot twee straffen
der·halve onwettelijk is;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, daar de rechter
wegens eenheid van opzet slechts een
enkele straf kon uitspreken voor het
geheel van de feiten van verduistering en
van eenvoudige bankbreul<:, waaraan het
eiser schuldig verklaart, de vernietiging
van de beslissing waarbij een straf
wegens eenvoudige bankbreuk worclt
(2) Raadpl. cass., 9 mei 1972 (A1'1'. cass.,
1972, blz. 835); vgl. cass., 4 november 1974,
sttp1•a, blz. 288.
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uitgesproken noodzakelijkerwijs, niettegenstaande de beperking van de voorziening, de vernietiging .meebrengt van
de beslissing waarbij eiser tot een andere
straf wegens verduistering veroordeeld
werd;
Om die redenen, verwerpt de voo'rziening van het openbaar ministerie en,
zonder acht te slaan op het eerste middel
voorgedragen door de eiser Decharneux,
welk middel geen V!'Jrnietiging zonder
verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover
het die eiser veroordeelt ; beveelt dat van
dat arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Bergen.

23 juni 1975. - 2e kamer. - Vom·zitte1', Baron ,Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Legros. Gelijkltticlencle conclttsie,
de H. Ballet, aclvocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Chr. Lejeune (van de
balie te Brussel).

(1) Raadpl. cass., 23 januari 1967 en de
conclusie van de aclvocaat-generaal Charles
(A1'1', cass., 1067, blz. 620); 4 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 1096) en noot 1, get. E.K.
Door te zeggen clat cle beslissing overeenkomstig de wet is heeft het Hof impliciet cle
wettelijkheid vastgesteld van de beslissing
waarin de beklaagde op grmicl van herhaling
als bepaalcl in artikel 56 van het Strafwctboek
wercl veroordeelcl. Deze beslissing houclt immers veroorcleling in wegens overtrecling van
een bijzonclere wet, n1. de wet van 24 februari
1921 betreffencle het verhanclelen van giftstoffen, slaapmiclclelen, verc1ovenc1e miclclelen,
ontsmettencle stoffen en antiseptica, welk misclrijf binnen cle in artikel 56 van het Strafwetboek bepaalcle termijn is gepleegcl na veroorcleling tot een j aar gevangenisstraf, die op
28 september -1972 werd uitg'esproken wegens
overtrecling van cliezelfcle bijzonclere wet.
Artikel 5 van de wet van 24 februari 1021
stelt een bijzonclere regel vast inzake herhaling : verzwaring van de straf is mogelijk,
als vorenvermelcle wet opnieuw overtreclen
wordt binnen een termijn van twee jaar na
een eerste veroorcleling. Die bijzonclere regel
is clus in sommige opzichten strenger clan
de gemeenrechtelijke regel, aangezien strafverzwaring mogelijk is, zelfs inclien cle gevangenisstraf van de vroegere veroorcleling
geen jaar beclraagt; De termijn van cle

2e KAl\rnR.- 23 juni 1975.
HERHALING. - VEROORDELING WEGENS OVERTREDING VAN EEN BIJZONDERE WET HOUDENDE VASTSTELLING
VAN BIJZONDERE REGELS INZAKE HERHALING.- LATERE OVERTREDING VAN
DEZELFDE BIJZONDERE WET GEPLEEGD
NA VERLOOP VAN DE BIJZONDERE TERlVIIJN VAN HERHALING, DOCH BINNEN
DE TERl\HJN VAN DE GEWONE HERHALING. BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK V VAN' BOEK I VAN HET STRAFWETBOEK BLIJVEN VAN TOEPASSING.

TVanneer, na ve1'oorcleling wegens een
miscl1'ijj clat is omsclweven ih een bijzoncle1'e wet houclencle bepalingen waa1·in
slechts cle he1'haling wo1·clt ge1'egelcl voo1·
cle claa1'in vm·melcle miscl1'ijven, cle ve1·oonleelcle cliezelfcle bijzoncle1·e wet opniettw ovm·t1·eeclt, is cle toepassing op
clit laatste miscl1'ijj van cle bepalingen
van hoojclstttk V van Boek I van het
St1'ajwetboek wettelijk, als cle voonvaa1'clen vom· bijzoncle1·e he1·haling niet Ve1'mtlcl zijn (1). (Art. 56 S.W.) (In1.pliciete
oplossing.)
bijzonclere herhaling is claarentegen korter.
I.e. beoogcle cle telastlegging de herhaling
waarvan sprake in de bijzonclere wet, cloch
vom· feiten gepleegcl tussen cle 1 e november
1973 en cle 20" november 1974, hoewel cle
bijzonclere termijn einc1igc1e de 9" oktober
1974. De telastlegging moet evenwel niet
nooclzakelijk gewagen van herhaling ( cass.,
21 juni 1954, Bttll. en Pas., 1954, I, 911).
Worclt claarvan niet gesproken of worclt de
herhaling, zoals i.e., verkeercl gekwalificeerc1,
clan kan cle rechter er rekening mee houclen,
als de beklaagcle, voor het sluiten van de
clebatten, cle geclingstukken ten bewijze van
cle herhaling heeft kunnen inzien. Dit was hier·
het geval.
Het arrest van 23 januari 1967 had betrekking op een veroorcleling wegens overtrecling
van een bijzonclere wet waarop een veroorcleling wegens een misdrijf van het Strafwetboek is gevolgcl.
Het arrest van 4 juni 1974 betrof een veroorcleling wegens een misclrijf van het Strafwetboek waarop een veroorcleling wegens overtrecling van een bijzonclere wet is gevolgcl.
In het onderhavige arrest ging het om veroorclelingen welke allebei zijn nitgesproken
wegens overtreding van eenzelfcle bijzonclere
wet een bijzonclere rege1 inzake herhaling
inhouclende, welke regel echter hier niet van
toepassir~g was.
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(EL FEHRI KHEMAIS.)

(DELMAY.)

ARREST (vertaling).

ARREST (ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 april 197 5 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

HET HOF; - Gelet op de bestreden
arresten, onderscheidenlijk gewezen op
31 oktober 197 4 door het Hof van beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, en op 18 april1975 door het Hofvan
assisen van de provincie Luik;

Om die redenen, ve1'werpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
23 juni 1975. - 2 8 kamer. - Voorzitte?', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. -----' Vm·slaggever, de
H. Meeus. Gelijkl~ticlencle concl~tsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het arrest van 31 oktober 1974
van het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling :
a) waarbij afwijzencl wordt beschikt
op eisers internering :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvorn1.en werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) waarbij eiser naar het hof van
assisen wordt verwezen :

2 6 KAMER.- 23 juni 1975,
1° HOF vAN ASSISEN. ,---- VEROORDELEND ARREST. VOORZIENING IN
OASSATIE VAN DE VEROORDEELDE TEGEN HET VERWIJZINGSARREST.
DRAAGWIJDTE VAN DIT REOHTSMIDDEL.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORl\L - STRAFZAKEN. - NEERLEGGING VAN EEN iVIEMORIE.- MEMORIE
VAN DE ElSER TER GRIFFIE VAN HET
HOF NEERGELEGD BUITEN DE TERiVIIJN
VAN ARTIKEL 420bis, LID 2, VAN HET
'VETBOEK VAN STRAFVORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
l

0

De besclmlcligcle die clam· een hof van
assisen is vm·oonleelcl en die zich
em·st tegen het m·1·est van verwijzing naa1·
cle kamet• van inbesch~tlcligingstelling
voo1·ziet tegelij ke1·tijcl als tegen het
veroonlelencl atTest, ve1·wijst naa1· het
Hoj van cassatie slechts cle oorzaken van
nietigheicl van het ve1·wijzencl arrest die
hij voor clit hof niet had kunnen b1·engen
in een voorziening ingestelcl binnen de
te1·mijn van a1·tikel373 of van artikel296
van het W etboek van stmjvorclm·ing ( 1).

2° Niet ontvankelijk is cle memm·ie tot
staving van een voo1·ziening in st?·ajzaken die ter g1•ijfie van het Hoj is nee1'gelegcl buiten cle te1'mijn van a1'tikel 420bis, lid 2; van het Wetboek van
strajvonlet·ing (2).

Overwegende dat de voorziening werd
ingesteld binnen tien vrije dagen na de
dag waarop de veroordeling werd uitgesproken, clit is na het verstrijken zowel
van de tien vrij e dagen te rekenen vanaf
de betekening van het arrest van verwijzing als van de bij artikel 296 van
het Wetboek van strafvordering voorgeschreven- termijn ;
Dat dergelijke voorziening noch het
onderzoek naar de schending van de
wetten betreffende de bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling
en va1i het hof van assisen, noch het
onderzoek van de nietigheden · vermeld
in artikel 299 van het Wetboek van
· strafvordering of volgende uit het niet
naleven van de wetten waarbij het debat
op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling wordt ingericht en
er het gebruik der talen wordt geregeld,
naar het Hof verwijst ;
Overwegende voor het overige dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de arresten gewezen op 18 april
1975 door het Hof van assisen van de
provincie Luik :
(1) Cass., 19 juni 1973 (A1·r. cass., 1973,
blz. 1027).
(2) Cass., 15 oktober, 19 november en
16. december 1974, sttpm, blz. 224, 344 en 454.
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a) het eerste op de strafvordering ingesteld tegen de beschuldigde :

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
b) het tweede op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld tegen de beschuldigde door de verweerders :

Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de memorie ter griffie van het Hof ontvangen op 16 juni 1975, dit is buiten de
bij artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek
van strafvordering ingestelde termijn,
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.
23 juni 1975. - 2e kamer. Voorzitte?·, J?aron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Meeus. - Gelijkluidende concl~tsie, de
H. Ballet, advocaat-generaal'. - Pleite1·,
de H ..Franchimont (van de balie te Luik).

2e

KAMER.-

24 juni 1975.

1 o VOORZIENING IN OASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. 00MJ\'IISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE l\'I:AATSCHAPPIJ.
BESLISSING TOT vVEDEROPNEMING
VAN EEN GEINTERNEERDE DIE
OP
PROEF IN VRIJHEID WERD GESTELD. 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

2° VOORZIENING IN OASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN.- BESLISSING WAARBIJ DE COMJ\USSIE TOT BESCHERMING
VAN DE MAATSCHAPPIJ DE INRICHTING
AANWIJST WAARIN DE EISER VERDER
ZAL WORDEN GEINTERNEERD.- VOORZIENING IN CASSATIE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Oassatiebm·oep kan W01'den ingesteld
tegen de beslissing van de commissie
tot besche1·ming van de maatschappij
dat noodzakelij k is de wede1·opneming

van een op proef in vrijheid gestelde
gefnterneerde
(1). (Art. 608 G.W.;
art. 20 wet tot bescherming van de
maatschappij.) (Impliciete oplossing.)
2° Geen cassatiebe1·oep kan w01·den inge-

steld tegen de beslissing waa1·bij de
commissie tot bescherming van de maatschappij, ter uitvoe1•ing van een 1'echterlij ke beslissing tot interne1·ing, de in1'ichting aanwijst waarin de inte1·ne1·ing
zal voortgezet wo1·den van een gefntm·nem·de die nadat hij op proej in v1·ijheid
is gesteld wede?'OJ)genomen moest wo1'den (2). (Art. 608 G.W.; art. 14 wet
tot bescherming van de maatschappij.)
(GEUDENS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 22 mei 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Overwegende dat de beslissing, nadat
eiser door een vorige beslissing onder
bepaalde voorwaarden in vrijheid op
proef werd gesteld, zijn plaatsing in de
inrichting te Merksplas beveelt tengevolge van het niet naleven van de hem
opgelegde voorwaarden ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing betreffende de wederopneming van eiser :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden ~1ageleefd en dat
de beslissing bvereenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing betreffende de aanwijzing van de inrichting waarin eiser
verder zal worden gei'nterneerd :
Overwegende dat deze beslissing enkel
een uitvoeringsmaatregel van de beslissing tot internering van eiser uitmaakt ;
Dat zodanige beslissing voor cassatieberoep niet vatbaar is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
(1) Cass., 8 september 1969 (A1·r. cass.,
1970, biz. 27).
(2) Raadpi. cass., 24 december 1974, supm,
biz. 495.
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24 juni I975. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggevm·, de
H. Sury. Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal.

burger1·echtelijk aansprakelijk is voor de
aangevoe1·de schade, dam· hij aldus aan
a1·tikel 7 een vom•waa1·de toevoegt die het
niet bevat (I). (Artt. I3I9, I320 en
I322 B.W.)
3° V e1·nietiging van een beslissing b1'engt
vm·nietiging mede van de beslissing die
slechts het gevolg is van de ve1·nietigde
beslissing (2).

2e KAMER. -

24 juni 1975.

I 0 VERZEKERINGEN. -

VERPLIOHTE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
MODELOVEREENKOMST, ARTIKEL 7. UITLEGGING.

2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- VERPLIOHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN.
MODELOVEREENKOMST, ARTIKEL 7. - REOHTER DIE
BESLIST DAT DE UITSLUITING, WAARVAN
SPRAKE IN GENOEMD ARTIKEL 7, DE
HOUDER VAN HET VOERTUIG ENKEL
BEOOGT IN ZOVERRE HIJ ZELF BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJK IS VOOR
DE AANGEVOERDE SCHADE EN ZELF DE
DEKKING VAN DE VERZEKERAAR WOU
EN KON INROEPEN. - REOHTER DIE
ZODOENDE AAN ARTIKEL 7 EEN VOORWAARDE TOEVOEGT DIE HET NIET
BEVAT.- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTE.
3° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. VERNIETIGING VAN EEN
BESLISSING. - VERNIETIGING DIE VERNIETIGING MEEBRENGT VAN DE BESLISSING DIE SLEOHTS HET GEVOLG IS
VAN DE EERSTE.

I 0 en 2° De bewijskmcht van a1·tikel 7
van de model-ve?'Zelcm·ingsovm·eenkomst
burgmTechtelijke aanspmkelijlcheid inzake moton·ijtuigen, waaTin degenen
worden OJJgegeven, die ~tit het 1'echt op
schadevergoeding zijn ~titgesloten, wordt
rnislcend dom• de 1'echtm· die beslist dat
deze ~titsl~titing de houder van het voertuig enlcel bedogt in zove1·1·e hij · zelf
(1) Raadpl. cass., 15 december 1967 (A1·r.
cass., 1968, biz. 549) en 3 januari 1975, sup1·a,
biz. 457; E. BEYENS, « L'assurance des vehicules automoteurs "• Les Novelles, Droit commercial, V, nr. 299.

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« GROEP JOSI », T. HOORNE
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op de bestreden
arresten, op I6 maart I970 en 22 oktober
I974 door het Hof van beroep te Gent
gewezen;
Gelet op het arrest op 3 november 1970
door het Hof gewezen (3);
Overwegende dat de voorziening enkel
de civielrechtelijke belangen betreft ;
Overwegende dat eiseres door Hoorne
Paul, beklaagde, in gedwongen tussenkomst werd gedagvaard ten einde de
vergoedingen waartoe hij zou veroordeeld
worden te haren laste te nemen en aan
de burgerlijke partijen te betalen;
Overwegende dat Hoorne Silvere en
zijn echtgenote De Sutter Marie, beiden
handelend in hem hoedanigheid van
wettelijke beheerders van de goederen
van hun minderjarige zoon Hoorne Guido,
die in het verkeersongeval werd gekwetst,
zich tegen Hoorne Paul en eiseres burgerlijke partij stelden ; dat, na het bestreden
arrest van I6 maart 1970, voornoemde
Hoorne Guido, meerderjarig geworden,
het geding hernam en voortzette ;

I. Wat het arrest van I6 maart 1970
betreft :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk vVetboek,
dom·dat het arrest van I6 maart I970,
om te beslissen dat eiseres in solidum
met Hoorne Paul aansprakelijk moet
gesteld worden tegenover Hoorne Guido,
en na vastgesteld, minstens niet betwist
te hebben dat Hoorne Guido op het
ogenblik van het ongeval houder was
(2) Raadpl. cass., 6 september 1972 (A1•r.
cass., 1973, biz. 16) en 26 februari 1975,
sup1·a, biz. 729.
(3) Onuitgegeven arrest.

-

1137-

van het voertuig, niettemin oordeelt dat
eiseres de uitsluiting van het recht op
schadevergoeding in hoofde vah Hoorne
Guido niet vermag in te roepen op grond
van de artikelen 7 en 3 van de verzekeringspolis onder voorwendsel " dat, waar
de burgerlijke verantwoordelijkheid van
Hoorne Guido aldus niet in het gedrang
komt, hij niet van het recht op schadevergoeding uitgesloten is ten opzichte
van de verweerder Hoorne Paul ; dat dit
terzake volstaat opdat de , rechtstreeks
dagende Hoorne Paul zich vermag te.
beroepen op de dekking van beroepster ;
dat de uitsluiting voorzien in artikel 7
slechts de houder betreft in de mate
waarin hij zelf burgerlijk verantwoordelijk is voor de ingeroepen schade en
zelf daarvoor de dekking zou willen of
kunnen inroepen )),
tenvijl in artikel 7 van de polis gesteld
wordt dat van het recht op schadevergoeding zijn uitgesloten " I) De bestuurder van het hierna omschreven motorrijtuig alsniede de verzekeringnemer en
zij wier burgerrechtelijke aansprakelijkheid door het .contract gedekt is ))' en dat
artikel 3 van de polis voorziet " Dit
contract dekt de burgerrechtelijke aa;nsprakelijkheid van de verzekeringnemer,
van de eigenaar, van iedere houder en
van iedere bestuurder van het hierna
omschreven motorrijtuig, met uitzondering van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft >>, en deze artikelen dus niet voorzien dat personen
slechts kunnen uitgesloten worden in de
mate waarin zij zelf verantwoordelijk
zijn voor de ingeroepen schade, zodat het
bestreden arrest van het verzekeringscontract een uitleg geeft die onverzoenbaar is met diens termen, de bewijskracht van clit contract bijgevolg miskent, en zijn dispositief aldus wettelijk
geen steun vindt :
Overwegende dat het middel enkel
gericht is tegen de beslissing waarbij
eiseres in solid1wn met Hoorne Paul aansprakelijk werd gesteld tegenover Hoorne
Guido ; dat het derhalve vreemd blijft
aan de beslissingen die uitspraak doen
op de civielrechtelijke vorderingen van
Hoorne Silvere in eigen naam en van de
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat Hoorne Guido " op rechtmatige wijze
in het bezit gesteld werd >> van het
voertuig door uitlening en aldus de aanvoering van eiseres beaamt, luidens welke

voornoemde de houder was van het
voertuig;
Overwegende dat, door te beslissen dat
de in artikel 7 van de verzekeringspolis
bepaalde uitsluiting " de houder betreft
in de mate waarin hij zelf civielrechtelijk
verantwoordelijk is voor de ingeroepen
schade >>, het arrest aan voormeld artikel 7 een voorwaarde toevoegt dat het
niet inhoudt en dan ook van dit artikel
een interpretatie geeft welke met de
termen ervan niet verenigbaar is ;
Dat het middel gegrond is ;
II. Wat het arrest van 22 oktober 1974
betreft :
Overwegende dat de vernietiging van
het arrest van 16 maart 1970 de vernietiging medebrengt van het arrest van
22 oktober 1974, dat het gevolg van het
eerste is en door dezelfde onregelmatigheid is aangetast ;
Dat echter, zoals hierboven vermeld,
het aangevoerde middel vreemd blijft
aan de beslissing waarbij door het
arrest van 22 oktober 1974 uitspraak
wordt gedaan op de civielrechtelijke
vordering van Hoorne Silvere in eigen
naam;·
Om die redenen, vernietigt de bestreden
arresten in zoverre zij, rechtdoende op
. de eis in 'tussenkomst van Hoorne Paul,
op de civielrechtelijke vordering van
Hoorne Silvere en zijn echtgenote De
Sutter Maria, handelend in hun hoedanigheid van wettelijke beheerders van de
goederen van hun m:ll1.derjarige zoon
Hoorne Guido, en op de civielrechtelijke
vordering van deze laatste, eiseres veroordelen tot betaling van schadevergoeding met interesten aan voornoemde
echtgenoten Hoorne Silvere en De Sutter
Maria in hun voormelde hoedanigheid en
aan Hoorne Guido en in zoverre voormelde arresten uitspraak doen over de
kosten ; verwerpt de voorziening voor
het overige ; beveelt dat melding van dit
arrest zal gemaakt worden op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen ; veroordeelt eiseres in de helft, Hoorne Paul en Hoorne Guido ieder in een
vierde van de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
24 jnni 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve7·slaggever, de
H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. VanRyn.
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KAMER.-

24

juni

1975,

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN.- 00MMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE lVIAATSOHAPPIJ. BESLISSING WAARBIJ HET VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING WORDT VERWORPEN. GEINTERNEERDE DIE ZIOH
HEEFT VERDEDIGD ZONDER TE ZEGGEN
DAT ZIJN REOHTEN
VAN
DE
VERDEDIGING WERDEN GESOHONDEN
DOORDAT HIJ DOOR GEEN ANDERE
RAADSMAN WERD BIJGESTAAN DAN DIE
WELKE BIJ ZIJN VERSOHIJNING AANWE ZIG WAREN. SOHENDING VOOR HET
HOF AANGEVOERD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

De geinte1·nee1'de is niet ontvankelijk om
voo1• het H of te bewe1'en dat zijn ?'echten
van de venlediging we1'den geschonden
doonlat hij do01· geen ande?'e 1'aadsma.n
we1·d bijgestaan dan die welke bij zijn'
Ve?'schijning aanwezig wm·en, als hij
zich heejt venledigd zonder te sp1'eken
van een de1'gelijke schending (1).

hij verdedigd werd door zijn raadslieden,
Mr. Desmedt en Mr. Verheyen ; dat nit
de processtnkken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat eiser yoor
de commissie heeft doen gelden dat hij
wenste bijgestaan te zijn door een andere
raadsman die niet aanwezig was ;
Overwegende clat, nn eiser zich integendeel zonder voorbehoud heeft verdedigd, hij de schencling van zijn rechten
van verdecliging niet voor het eerst voor
het Hof kan inroepen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegencle 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.
24 juni 1975. - 2e kamer. - Voo?'·
zittm·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Versee. Gelijkhtidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.

(BURGELMAN.)
ARREST.

HET HOF ; - Ge1et op de bestreden
beslissing, op 22 mei 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
.
Overwegende dat deze beslissing eisers
verzoek tot invrijheidstelling verwerpt ;
Over het 1niddel afgeleid nit de schending van de rechten van de· verdediging,
doonlat eisers huidige raadsman, die is
Mr. Vanderhasselt uit Brussel, verwittigd
werd dat de zaak op 23 n:wi 1975 zon
behandeld worden,
teTwijl eiser op 22 mei 197 5 voor de
commissie is verschenen, zodat zijn
advocaat de zaak niet heeft kunnen
pleiten :
Overwegende dat de J)eslissing vaststelt dat de con1.missie op 22 mei 197 5
eiser hoorde in zijn verklaringen, en dat
(1) Raadpl. cass., 14 april 1970 (An·. cass.,
1970, blz. 745) en 10 september 1974, sup1'a,
blz. 31'l.
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1o VOORLOPIGE HECHTENIS.
\'VET VAN 20 APRIL 1874, ARTIKEL 8:KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING
DIE DE BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT BEVESTIGING VAN EEN
BEVEL TOT AANHOUDING VAN EEN INVRIJHEID GESTELDE VERDAOHTE BEVESTIGT. KAMER vAN INBESOHULDIGINGSTELLING DIE DE NIEUWE EN
ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN, WELKE
DE VOORLOPIGE HEOHTENIS NOODZAKELIJK
MAKEN,
NAUWKEURIG
OMSOHRIJFT.- WETTELIJKHEID.

2° VOORLOPIGE

HECHTENIS.

GEREOHT DAT VAN HET ONDERZOEK'
TEN LASTE VAN EEN ONDER AANHOUDINGSBEVEL
STAANDE
VERDAOHTE
WORDT ONTLAST OMDAT HET ONDERZOEK DOOR EEN ONDERZOEKSREOHTER
VAN
EEN
ANDER
ARRONDISSEMENT
l\iOET WORDEN VERYOLGD. BEVEL
TOT AANHOUDING DOOR DEZE REOHTER
VERLEEND.- NIEUW BEVEL TOT AANHOUDING, VERLEEND OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 1 VAN DE WET VAN 20 APRIL
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1874, DAT l\WET WORDEN BEVESTIGD
KRAOHTENS ARTIKEL 4 VAN DEZ(E WET.
1o Wettelijk is de beslissing waaTbij de
karne1· van inbesckuldigingstelling de
beschikking van de Taadkarnm· tot bevestiging van een bevel tot aanhouding
van een in m·ijheid gelaten of in VTijheid
gestelde ve1·dachte bevestigt met namvketwige opgave van de niettwe en en~stige
omstandigheden welke de vooTlopige
hechtenis noodzakelijk rnaken (1). (Art. 8
wet van 20 april 1874.)

2° TFannee1· een ondeTzoeksge1·echt van de
ve1·volging van een ondm· aanhoudingsbevel staande ve1·dachte ontlast woTdt,
omdat het ondeTzoek dam• een onde1'Zoeks1'echte1' van eeTb andeT a1Tondissement
moet wo·rden. ve1·volgd, is het dam· deze
1·echte1· veTleende bevel tot aanhouding
een niettw bevel ovm·eenkornstig m·tikel 1
van de wet van 20 apTil 1874 veTleend,
dat kmchtens a1·tikel 4 van deze wet
moet wm·den bevestigd (2).
(LAFERTIN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1975 door de karner
van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep 'te Gent gewezen ;
Overwegende dat het arrest, uitspraak
doende na samenvoeging van de door
eiser ingestelde hogere beroepen, de twee
beroepen beschikkingen bevestigt ; dat
een eerste beschikking het op 4 oktober
1973 door de onderzoeksrechter te Gent
ten laste van eiser verleende bevel tot
aanhouding bevestigt, hetwelk werd uitgevaardigd bij toepassing van artikel 8
van de wet van 20 april 1874, nadat
eiser op 29 augustus 1973 door de kamer
van inbeschuldigingstelling te Gent in
vrijhe!d was gesteld ; dat een tweede
beschikking het op 30 april 197 5 bij
toepassing van artikel 1, lid 1 en 2,
van voormelde wet verleende bevel tot
aanhouding bevestigt,. hetwelk eveneens
· werd verleend door de onderzoeksrechter
te Gent, die met het onderzoek werd
belast nadat de onderzoeksrechter te
Brussel door de raadkamer van de
rechtbank van eerste aanleg aldaar bij
(1) Raadpl. cass., 30 juni 1964 (Bttll. en

Pas., 1964, I, 1164).
(2) Raadpl. cass., 24 september 1951 (Bull.
en Pas., 1952, I, 21).

bevelschrift van 30 april 197 5 van het
onderzoek werd outlast ;
I. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstellirig waarbij de beschikking van de raadkamer die het op
4 oktober 1973 verleende bevel tot aanhouding b'evestigt, wordt geconfirmeerd :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 8 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis en 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest zich ertoe beperkt
vast te stellen dat uit de motivering van
het aanhoudingsbevel van 4 oktober 1973
blijkt dat eiser verzuimd heeft te verschijnen bij proceshandelingen, met name
bij de ondervraging door de onclerzoeksrechter, hetgeen het bevel tot aanhouding
wettigt,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, de vaststelling
clat een verclachte al clan riiet verzuimcl
zou hebben te verschijnen bij proceshanclelingen niet enkel mag steunen op
de vermelding van de motieven van het
bevel tot aanhoucling, vermits het de
feitelijke gegronclheid van cleze motieven
zelf is die door het onclerzoeksgerecht
client onclerzocht te worden; het bestreden arrest aldus noch in feite noch naar
recht heeft vastgestelcl clat verzoeker
werkelijk verzuimcl heeft te verschijnen
bij proceshanclelingen ;
tweede onde1·deel, een uitnocliging om
zich bij de gerechtelijke politie aan te
melclen, noch een oproeping om in het
kabinet van de onclerzoeksrechter te
verschijnen, als proceshanclelingen kunnen beschonwcl worden zoals die waarvan spraak in artikel 8 van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
te meer claar nit de libellering van het
bevel tot aanhouding de clato 4 oktober
1973, meer bepaald waar cleze luiclt :
« Overwegencle clat Lafertin door ons
opgeroepen wercl om op maanclag 1 oktober 1973 in ons kabinet te verschijnen,
doch clat hij niet is verschenen ,,.niet kan
worden afgeleicl clat cleze oproeping enige
clwingencle luacht bezat of het stellen
van enige proceshancleling beoogcle ;
de1·de onde1·deel, het nit de termen van
het aanhondingsbevel van 4 oktober 1973,
noch nit de overwegingen van het
bestreclen arrest blijkt in hoeverre eiser
zich zou hebben schnlclig gemaakt aan
enig verzuim pm bij proceshandelingen
te verschijnen, verzuim zijncle een vrijwillig in gebreke blijven, nu integencleel
blijkt clat eiser van geen cler tot hem
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gerichte oproepingen, stellig niet wm die
uitgaande van de onderzoeksrecht~r,
persoonlijk kennis heeft ge~wmen, .::m~
stens nu het niet gebleken IS dat hiJ d1t
wel zou hebben gedaan, zodat niet is
uitgemaakt of hij zich aan verzuim zou
hebben schuldig gemaakt;
vie1·cle oncle1·cleel, het arrest nalaat de
conclusie betreffende de in de vorige
drie onderdelen besproken middelen te
beantwoorden .:
Overwegende dat tegen de. in vrijheid
gelaten of in vrijheicl gestelde v~rdachte
een nieuw bevel tot aanhouchng kan
worden uitgevaardigd wanneer nieuwe
en ernstige omstandigheclen deze Tnaatregel nodig maken ;
Overwegende dat, in strijd1net wat het
middel betoogt, het arrest n1et enkel
steunt op de beschouwing dat uit . de
motieven van het bevel tot aanhoudmg
blijkt dat verdachte verzuimd heeft bij
de proceshandelingen te verschijnen, met
name bij de ondervraging door de onderzoeksrechter;
Dat het arrest, met overneming van
de redengeving van het ope)il.baar ministerie vaststelt « dat nog steeds voorhanden 'zijn de ernstige en uitzonderlijke
omstanclio·heden eigen aan de zaak,
namelijk "'een ontzettende reeks eigendomsdelicten gcpleegd door de verdachte
sedert bijna clrie jaren op ononderbroken
wijze ten nadele van bejaarde mensen,
en aan de persoonlijkheid van de verdachte die aldus blijk gaf van een lTJ.aatschappelijk gevaarlijke gees~esg~steld
heid ; dat de openbare ve1hghmd de
bevestiging van de bevel~n tot aanhouding vereist, nu gebleke:h IS l 0 dat na een
eerste invrijheidstelling door een arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling
van 29 augustus 1973, de verclachte op
ononclerbroken wijze zijn misdadige activiteit heeft voortgezet en 2° zich aan
het onderzoek van vroegere feiten heeft
onttrokken " ;
Dat het arrest aldus de nieuwe en
ernstige omstanclighed~n pre~isee~·.t ?-ie
de voorlopige hechtems, na InVnJheidstelling, opnieuw nodig maken;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing. van de ~~mer van
inbeschuldigingstellmg waarbiJ de beschikking van de raadkamer die het op
30 april 197 5 verleende bevel tot aanhouding bevestigt, wordt geconfirmeerd :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, 4, clerde

lid, 8 van de wet van 20 april 1874 op
de voorlopige hechtenis en 97 van de
Grondwet,

cloo1·clat het bestreden arrest zich ertoe
beperkt te zeggen dat op het bevel tot
aan.houding van 30 april 197 5 de rechtspleging zoals beJ?aald bij artikel 4 van. de
wet van 20 apnl 1874 op de voorlop1ge
hechtenis toepasselijk is,
terwijl, eerste onclercleel, de rechtspleging bepaald bij artikel 4 van d~. w~t
van 20 april 1874 slechts toepassehJk 1s
wam1eer het gaat over de hancUmving
van een bevel tot aanhouding verleend
bij toepassing van de artikelen l of 8 van
deze wet, doch geenszins wam1eer het
gaat om. de bevestiging van een door een
vorio·e beschikking van het onclerzoeksgere~ht gehancU1aafd of beves.tigd bevel
tot aanhouding ; met dergehJke bevestiging gelijkstaat een bevel tot aanhouding verle.end door een onderzoeksrechter nadat de onclerzoeksrechter che
het oorspronkelijk en imniddels gehandhaafd respectievelijk bevestigd bevel tot
aanhouding heeft verleend van het
onderzoek werd outlast ; wat het bevel
tot aanhouding del. 30 april 1975 lastens
eiser betreft, dit bevel tot aanhouding
werd verleend door de onderzoeksrechter te Gent die met het onderzoek werd belast nadat de onderzoeksrechter te Brussel door de raadkamer van laatstgenoemde rechtbank
bij bevelschrift van 30 april 1975 van
het onclerzoek werd ontlast, en derhalve
geen nieuw bevel is in de zin van artikel 8
van de wet van 20 april 1874 zodat de te
volgen rechtspleging niet die is van
artikel 4 maar van artikel 5 van deze
wet, en enerzijcls overeenkomstig het
derde lid van laatstgenoemde wetsbepaling het dossier .. g.edu~ende twee
dao·en voor de verschiJmng m de raadka~ler en in de kamer van inbeschuldigingstelling op de griffie ter beschik~dng
diende te worden gesteld van e1sers
raadsman, doch anderzijds uit de bericl~
ten door de gr:lffiers bij deze onderschelden onderzoeksgerechten gestuurd aan
de raadsman van eiser op 30 april 197 5
respectievelijk 13 mei 1975 blijkt dat l~et
dossier Inet miskenning van deze dwmgende .;oorschriften, niet ter beschikking
werd gesteld, de rechten .:ran de. :verdecliging aldus geschonden ZIJ:nde biJ gebrek
aan mogelijld1eid tot inzage va~ de elementaire gegevens van het dossier en de
procedure nietig zijnde ;
tweecle onclercleel, het arrest nagelaten
heeft de nopens het in het vorige onder-.
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deel besproken middel door eiser genamen conclusie te beantwoorden :
Overwegende dat, wanneer een onderzoeksrechter, door een beschikking van
de raadkamer, van een onderzoek tegen
een aangehouden verdachte wordt outlast, het bevel tot aanhouding, wegens
dezelfde feiten eventueel verleend door
de onderzoeksrechter van een ander
arrondissement, waar het onderzoek
wordt voortgezet, geen bevel is zoals
door artikel 8 van de wet op de voorlopige
hechtenis is oinschreven, en evenmin de
voortzetting is van het door de eerste
rechter verleend bevel; dat' het integendeel een nieuw bevel is dat overeenkomstig artikel l van die wet wordt uitgevaardigd:; dat hieruit volgt dat dit
nieuw bevel conforrn. artikel 4 van de
wet op de voorlopige hechtenis moet
worden bevestigd, en niet onmiddellijk,
wat eiser beweert, het voorwerp kan
uitmaken van een handhaving zoals
bepaald door artikel 5 van die wet ;
Overwegende dat, door ten deze aan
deze regels te herinneren, het arrest zijn
beslissing wettig rechtvaardigt en meteen
de in het middel aangehaalde conclusie
beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 jt.mi 1975. - 2e kamer. - T1oo1'zitteJ·, de H. vVauters, raadsheer waarnemencl voorzitter. TTerslaggeve1', de
H. Delva. - Gelijkl1tidende conchtsie, de
H. Charles, advocaat-generaal.- Pleitm·,
de H. P. Devers (van de balie te Gent).

VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKENSOHAP EN VAN ALOOHOLINTOXIOATIE.VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
WEGENS DIT LAATSTE l\ITSDRIJF HEEFT
GEEN INVLOED OP DE STRAFVORDERING
WEGENS HET WANBEDRIJF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. ZELFS INDIEN HET TWEEDE
l\ITSDRIJF EElN VAN DE BESTANDDELEN
VAN HET EERSTE li'[ISDRIJF IS.

so

1

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.- STRAFZAKEN.- ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN
EN BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN
STAAT VAN DRONKENSOHAP EN VAN
ALOOHOLINTOXIOATIE. VERJARING
VAN DE STRAFVORDERING WEGENS DIT
LAATSTE l\USDRIJF. VEROORDELING
WEGENS HET WANBEDRIJF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN
HIEROP GEGROND DAT HET VERJAARDE
li'[ISDRIJF EEN VAN DE BESTANDDELEN
VAN HET WANBEDRIJF I S . - REOHTER
SOHENDT DE REOHTEN VAN DE BEKLAAGDE NIET ALS HIJ DEZE ZIOH NIET
LAAT VERDEDIGEN OVER HET li'[ISDRIJF
WAARVAN HIJ DE VERJARING VASTSTELT.

l 0 De 1'echte1· is niet ve1·plicht te antwoo1'-

den op een tegenst1·ijdige conclusie (-1).
2° vVannee1' iemand wonlt ten laste gelegd
dat hij het wanbe(b·~jj onopzettelij lc
toeb1•engen van venvondingen heeft gepleegd en dat hij een voe?'t1tig in staat
van cb·onlcenschap en van alcoholintoxicatie heejt best1t1w·d, heejt de vmja1·ing
van de stmjvorde1·ing wegens dit' laatste
misdrijj geen invloed op de stmjvorde1·ing wegens het ee1·ste misd1·ijj, zeljs
indien het misdrijj dronlcenschap en
alcoholinto::&-icatie een van de bestanddelen is van het wanbed1·~jj onopzettelijk
toebr·engen van venvondingen, nl. het
geb1·ek aan voo?'Zichtigheid of voo?'zoTg (2).
S0 W annee1· iemand wo1·dt ten laste gelegd

2e
1°

2°

KAli'[ER. -

24 juni 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. TEGENSTRIJDIG1TI
OONOLUSIE. GEEN VERPLIOHTING
HIEROP TE ANTWOORDEN.
VERJARING. STRAFZAKEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN BESTUREN VAN EEN
I

dat hij het wanbed1·ijj onopzettelijk toebrengen van Ve1·wondingen heejt gepleegd
en dat hij een voe1't1dg in staat. van
dronkenschap en van· alcoholintoxicatie
heeft bestuu1·d en de stmjvo1·de1·ing
wegens dit laatste misd1·ijj ve1·jaanl is,
schendt de r·echtm·, die ve1'001'deelt. wegens
(1) Cass., 5 september 1966 (A1'1'. cass.,
1967, blz. 9).
(2) Raadpl. cass., 1 maart 1957 (Bull. en
Pas., 1957, I, 785) en 13 maart 1972 (An·.
cass., 1972, blz. 658).
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het wanbedrijj onopzettelijk toebrengen
van verwondingen, op g1·ond dat het
misdrijj dronlcenschap en alcoholintoxicatie een van de bestanddelen van het
wanbed1·ijj is, nl. het gebrelc aan
voo?·zichtigheid of voorzo?'g, de ?'echten
van de ve1·dediging van de belclaagcle
niet als hij deze zich niet laat venledigen
ave?' het misdrijj waa1·van hij de ve?·jm·ing vaststelt ( 1),
(KRIKILION, T, KEULEMANS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 maart 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder :
Overwegende dat eiser, onder het voorbehoud zich later tegen deze beslissing
opnieuw te voorzien, verklaard heeft
afstand te doen van zijn cassatieberoep ;
II. In zoverre de voorzieni~1.g gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser ingesteld en op de civielrechtelijke vordering door hem tegen
verweerder ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 34, 1°, 35, 68vanhetkoninklijk
besluit van 16 maart 1968 tot co6rdinatie
van de wetten betreffende de politie over
het wegverkeer, 104bis, c, 105-2, a, van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968
houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer, 97 van de
Grondwet en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten
van de verdediging,
doorclat het arrest eiser veroordeelt uit
hoofde van de telastlegging A, verweerder Keulemans vrijspreekt en zich onbevoegd verklaart om van de civielrechtelijk:e vordering van Krikilion tegen
Keulemans te kennen om de redenen dat
eiser tevergeefs uit de verldaringen van
getuige De Boeck afieidt dat Keulemans
door het rood licht gereden was ; dat
immers .deze getuige zich vergist had
nopens de afstanden ; dat daarbij eiser
(1) Raadpl. cass,, 15 februari 1972 (A1'1',

cass., 1972, biz. 549) en 8 oktober 1973 (ibid.,
1974, biz. 142).

ingevolge clrankmisbruik niet in staat
was zijn voertuig naar behoren te besturen en te snel reed; clat anderzijds een
ernstige twijfel ten goede komt aan
Keule1nans,
terwijl, ee?'ste ondeTdeel, eiser in conclusie staande hield dat getuige De Boeck,
die uit de tegenoverliggende kant van
Keulen.mnskwam aangereden, ook gezegd
heeft dat voor hem het groen licht op
oranje sloeg toen Keulemans het kruispunt opreed ; zulks eveneens een fout
in hoofde van Keulemans uitmaakt
en het arrest op dit middel niet antwoordt (schending van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, 1382 van
het Burgerlijk Wetboek, 104bis, c, en
105-2, a, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 en 97 van de Grondwet);
tweede onderdeel, het arrest enerzijds
vaststelt dat de telastleggingen B en 0
lastens eiser verjaard zijn en anderzijds
lastens hem het feit aanhoudt dat hij
ingevolge drank::misbruik niet in staat
was zijn voertuig te besturen ; het
arrest aldus ten onrechte verjaarde feiten
aanhoudt en de rechten van de verdediging van eiser schendt, die uitclrul{k:elijk
in conclusie het voorbehoud gemaakt had
om zich aangaa~1.de deze feiten van
clrankmisbruik .te verdedigen zo ze nog
ter sprak:e zouden gebracht worden
(schencling van de artikelen 34, 1°, 35
en ·68 van het koninklijk besluit van
16 maart 1968, en van het algemeen
rechtsbeginsel) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle dat eiser in conclusie
poneerde : « de getuige De Boeck is formeel om te zeggen dat (hij) de burgerlijke
partij Keulemans, die hij het lmuispunt
zag naderen uit tegenovergestelde richting, tach nog zag door het oranjegeel
licht rijden, nadat het licht van groen op
rood was versprongen zowel voor de
burgerlijke partij als voor de getuige " ;
Dat zodanige conclusie een tegenstrij ·
digheid inhoudt ;
Dat mitsdien de rechter niet ertoe
gehouden was ze te beantwoorden ;
\!Vat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het wanbedrijf van
het onopzettelijk toebrengen van lichamelijke letsels, dat onder letter A aan
eiser ten laste werd gelegd, een misclrijf is
waarvan de bestanddelen niet dezelfde
zijn als die van de telastleggingen van
clronken een voertuig te hebben bestuurd
en van strafbare alcoholintoxicatie, res-
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pectievelijk onder de letters B en 0
eveneens aan eiser ten laste gelegd ; dat
dientengevolge de bij het arrest vastgestelde verj aring van de strafvordering
betreffende laatstgenoemde telastleggingen, geen invloed heeft op de strafvordering ingesteld wegens de eerste telastlegging en dit zelfs indien de overtredingen van de wegverkeerswet een van de
bestanddelen zouden zijn van het wanbedrijf dat omschreven wordt door de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, met name : het gebrek aan vooruitzicht of voorzorg ;
Overwegende dat eiser in conclusie
gesteld had dat, nu het openbaar ministerie de strafvordering met. betrekking
tot de telastleggingen Ben 0 a,ls verjaard
beschouwde, hij zich " over die telastleggingen niet meer hoeft te verdedigen
en zich ook niet meer zal verdedigen " en
hieraan toevoegde : " iets anders zou zijn :
dat het hof concluant zou uitnodigen zich
verder te verdedigen nopens die telastleggingen; concluant zou dan kunnen
nagaan wat hij eventueel nog te objecteren heeft " ;
'
Overwegende dat het arrest, tot steun
van de veroordeling op grond van het
feit A, inroept : « dat beklaagde niet aileen
door het rood licht reed, doch ook de
opgelegde snelheid - 60 km. per uur overschreed ; ... dat beldaagde, ingevolge
drankmisbruik, niet in staat was zijn
voertuig veilig en naar behoren te
besturen; dat zijn onjuiste verklaringals zou hij in een file voertuigen gereden
hebben- enkel door deze on\standigheid
uit te leggen is ; .. . dat in de gegeven
omstandigheden de abnormale fysieke
toestand van beldaagde en de onaangepaste snelheid hem in de onmogelijkheid
hebben gesteld zijn voertuig voor een
voorzienbare hindernis tot stilstand te
brengen "; dat het arrest aldus geenszins
steunt op de telastleggingen B en 0,
doch enkel op de abnormale toestand die
ermede gepaard gin 5, en die, samen met
andere omstandigheden, het gebrek aan
vooruitzicht of voorzorg uitrnaakte, dat
voor de toepassing van de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek is vereist ;
dat de rechter derhalve eiser niet hoefde
uit te nodigen zich omtrent de telastleggingen B en 0, waarvan hij de verjaring vaststelt, te verdedigen ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
En overwegende, met betrekking tot
de beslissing op de strafvorder:ing, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen wer-

den nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre deze gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordf:1ring van verweerder ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 juni 1975. - 2e kamer. - Voorzitte1', de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1-, de
H. Chatel. · - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1', de H. Houtekier.
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1°

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. VERKIEZING
VAN PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. WERKNEMER DIE DEEL UITMAAKT VAN
HET LEIDINGGEVEND PERSONNEEI. BESLISSING OP HET ORGANIGRAJ\<I VAN
DE ONDERNEMING GEGROND. BESLISSING ZONDER NADERE INLICHTING
OVER HET ORGANIGRAM EN OVER DE
WERKZAAMHEDEN VAN DE ERIN OPGESOMDE WERKNEMERS. NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING IN
LAATSTE AANLEG WAARIN NAGELATEN
WERD UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN
PUNT VAN DE VORDERING.- 0NTVANKELIJKE VOORZIENING.

1° De beslissing ove1· de samenstelling van
de lijst van de kieze1·s voo1· de aanwijzing
van de pe1·soneelsajgevaaTdigden in het
comite voo1· veiligheid, gezondheid en
Ve1j1·aaiing van de wm·kplaatsen W01'dt
niet 1'egelmatig gemotivee1'd do61· de
1'echte1' die, om te bepalen wie van de
we1·kneme1's van een ondernemi?og deel
~titmaakt van het leidinggevend pe1'80neel, stmmt op het o1·ganigmm van de
onde1·1wming zonde1· nade1•e inlichtingen
te ve1·stTekken ove1' de inhoud of ove1· de
wm·kzaamheden van de we1·kneme1·s die
e1·in w01·den opgesomd. (Art. 97 Grandwet.)

2° Oassatiebm·oep staat OJJen tegen de
beslissing in laatste aanleg waa1·in nage-
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laten werd ~dtspraak te doen over een
punt van de vonlering (1). (Art. 1138,
3°, G.W.)
(NAAMLOZE VE1NNOOTSCHAP « FABRIQUE
NATIONALE HERSTAL » [F.N.] EN VERENIGING ZO~DER WINSTOOGMERK « ASSOCIATION DES CHEFS DE GROUPE F.N. ll,
T. ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND.)
ARREST

(V61'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 oktober 1974 door de
Arbeidsrechtbank te Hoei gewezen als
rechtscollege waarnaar de zaak is verwezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
28 juni 1972 (2);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1, § 4, letter b,
inzonderheid lid 5, letter b-bis, inzonderheid lid 1, 2°, en laatste lid, van de wet
van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid.van de werknemers,
alsmede de salubriteit van het werk en
van de werkplaatsen, zoals voormeld
artikel 1, § 4, letter b, aangevuld en
gewijzigd is bij de wetten van 17 juli
1957, 28 januari 1963 en 16 januari 1967
en vervolgens vervangen bij artikel 9,
§ 1, van de wet van 17 februari 1971 tot
wijziging van de wet van 20 september
1948 houdende organisatie van het
bedrijfsle:ven en van voormelde wet van
10 juni 1952, en zoals voormeld artikel 1,
§ 4, letter b-bis, gewijzigd en aangevuld
is l?ij de wet van 16 januari 1967 en vervolgens vervangen bij artike1 9, § 2, van
voornoemde wet van 17 februari 1971,
1, 6, 8 tot 12 van het koninklijk besluit
van 18 februari 1971 betreffende de aanwijzing van personeelsafgevaardigden in
de comites en arrondissementscomites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, en 97 van
de Grondwet,
doo?"dat, rechtdoende. als verwijzingsgerecht op het beroep van verweerder
tegen de beslissing van het comite voor
veiligheid en gezondheid van eerste
eiseres 449 personen van de kiezers~
lijsten nit' te sluiten omdat ze deel uitmaakten van het leiclinggevend perso(l) Cass., 7 april 1972 (.A1'1·. cass., 1972,
blz. 735); raadpl. cass., 20 december 1973
(ibid., 1974, blz. 467).
(2) .An·. cass., 1972, biz. 1039.

neel, het vonnis voor recht zegt dat die
personen op die lijsten moeten worden
ingeschreven met uitzondering van de
directeurs en onderdirecteurs, op grand
dat, volgens de geest van de wet, de uitsluiting van het leidinggevend personeel
van de kiezerslijsten toe te schrijven is
aan het paritair karakter van het comite
voor veiligheid en gezondheid alsmede
aan de eventuele tegenstrijcligheid tussen
de belangen van de werkgevers en die
van de werknemers, en dat elke in dienstverband werkende burger zonder uitzondering het recht heeft voor dit comite
te stemmen ; dat onder leidinggevend
personeel dus de uitzondering moet worden verstaan ; dat alleen als lid van het
leidinggevend personeel moeten worden
beschouwd diegenen die op algemene en
permanente wijze de economische, sociale
of financiele koers van het bed.rijf bei:nvloeden, met andere woorden, zij die
cumulatief de volgende bevoegdheden
hebben : gezagsuitoefening, verantwoordelijkheid, zelfstandige continue beslissingsmacht tegenover de werknemers 'of
tegenover een belangrijke groep van
problemen; dat de kaders als zodanig
geen deel uitmaken van. het leidinggevend personeel ; dat elk geval afzonderlijk zou moeten ktinnen onderzocht worden, hetgeen niet mogelijk is ; dat de
Arbeidsrechtbank te Luik in een andere
zaak een classificatie heeft moeten opstellen op grond van het organigram en
dat haar vonnis niet is vernietigd ter
zake van de keuze van een classificatie ;
dat in het onderhavige geval, op grond
:van het organigram en gelet op de voorgaande overwegingen, de directeurs en
onderdirecteurs als lid van het leidinggevend personeel moeten worden beschouwd; dat, daarentegen, in de strikte
zin van het woord, van het leiclinggevend
personeel geen deel uitmaken de ingenieurs met academische titel, de cliensthoofden, de bureau- en onderbureauchefs,
de groepsleiders alsmede de verschillende
tussenpersonen, zoals technici, rnoniteurs,
brigadiers en regelaars,

terwijl, ee1·ste onde1·deel, zo blijkens de
geest van de wet de uitsluiting van het
leidinggevend personeel van de kiezerslijsten voor de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de comites voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing der
werkplailtsen toe te schrijven is aan de
eventuele tegenstrijdigheid tussen de
belangen van de werkgevers en die van
de werknemers, daaruit alleen kan worden afgeleid dat onder leidinggevend
personeel moet worden verstaan de per-
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soneelsleden van een bedrijf die, in de
uitoefening van hun werkzaamheden, de
belangen van de werkgevers rechtstreeks
vertegenwoordigen en beslissingen nemen
op grond van die belangen ; de beperking
van het leidinggevend personeel tot diegenen die · cumulatief in het bezit zijn
van de gezagsuitoefening, de verantwoordelijkheid, de zelfstandige continue beslissingsmacht tegenover de werknemers
of tegenover een belangrijke groep van
problemen, een vergissing is, daar, in het
sociaal recht, de term « personeel " op
zichzelf een zekere staat van ondergeschiktheid impliceert ; hieruit volgt dat
het vonnis, door aldus uitspraak te doen,
het rechtsbegrip « leidinggevend personeel " miskent en zijn beslissing niet wettelijk verantwoordt (schending van aile
in het middel vermelde wettelijke bepalingen);
tweede onde1·deel, het vonnis geen onderzoek wijdt aallc de werkzaamheden van
de directeurs en onderdirecteurs van de
eerste eiseres, enerzijds, en van haar
ingenieurs met academische titel, diensthoofden, bureau- en onderbureauchefs,
groepsleiders, technici, moniteurs, brigadiers en regelaars, anderzijds, zodat het
niet mogelijk is de wettelijkheid te toetsen
van de beslissing volgens welke aileen
de directeurs en onderdirecteurs als
« leidinggevend personeel " moeten worden beschouwd in de' zin die ze aan dit
rechtsbegrip toekent, waaruit volgt dat
dit vmmis niet kan worden beschouwd
als zijnde wettelijk of regelmatig met
redenen omkleed (inzonderheid schending van artikel 97 Vall de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis zegt dat,
om vast te stellen welke personeelsleden,
deel uitmaken van het leidinggevend personeel, ell{ geval afzonderlijk zou moeten
kunnen onderzocht worden, doch dat
zulks in een groot bedrijf niet mogelijk is
en, derhalve « op grond van het organigram >> van de eerste eiseres beslist wie
deel uitmaakt van het leidinggevend personeel;
Dat het vonnis, door aileen te verwij ·
zen naar dit organigram, zonder nadere
inlichtingen te geven omtrent de inhoud
ervan of in verband met de werkzaamheden die in feite worden uitgeoefend
door de categorieen van werknemers die
het opsomt, de controle door het Hof
niet mogelijk maakt ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 131 7, 1319,

1320, 1322 en 1350, inzonderheid 3D, van
het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26, 28,
780, inzonderheid 3D, en 1138, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, na erop gewezen te hebben
dat verweerder er zich in een regehnatig
beroep van 5 avril 1971 tegen verzet
dat van de kiE)zerslijst van het comite
voor veiligheid en gezondheid van de
eerste eiseres 449 personen werden uitgesloten die, volgens hem, « ten onrechte >>
als lid van het leidinggevend personeel
worden beschouwd, het vonnis, rechtdoende op deze betwisting, voor recht
zegt dat, met toepassing van het koninklijk besluit van 18 februari 1971, de
personen die het comite voor veiligheid
en gezondheid van de kiezerslijsten had
uitgesloten, op die lijsten moeten worden
ingeschreven met uitzondering van de
directeurs en onderdirecteurs,
tm·wijl verweerders beroep van 5 april
1971 betrekking had op het opmaken
van de kiezerslijsten voor de aanwijzing
van de personeelsafgevaardigden niet
aileen in de ondern8lningsraad doch ook
in het comite voor veiligheid en gezondheid ten zetel van de eerste eiseres ; het
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Luik
van 13 april 1971 en het arrest va;n het
HofVal1 cassatie van 28 juni 1972 waarbij
dat vonnis is nietigverklaard, beide uitspraak hebben gedaan. op deze tweeledige
bet>visting die, bij genoemd arrest, naar
de Arbeidsrechtbank te Hoei is verwezen
en de partijen in hun conclusies de verwijzingsrechter hebben verzocht over
deze tweeledige betwisting uitspraak te
doen, waaruit volgt dat het bestreden
vonnis een miskenning bevat van de
bewijskracht van voormeld beroep en
van de conclusies van de partijeh (schending van de artikelen 1317, 1319, 1320
en 1322 van het Bul'gerlijk Wetboek)
alsmede Vall. de bewijskracht van genoemd arrest van 13 april197l (schending
van dezelfde wettelijke bepalingen) en
van het rechterlijk gewijsde daarvan
(schending van de artikelen 1350, 3D,
van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 26
en 28 van het Gerechtelijk Wetboek),
geen regelmatig antwoord geeft op de
conclusies van de eiseressen (schending
van de artikelen 780, 3D, van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet)
en nalaat uitspraak te doen over een
van de onderdelen van de vordering
(schending van artikel 1138, 3D, van het
Gerechtelijk Wetboek) :

Overwegende dat het op 5

a~ril

1971
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bij de Arbeidsrechtbank te Luik ingestelde beroep betrekking had op de ver-,
kiezingen van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in
de comites voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
« voor recht zegt dat de personen die het
comite voor veiligheid en gezondheid van
de kiezerslijsten had uitgesloten, met
toepassing van het koninldijk besluit van
18 februari 1971 op die lijsten moeten
worden ingeschreven met uitzondering
van de directeurs en onderdirecteurs » ;
dat het verwijzingsgerecht echter nalaat
uitspraak te doen over de verkiezingen
van de personeelsafgevaardigden in de
ondernerningsraden ;
Dat het middel gegrond is ;

ZIJN. WETTEN
VEILIGHEID.
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WETTEN EN BESLUITEN.
WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID.
ARBEIDSOVEREENKOMST, WETTELIJKE BEPALINGEN TOT REGELING
VAN DE BESCHERJVIING DER vVERK·
NEMERS DIE GEBIEDEND ZIJN, WETTEN VAN POLITIE EN VEILIGHEID.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.

-BEDIENDEN.- VVETTELIJKE BEPALINGEN
TOT REGELING VAN DE BESCHERMING
DER WERKNEMERS DIE
GEBIEDEND

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1968 (A1'1',
cass., 1908, blz. 977) en noot 4 onder dit
arrest, alsmede de commentaar hierop van
RIGAUX en VANHECKE, Examen de jurisprudence stir le droit international prive, Rev.

POLITIE

EN

3° OVEREENKOMST.- ARBEIDSOVEREENKOMST DOOR EEN VREEMDE WET
BEHEERST.- 0VEREENK0l\'IST WAARIN,
EEN KORTERE OPZEGGINGSTERMIJN OF
EEN KLEINERE OPZEGGINGSVERGOEDING
WORDT V ASTGESTELD DAN DIE WELKE
DOOR DE BELGISCHE WET AAN DE
WERKGEVER WORDEN OPGELEGD. 0LAUSULE IN STRIJD MET EEN BEPALING
DIE HET KENJl'IERK HEEFT VAN EEN WET
VAN pOLITIE EN VEILIGHEID. GEVOLGEN.

4°

ARBEIDSOVEREENKOMST.- BEDIENDEN. 0VEREENKOMST DOOR
EEN VREEli'IDE WET BEHEERST,
0VEREENKOMST WAARIN EEN KORTERE
OPZEGGINGSTERMIJN OP EEN KLEINERE
OPZEGGINGSVERGOEDING WORDT VAST·
GESTELD DAN DIE WELKE DOOR DE BELGISCHE WET AAN DE WERKGEVER WORDEN OPGELEGD.- 0LAUSULE IN STRIJD
MET EEN BEPALING DIE HET KENMERK
HEEFT VAN EEN WET VAN POLITIE EN
VEILIGHEID.- GEVOLGEN.

5°

CASSATIE.- TAAK VAN HET HOF.BURGERLIJKE ZAKEN. BESTREDEN
BESLISSING DIE HAAR BESCHIKKENDE
GEDEELTE GRONDT OP EEN DOOR DE
VOORZIENING GEKRITISEERDE REDEN.
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM
DEZE AAN TE VULLEN MET EEN RECHTSGROND WAARDOOR HET BESCHIKKENDE
GEDEELTE WORDT GERECHTVAARDIGD.

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 aldus
beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank
te Verviers.

25 juni 1975. - 3e kamer. - Voo,·zittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Janssens.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1', de H. Fally.

VAN

1o en 2° Inzake m·beidsove1'eenkomsten
zijn de wettelijke bepalingen die de
besche1'ming van de we1·knernm·s 1'egelen
en die gebiedend zijn, zoals m·tikel 15,
lid 1, van de wetten betTeffende het
gecoo1'dineenl op
bediendencontTact,
20 jttli 1955, wetten van politie en van
veiligheid, in de zin van mtikel 3,
lid 1, van het BttTgeTlijk Wetboek (1).
3o en 4° Al is de clattsttle van een bij
een v1·eernde wet behee1·ste a1·beidsove1·eenkornst voo1· bedienden, wam·in een
ko1·te1'e opzeggingsteTmijn of een kleine1·e
opzeggingsve1·goeding w01·dt vastgesteld
dan die welke doo1· de Belgische wet aan
de werkgeve1' w01·den OJJgelegd, in st1·ijd
met een bepaling die het kenme1'k heeft
c1·it. jur. belge, 1970, blz. 473 en 474, en de
noot van FRANQOIS en GOTHOT, ibid., 1970,
blz. 96; raadpl. oak R. VAN DER ELST, Les
lois de police et de sih·ete, II, blz. 403, nrs. 145
tot 147.
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van een' wet van politie en veiligheid en
/can ze aldtts in Belgie geen toepassing
vinclen, tach moet aan cle becliende geen
opzeggingsve1·goeding betaalcl wo1'den, in
zove1·1·e deze het minim'ttm van cle Belgische wet te boven gaat.
5o Indien de best1'eden beslissing haa1'

beschikkencle gedeelte g1·ondt op een doo1·
cle vooTziening gelc1·itisee1·de 1·eden, mag
het Hoj deze aanvttllen met een 1·echtsg1·ond waanloo1· het beschik/cende gecleelte wonlt ge1·echtvaa1·digcl ( 1).
(TAYLOR, T. NAAi\'ILOZE VENNOOTSCHAP
« VEJ'[DO INTERNATIONAL)),)
ARREST ( ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 februari 197 4 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schendil1.g van .de artikelen 3, lid 1, van
het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, § 2, 20 en
22 van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd bij het koninklijk besluit van 20 juli 1955. en, voor
zoveel nodig, de wijzigingen ingevolge
de wet van 21 november 1969, artikelen 44, 49 en 52, en 97 van de Grondwet,
doo1'clat het vaststaat dat verweerster,
Belgisch filiaal van de Amerikaanse vennootschap " The Venda Company ,, op
20 januari 1969 eisers arbeidsovereenkomst voor bedienden voor onbepaalde
tijd zonder gegronde reden, eenzijdig en
op staande voet had verbroken op het
moment dat eiser, nadat hij door de
moedermaatschappij bij het filiaal was
overgeplaatst, er inderdaad als verkoopleider werkte, en het arrest, rechtdoende
op de reC'htsvordermg die eiser op grand
van de artikelen 14, 15 en 20 van de
wetten betreffende het bediendencontract had ingesteld tot betalmg van een
compenserende opzeggingsvergoeding gelijk aan vier jaar loon, met verandermg
van het beroepen vonnis, verweerster
veroordeelt tot betaling van een vergoeding gelijk aan zes maanden, dit is de
wettelijke mmimumduur van de opzeggingstermijn rekening houdend met
het loon en de ancienniteit, en beveelt
dat eiser alle geldsommen zou terugbetalen die hij in uitvoering van het
beroepen vonnis te veel heeft ontvangen,
' (1) Cass., 14 maart 1975, supra, biz. 787.

op grand « dat een arbeidsovereenkomst
voor bedienden die vreemde elementen
bevat in beginsel beheerst wordt door de
wet die de part~jen uitdrukkelijk of stilzwijgend hebben aangewezen, met dit
voorbehoud dat noch de overeenkomst,
noch de wet waarnaar ze verwijst in
Belgie mogen worden toegepast voor
zover ze in strijd zijn met wettelijke
bepalingen die de Belgische internationale
openbare orde betreffen ; dat daaronder
gerangschikt moeten worden de bepalingen die de werknemers beschermen en
onder meer die welke de mini1numopzeggmgstermijnen vaststellen of de vergoedingen die er voor ill de plaats treden ;
dat ten deze de toepasselijke wet niet
uitdrukkelijk werd gekozen, doch dat
uit de tijdens de debatten verstrekte
gegevens volgt dat de contracterende
partijen hun overeenkomst aan de wet
van de Staat Missouri hebben willen
onderwerpen ; .. . dat noch de wet van
deze Staat en evenmin de Amerikaanse
federale wet voorzien in een minimum
opzeggingstermijn of in · een compenserende vergoeding in geval van ontslag
van een bediende ; ... dat de bepaling, in
de overeenkomst, van een opzeggingstermijn van twee weken of van een vergoeding gelijk aan twee weken loon "• die
volgens het arrest voortvloeit nit bepaalde gebruiken en verenigbaar is met voornoernde Amerikaanse wetten, « echter
in Belgie niet kan worden toegepast
wegens de gebiedende bepalingen van de
artikelen 15 en 20 van de gecoiirdineerde
wetten op het bediendencontract die
langere
minimumopzeggingstermijnen
voorschrijven ; dat deze wettelijke bepalingen, die van Belgische h1.ternationale
openbare orde zijn, de rechter verbieden
de eenzijdige beeindiging van een arbeidsovereenkomst voor bedienden te bestraffen door het toekennen van een lagere
vergoeding dan het minimum dat ze in
het bedoeld geval vaststellen ; dat daarentegen, en op gevaar af aan de overeenkomst die de partijen geldig in de Verenigde Staten hebben gesloten afbreuk te
doen buiten elke rechtvaardiging door
het dwingend karakter van voormelde
Belgische wetsbepalingen, geen enkele
vergoeding kan worden toegekend die
hager is dan het minimum dat zij toestaan ; dat alle beschouwingen in verband
met de leeftijd, de gezondheidstoestand,
de belangrijkheid van de functie van de
betrokkene (thans eiser) en de moeilijkheden om een gelijkwaardige betrekking
te vmden derhalve niet ter zake dienen ,,

te1·wijl,

ee1·ste onde1'deel, de in het
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middel vermelde Belgische wetsbepalingen die de beeindiging van de arbeidsovereenkomsten voor bedienden regelen
en ze sanctioneren, wetten van politic
en veiligheid zijn wier toepassing in de
weg staat aan de wilsautonomie die het
arrest in aanmerking heeft genomen met
het enige voorbehoud van de uitzonderi:ng
inzake de Belgische internationale openbare orde, waaruit volgt dat bij gebrek
aan een overeenkom.st waarbij tussen
de partijen op geldige wijze de duur van
de opzeggingstermij:n werd vastgesteld
overeenkomstig artikel 15, § 2, van de
gecoordineerde wetten op het bediendencontract, deze duur door de rechter moest
worden vastgestelcl rekening houclencl
met de gebruikelijke criteria ter zake,
zoals de belangrijkheid van de functie,
het bedrag van het loon, de leeftijd, de
ancienniteit en de moeilijkheicl om een
gelijkwaardige betrekldng ~e vinden,
welke eiser mnstandig heeft opgegeven
in zijn conclusie, en het arrest, door
daarmee geen rekex1ing te houden en
zich te houden aan de « minirnumopzeggingstermijn >> die op grand van de
Belgische internationale openbare orde
'van toepassing zou zijn, artikel 3, lid 1,
van het Burgerlijk Wetboek, 14, 15 en
20 van voormeld~ gecoordineerde wetten
heeft geschonden ; het niet passend heeft
geantwoord op eisers conclusie in zoverre daarin tot beteugeling van de
beeindiging zonder gegronde reden . of
opzegging van de litigieuze arbeidsovereenkomst voor bedienden, toepassing
werd gevraagcl van voormelde artikelen 14, 15 en 20 als wet van politie en
veiligheid die allen verbindt die op het
Belgisch grondgebied werkzaam zijn
(schending van artike1 97 van de Grandwet);

tweecle oncler·cleel, indien, zoals het arrest
verklaart, de Belgische internationale
openbare orde de wettelijke bepalingen
omvat die de werknenters bescher1nen,
de bepaling in de overeenkomst van een
opzeggingstermijn van twee weken uit
dien hoofde nietig 1noest worden verklaard met toepassing van artikel 22
van de gecoordineerde wetten op het
be(J.iendencontract, en de rechter bijgevolg niet kan zeggen dat « alle beschouwingen in verband met de leeftijd, de
gezoncli1eidstoestand, de belangrijkl1eid
van .de ftmctie en de moeilijkl1eden om
een gelijkwaardige betrekking te vinden »
niet ter zake dienen voor de vaststelling van de minimumopzeggingstermijn
(schending van de artikelen 14, 15, inzonderheid § 2, 20, 22 van de gecoordi-

neerde wetten op het bediendencontract
en 97 van de Grondwet) :
In zoverre het middel de schending
van artikel 97 van de Grondwet inroept :
Overwegende dat het arrest beslist dat
de clausules van een arbeidsovereenkomst
voor bedienden die vreemde elementen
bevat in Belgie slechts kunnen worden
toegepast voor zover ze niet in strijd zijn
met wettelijke bepalingen die de Belgiselle internationale openbare orde betreffen en dat daaronder gerangschikt
moeten worden de bepalingen die de
werknen·:ters beschern1en en onder n1eer
die welke de minimumopzeggingstermijnen vaststellen of de vergoedingen die
er voor in de plaats komen ;
Overwegende dat het arrest aldus
antwoordt op de conclusie van eiser die
betoogde dat de wettelijke bepalingen
betreffende de beeindiging zonder gegronde reden en zonder opzegging van
de arbeidsovereenkomst voor bedienden,
krachtens de wetten van politie en veiligl~eid allen verbinden die op het Belgisch
grondgebied werkzaam zijn ;
Dat het arrest bijgevolg voldoet aa:n
het vormvoorschrift van artikel 97 van
de Grondwet ;
In zoverre het middel zich beroept op
de schending van de artikelen 3, lid 1,
van het Burgerlijk Wetboek, 14, 15, 20
en 22 van de wetten betreffende het
bediendencontract,
gecoordineerd op
20 juli 1955, en, voor zoveel nodig, 44,
49 en 52 van de wet van 21 november
1969 :
Overwegende dat het arrest erop wijst,
zonder deswege te worden bekritiseerd :
a) dat de litigieuze overeenkomst in
juli 1961 in de Staat Missouri werd gesloten; b) dat de contracterende partijen de
overeenkomst aan de wet van deze Staat
hebben willen onderwerpen; c) dat tijdens
de uitvoering van de overeenkomst werd
bedongen dat, in geval van eenzijdige
beiiindiging, de vemwotschap naar Amerikaans recht The Venda Company een
opzegging van twee weken zou geven of
de bediende een gelijkwaardige vergoeding zou betalen; cl) dat op 20 januari
1969, toen eiser in Belgie vverkt.e, verweerstf;)r, Belgisch filiaal van de ve:n:nootschap The Vendo Company, de overeenkomst zonder gegronde reden heeft verbroken; e) dat het jaarlijks loon van eiser
op het ogenblik . van de beiiindiging
20.625 dollar bedroeg;
Dat het arrest er bovendien op wijst
dat de wet van de Staat Missouri en de
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Amerikaanse federale wet niet voorzien
in een minimumopzeggingstermijn of in
een vergoeding in geval van ontslag van
een bediende ;
Overwegende dat, inzake arbeidsovereenkomsten, de wettelijke bepalingen die
de bescherming van de werknemers
regelen en die gebiedend zijn, in de zin
van artikel 3, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek, wetten van politie en veiligheid zijn;
Overwege~1de dat, v66r de wijziging
bij de wet van 21 november 1969 die
ten deze niet van toepassing is, artikel15,
2°, van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoorclineerd op 20 juli
1955, bepaalde dat « wanneer de jaarlijkse bezoldiging.hoger is clan 120.000 fr.
de termijn van de opzegging welke door
de werkgever moet in acht genomen
worden, vastgestelcl worclt bij overeenkomst of door de rechter, zonder dat hij
lager mag zijn dan de termijnen vastgesteld bij 1° van dit artikel " ;
Overwegende dat in die bepaling, wat
de cluur van de opzeggingen betreft welke
aan de erin becloelcle werknemers moest
worden gegeven, - het beginsel van de
wilsautonomie wercl gehulcligcl met het
enige voorbehoucl clat de opzeggingstermijn niet lager mocht zijn clan een
bepaalcle minimumtermijn ;
Dat ze, in zoverre ze die minimumtermijn vaststelde, een bepaling van
politie en veiligheicl was ;
Overwegencle dat voor ·het overige de
opzeggingstermijn vrij door de partijen
en, bij gebreke ·van een overeenkomst,
door de rechter wercl vastgesteld; dat
cleze laatste bij de vaststelling van die
termijn niet gebonclen was aan enige
bepaling van politie en veiligheicl wier
toepassing claarom had moeten verkozen
worden hoven die van de wet waarcloor
de overeenkomst beheerst worclt ;
Overwegende clat bij gebrek aan een
bepaling van de Amerikaanse wet die de
werkgever verplicht tot betaling van een
vergoecling in geval van beeincligi~1g
zoncler gegroncle reclen van de overeen(1) De eiser is ontslagen voor de inwerltingtreding van de wet van 21 november 1969
waarvan artikel 44 de vervanging is van artikel 15 van de gecoi:irdineerde wetten betreffende het bediendencontract van 20 juli 1955.
In zijn conclusie zegt het openbaar rninisterie dat artikel 15 van de gecoi:irdineerdi,
wetten een bepaling was met het kenmerk
van een wet van politie en veiligheid en dat,
aangezien de clausule van de overeenkomst,

lwmst en bij gebrek aan een overeenkomst waarin ten cleze een hogere opzeggingstermijn wordt vastgestelcl clan
het door de Belgische wet bepaa1cle minimum, het hof van beroep wettelijk beslist
clat de door eiser gevorclerde opzeggings.vergoecling, in zoverre ze clit minimum
te hoven gaat,, niet verschulcligd is ;
Overwegencle dat, zelfs ingeval in
bepaalcle gronden van het arrest vergissingen zouden voorkomen, het bestreclen
beschikkencle gecleelte wettelijk verantwoorcl zou blijven ;
Dat het micldel, in zoverre het de
schending van artikel 97 van de Grandwet aanvoert, feitelijke grondslag mist en
dat het, voor het overige, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Over het tweede micldel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

............
'

Dat elk van de onclerdelen van het
midclel feitelijke gronclslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 juni 1975. - 3e kamer. - Vom·zitte1', de H. Polet, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1•slaggeve1·, de
H. Busin.- Ande1·shtidende conclusie (1),
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

3e KAMER. -

25 juni 1975.

10 ARBEIDSONGEVAL. EIS TOT
HERZIENING.- GRONDSLAG.- GRENZEN.
2° ARBEIDSONGEVAL. - WET TOT
WIJZIGING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN HOUDENDE DE WIJZE VAN
waarin een kortere termijn wordt vastgesteld
dan die waarvan sprake in genoemd artikel 15,
als een ongeschreven bepaling voorkomt krachtens artikel 22 van de gecoi:irdineerde wetten, de rechter dus niet wettelijk had kunnen
beslissen dat aan de eiser tot cassatie geen
' groter bedrag dan het minimum van de Belgische wet kon worden toegekend : cass.,
20 mei 1960 (Bull. en Pas., 1960, I, 1084)
en 13 april 1961 (ibid., 1961, I, 886).
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BEREKENING VAN DE AAN DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE VERGOEDINGEN.
WET ONJ\'IIDDELLIJK VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN DEVERGOEDINGEN VOOR DE GEVOLGEN VAN
EEN ONGEVAL VAN VOOR HAAR INWERKINGTREDING WELKE HIERNA OPTREDEN OF VOORTDUREN, TENZIJ DE VERGOEDINGEN TOEN REEDS DEFINITIEF
·wAREN VASTGESTELD. DEFINITIEF
VERGOEDINGEN. BEGRIP.

3° WETTEN EN BESLUITEN. ,---ToEPASSING IN DE TIJD. ARBEIDSONGEVAL. -\VET TOT WIJZIGING VAN
DE WETTELIJKE BEPALINGEN HOUDENDE DE WIJZE VAN BEREKENING VAN DE
AAN DE GETROFFENE VERSOHULDIGDE
• VERGOEDINGEN. WET ONJ\'IIDDELLIJK VAN TOEPASSING OP DE BEREKENING VAN DE VERGOEDINGEN VOOR DE
GEVOLGEN VAN EEN ONGEVAL VAN VOOR
HAAR INWERKINGTREDING WELKE HIERNA OPTREDEN OF VOORTDUREN, TENZIJ
DE VERGOEDINGEN TOEN REEDS DEFINITIEF WAREN VASTGESTELD.- DEFINITIEVE VERGOEDINGEN.- BEGRIP.

1° Inzake m·beidsongevallen kan de eis
tot her·ziening enkel gegr·ond zijn op
een wijziging van het ver·lies van ar·beidsgesahiktheid van de getToffene of op zijn
ovedijden aan de gevolgen van het ongeval. (Art. 72 wet van 10 april 1971.)
2o en 3° Hoewel de wet die een wijziging

br·engt in de wettelijke bepalingen tot
vaststelling van de wijze waa1'0p de
wegens een aTbeidsongeval ver•sah1tldigde
ver·goedingen wonlen ber·ekend, in beginsel van toepassing is op de ber·ekening
van de ver·goedingen wegens de gevolgen
van een ongeval van v66r· haa1' inwe1·kingtr·eding die na deze datum optTeden of
voor·td·m·en, tenzij de veTgoedingen op
dat ogenblik r·eeds definitief war·en vastgesteld (1), mag de getr·offene naar• aanleiding van een eis tot her·ziening van
de over·eenkomst tussen de pa1'tijen die
v661' de dat1tm van de inwe1·kingt1'eding
van de niemve wet we1·d gehomologeeTd,
niet vmgen dat de basisbezoldiging op
gTond van deze wet w01·dt vastgesteld,
aangezien deze bezoldiging definitief
was vastgesteld op de dag van de homologatie.
(1) Cass., 20 juni 1973 (A1•r. cass., 1973,
blz. 1028) ; 19 december 1973 en 6 februari
1974 (ibid., 1974, blz. 456 en 612); 25 september 1974 en 29 januari 1975, supm,
blz. 116.

(OOLINET, T. GEMEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS « LA BELGIQUE INDUSTRIELLE ».)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 197 4 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek, 2, lid 6, 6, lid 6, van de wetten
betroffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit arbeidsongevallen,
gecoordineerd bij het koninklijk besluit
van 28 september 1931, 24, 39 en 72 van
de arbeidsongevallenwet van 10 april
1971,
dooTdat, na te hebben vastgesteld dat
eiser op 12 juli 1969 een arbeidsongeval
was overkomen, dat de vrederechter op
13 februari 1970 een overeenkomst tussen
partijen homologeerde waarbij de blijvende arbeidsongeschiktheid op 2 pot.
en het basisloon op het maximum van
200.000 frank. werd vastgesteld, terwijl
het werkelijke jaarloon 213.187 frank
bedroeg, dat de partijen op 10 januari
1973 vrijwillig voor de arbeidsrechtbank
verschenen en dat eiser dan ermee
akkoord ging dat de blijvende arbeidsongeschiktheid op 1 pet. zou worden
vastgesteld, dooh vroeg dat het bedrag
van 213.187 frank als basisloon zou worden genomen, het arrest beslist dat het
basisloon tot 200.000 frank beperkt zou
blijven, op grond dat het basisloon op
13 februari 1970 definitief door de vrederechter was vastgesteld en dat een
rechtsvordering tot herziening niet het
basisloon doch enkel de graad van arbeidsongeschiktheid kon doen veranderen,
ter·wijl de vergoeding aan de getroffene van een arbeidsongeval niet kan
worden beschouwd als een definitief
vastgestelde vergoeding zolang ze kan
worden herzien overeenkomstig artikel 72
van voormelde wet van 10 april 1971;
waaruit volgt dat, nu de bepalingen van
de artikelen 24 en 39 van genoemde wet
van openbare orde zijn, de rechters die
bepalingen op het litigieuze ongeval
moesten toepassen, en zulks niettegenstaande de gesloten en eerder gehomologeerde overeenkomst, en voor het
basisloon een plafond van meer dan
200.000 frank in aanmerking moesten
nemen, en dat de rechters, krachtens
artikel 2 van het Burgerlijk W etboek,
geen toepassing moesten maken van de
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artikelen 2, lid 6, en 6, lid 6, van de bij
voormeld koninklijk besluit van 24 septe:qlber 1931 gecoordineerde wetten, en
voor het basisloon een maximumbedrag
van 200.000 frank nemen :
Overwegende dat in geval van wijziging van een wettelijke bepaling houdende de wijze van berekening van de vergoedingen wegens een arbeidsongev11l
of een ongeval op de weg naar en van
het werk, de rechter, in beginsel, de
nieuwe bepaling niet alleen moet toepassen op de vergoedingen die aan de
getroffene of aan zijn rechthebbenden
verschuldigd zijn wegens een ongeval
dat zich na de inwerkingtreding van die
wettelijke bepaling heeft voorgedaan,
doch ook op de vergoedir1gen voor de
gevolgen van een vroeger ongeval welke
na die inwerkingtreding optreden of
voortduren, tenzij op dat ogenblik de
vergoeding reeds definitief is vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 6, lid 6, van
de op 28 september 1931 gecoordineerde
wetten bepaalde dat wanneer het jaarlijks loon 200.000 frank te boven gaat
het, voor de vaststelling van de vergoedingen, slechts tot het beloop van deze
som in aanmerking komt ;
Dat artikel39, lid 1, van de op 1 januari
1972 in werking getreden wet van 10 april
1971 het plafond tot 300.000 frank heeft
verhoogd;
Overwegende dat de overeenkomst
van de partijen betreffende de wegens het
arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen'werd voorgelegd aan de vrederechter
die ze op 13 februari 1970 heeft gehomologeerd;
Overwegende dat, inzake arbeidsongevallen, de eis tot herziening , enkel
gegrond is, hetzij op een vvijziging van
het verlies van arbeidsgeschiktheicl van
de getroffene, hetzij op zijn overlijden
aan de gevolgen van het ongeval ;
Dat bij de herziening de andere elementen tot vaststelling van het bedrag
(1) Ret openbaar ministerie was van oordeel dat de aan een getroffene wegens een
ongeval verschuldigde vergoedingen niet definitief zijn voordat de herzieningstermijn is
verstreken (Ro;aroN, T1·aite des accidents du
tmvail, nr. 403, blz. 167; DELARUWIERE en
NAMEOHE, 2e uitg., nr. 186, biz. 234} en trok
daaruit het besiuit dat i.e., omdat de herzieningstermijn niet was verstreken de 1 e januari 1972, dag waarop de wet van 10 april
1971 in werking is getreden, de getroffene dus
recht had op de toepassing van de bepalingen
van deze wet. Ret. wees er verder op dat het

van de vergoedingen die aan de getroffene
of zijn rechthebbenden verschuldigd zijn
niet opnieuw ter sprake lnumen worden
gebracht;
'
Overwegende dat, door te beslissen dat,
bij de berekening van het bedrag van
de met ingang van 1 januari 1972 verschuldigde vergoedingen, het in aanmerking
te nemen
basisloon
tot
200.000 frank beperkt moest worden, het
arrest noch artikel 2 van het Burgerlijk
Wetboek, noch de overige in het middel
vermelde wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat krachtens artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 de kosten ten laste vallen
'van verweerster ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening_; veroordeelt verweerster in de
kosten.
25 juni 1975. - 3e kamer. Voo1·zitte1·, de E. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Ande1·shddende conclusie (1), de H. Duchatelet, advocaat-generaal.- Pleite1's, de HH. Bayart en Fally.

1e

KAMER. -

26 juni 1975,

1°

FABRIEKSGEHEIM.- BEGRIP.GEEN WETTELIJKE OMSCHRIJVING'. BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER.

2°

FABRIEKSGEHEIM. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM TE BESLISSEN DAT HET DOOR HEM V ASTGESTELDE
FABRICAGEPROc:Em:EJ EEN FABRIEKSGEHEIM IS.
ZELFS INDIEN
OVER

Rof in zijn arrest van 6 feqruari 1974 (A1·r.
cass., 1974, biz. 612) beslist had dat, wannee1•
de verzekeringsinstelling v66r de 16e januari
1972 het kapitaai niet had gevestigd voor de
lijfrente wegens arbeidsongeschiktheid die
v66r deze dag, was toegekend, de waarde van
de rente 'vaarvan een derde aan de getroffene
in kapitaai wordt betaaid overeenkomstig
artikei 5 van de gecoordineerde wetten van
28 september 1931, diende te worden berekend op basis van het tarief'van het koninkIijk besiuit van de 21 e december 1971.

-
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RET BETWISTE FABRIOAGEPROCEJDE GEPUBLIOEERD WERD.

3°

HOGER BEROEP.- BURGERLI.JKE
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
HET HOGER BEROEP.- VO,ORWAARDEN.
0MVANG.

4°

HOGER BEROEP.-'- BURGERLI.JKE
ZAKEN.- DEVOLUTIEVE KRACHT VAN
HET HOGER BEROEP. RECHTER IN
HOGER BEROEP DIE EEN IN HET BEROEPEN VONNIS BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL
BEVESTIGT.
GEEN
RECHTER AANGEWEZEN OM DE ZAAK
VERDER TE BEHANDELEN. !lVIPLI-,
OIETE BESLISSING DAT DE EERSTE
RECHTER BEVOEGD· BLI.JFT.

ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;

(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « SAVIMETAL >>
EN KNAUF, T. NAAMLOZE VENNOOT·
SCHAP « FONDERIES MAGO.TTEAUX )).)

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de . artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 309
van het Strafwetboek, 27 van de wetten
op de arbeidsovereenkomst voor bedienden, samengeordend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, zoals het gewijzigd
werd bij artikel 54 van de wet van
21 november 1969, 54 van de wet van
14 . juli 1971 betreffencle de hanclelspraktijken en 97 van de Gronclwet,
cloorclat, on< de rechtsvordering van
verweerster gegroncl te verldaren, die
de eisers wil laten veroorclelen vvegens
claclen van oneerlijke concurrentie omdat
zij toestellen om te verbrijzelen vervaarcligcl uit staal met 12 t.h. chroom gefabriceerd en verkocht hebben, die slechts
konclen worden gemaakt met behulp van
de fabrieksgeheimen van verweerster,
waarvan eiser zou hebben kennis genamen tijdens zijn werk als ingenieur in
clienst van venveerster, :rechtsvorclering
waarvan de eisers de gegronclheicl betwistten door zich erop te beroepen clat
de zogenaamde door verweerster aangevoercle fabrieksgeheimen niet bestonclen op grond clat over de procecle's waarop aldus aanspraak wercl gemaakt,
wet('lnschappelijke publikaties verschenen
zijn, het arrest beslist clat, samen met
het door de eerste rechter aangestelde
college van cleskuncligen, moet worden
geconclucleerd « dat de door de « Fonderies Magotteaux >> na meer clan tien jaar
navorsingen ontwikkelcle methode van
gieten van toestellen om te verbrijzelen,
met 12 t.h. chroorn, op industrieel vlak
werkelijk fabrieksgeheimen bevat ... ))'
beschouwende clat « de fabricatiemethocle
van de litigieuze toestellen om te verbrijzelen, zoals deze door de « Fonderies
Magotteaux >> werclen vervaardigcl, geen
gemeengoed geworden was, alhoewel dat
procede door ancleren gebruikt werd of
in bepaalde publikaties behandeld werd ))'

(1) Cass., 27 september 1943 (Bull. en Pas.,
1943, I, 358); raadpl. Les Novelles, Droits
intellectuels, d. II, blz. 1000 en vlg. ; Rep:

ScHRICKER, FRANCQ en WuNDERLICH, La
1·ezn·ession de la concu?"?"ence deloyale rlans les
Etats memb1·es de la C.E.E., Parijs, 1974,

p1·at. du dr. belge,

d. II/1, blz. 407 en vgl.
(2) en (3) Raadpl. cass., 13 januari 1972
(A1'1". cass., 1972, biz. 468), en de conclusie
van de advocaat-generaal Krings versclienen
in Bull. en Pas., 1972, blz. 463.

I 0 Bij geb1·ek aan een wettelijke omsclwij-

ving staat het te1· beoordeling van de
of het door hem vastgestelde
jabricagepmcecle een fabrieksgeheim is,
in de nonnale en gewone betekenis van
dit wom·d (1). (Art. 309 S.W.)

jeite~wechtm·

2° De jeiten1·echte~· kan wettelijk beslissen
dat het cloor hem vastgestelde fabricagepmcede een jab1·ieksgeheim is, hoewel
over het betwiste jabricageprocede gepnbliceenl wenl. (Art. 309 S.W.)

3° De 1·echte1' in hager be1·oep clie, zelfs
gecleeltelijk, een in het beroepen vonnis
bevolen onde1·zoeksmaat1'egel bevestigt,
moet de zaak naar de eerste ?'echte7" verwijzen, zelfs inclien in het vonnis andere
beschikkingen, o.a. clejinitieve beschikkingen, voorkomen (2). (Art. 1068, lid 2,
G.W.)
4° De rechte~· in hager beroep die, zelfs
gecleeltelijk, een in het be~·oepen vonnis
bevolen oncle1·zoeksmaatregel bevestigt,
zoncler cle 1·echter aan te wijzen die te1·
venlere behancleling van de zaak kennis
moet nemen, beslist impliciet dat de
ee1·ste 7'echte7' hie1•toe bevoegcl blijjt (3).
(Art. 1068, lid 2, G.W.)

V

0

I ndustrie et cornrnm·ce,

nrs. 176, 178, 179 en 180; RIGAUX en TROUSSE,
Les crimes et les delits du Code penal, d. IV,

biz. 595 ; RouBIER, Le d1·oit de la p?·op?·iete
indttst?·ielle, Parijs, 1954, blz. 368 en vlg. ;

-
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na te hebben vastgesteld dat « het recept
voor het fabriceren van die toestellen om
te verbrijzelen niet zonder meer door de
Joutere stuclie van de technische litteratuur kan worden gekencl " omclat « de litteratuur over de eclelstalen met een
hoog chroomgehalte '' 'onvolcloencle is,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, er geen fabrieksgeheim kan bestaan wanneer over de
fabricatiemethocle waarop in die hoeclanigheicl aanspraak wercl gemaakt publikaties verschenen zijn ; clerhalve, door
te beslissen clat de eisers zich schulclig
gemaakt haclclen aan claclen van oneerlijke concurrentie, eiseres om genoemcle
geheimen gebruikt en eiser om ze bekencl
te hebben gemaakt, terwijl het vaststelt
clat over de fabricatiemethocle van verweerster publikaties verschenen waren,
het arrest de normale en gewone betekenis
van het begrip " fabrieksgeheim " schenclt
(schencling van de artikelen 309 van het
Strafwetboek, 27 van de wetten op de
arbeidsovereenkomst voor beclienclen, samengeorclencl bij koninldijk besluit van
20 juli 1955, en 97 van de Gronclwet) en,
clerhalve, wettelijk niet heeft kunnen
vaststellen clat de eisers een fout begaan
hebben, die een oneerlijke concurrentie
uitmaakt (schencling van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek en 54 van de wet van 14 juli 1971
op de hanclelspraktijken) ;
tweede onde1·deel, claar het niet bepaalt
in welk opzicht de gepubliceercle technische litteratuur onvolcloencle is, tenzij
door te verwijzen naar de nooclzaak van
vele proefnemingen, en alhoewel het
aanneemt clat er publikaties verschenen
waren over de fabricatiemethocle van
de litigieuze toestellen om te verbrijzelen,
zoals cleze door verweerster gefabriceercl
werden, wat nooclzakelijkerwijs de claarbij horencle regels van de ervaring inhield, het arrest door tegenstrijcligheicl
van zijn gronden is. aangetast en op zijn
minst het precieze gegeven waarop het
geheim zou slaan in het onzekere laat ;
het derhalve artikel 97 van de Grandwet schendt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de wet de uitclrukking " fabrieksgeheim " niet bepaalt ;
dat de rechter derhalve kan oordelen of
de feitelijke gegevens die hij vaststelt,
in de normale en gewone betekenis van
dat woord, een fabrieksgeheim uitmaken ;
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het gieten van toestellen om te verbrijzelen met 12 t.h. chroom, door verCASSATIE,

1975. -

37

weerster ontwikkeld na meer clan tien
jaar navorsingen, op inclustrieel vlak
fabrieksgeheimen bevat; dat het preciseert dat die geheimen betrekking hebben
op de essentiele parameters van het
gieten en de parameters van de thermische behandelingen, in niet-kritische
voorwaarclen van fabricatie, van kogels
van verschillencle diameters, in staat
om zonder te grote slijtage, zonder afkorsting en zonder afbrokkeling, de
mechanische, chemische en thermische
krachten te verdragen die voortspruiten
uit hun gebruik in de verschillende kamers ·van de breelnnolens voor ce1nent ;
Dat het ook vaststelt clat de resultaten
door verweerster bekomen in dit zoeken
naar de optimale pa,rameters voor de
fabricatie van die eenheden om te verbrijzelen, slechts bereikt werclen dank
zij de inlichtingen verzamelcl tijdens haar·
lange proefondervindelijke studies en clat
andere gieterijen, die inzake navorsingen
beter uitgerust waren dan eiseres, mislukkingen gekend hebben en de procluktie
van dergelijke kogels gestopt hebben ;
Dat, indien het arrest aanneemt clat
over de produktiemethode van verweerster zekere technische publikaties verricht werden, het er daarentegen op wijst
dat eiser zonder de door hem tijclens zijn
tewerkstelling ·bij verweerster opgeclane
kennis van de geheimen van de fabricatie
niet bekwaam zou geweest zijn om kogels
van dezelfde kwaliteit te fabriceren, ter;
wijl ·noch de eisende vennootschap noch
eiser enige proefondervindelijke navor·
sing. geclaan hebben over de fabricatie
van die toestellen om te verbrijzelen v66r
het eerste gieten ervan, hetwelk gebeurde
binnen de vijftien maanden nadat eiser
zijn werk bij verweerster opgezegd had,
en terwijl de moeilijkheden bij het fabriceren van de kogels voortkomen uit het
feit dat die produkten zowel een gTotere
duurzaamheid moeten hebben tegen herhaalde schokken als een grote weerstand
tegen de slijtage onder hoge spanningen ;
Dat het arrest, uit die feitelijke vaststellingen, heeft kunnen afleiden dat aileen een voortdurend en complex proefondervindelijk onderzoek verweerster in
de mogelijkheid heeft gesteld de passende
samenstellingen en structuren van het
toestel te bepalen en dat de fabricatie~
methode, die voor haar een geheim is,.
niet kon worden gekend door de lectuur van de teClmische litteratuur aileen,.
zodat het arrest heeft kunnen vaststellen dat de eisers een fout van· oneerlijke•
concurrentie begaan hebben ;
W at het tweede onderdeel betreft

~ -~
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Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste onderdeel blijkt dat het arrest
preciseert waarin het fabrieksgeheim van
verweerster bestond en, zonder door
tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid te
zijn aangetast, heeft kunnen oordelen dat
de technische publikaties waarop de
eisers zich beriepen het niet mogelijk
maakten de door verweerster ontwikkelde methode voor het fabriceren van toestellen om te verbrijzelen met 12 p.c.
chroom te kennen ;
Dat alle onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat alle onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 1068, lid 2, van
het Gerechtelijk Wetboek,
do01•dat het arrest het beroepen vonnis
van 24 april 1972 van de Rechtbank van
koophandel te Verviers bevestigt in zoverre het een deskundigenonderzoek
bevolen heeft alvorens over de aan verweerster toe te kennen schadevergoeding
uitspraak te doen, onder het voorbehoud
dat de aanstelling van de deskunclige
slechts een aanvulling is van de keuze
van de partijen en dat zijn opclracht
betrekking zal hebben op de periode van
28 december 1967 tot de datum van de
uitspraak van het arrest, namelijk 27 juni
1974, maar de zaak en de partijen niet
verwijst naar de eerste rechter om over
het bedrag van genoemde schadevergoeding uitspraak te laten doen,
te1·wijl de rechter die, zelfs gedeeltelijk,
een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt, zoals het door
het bestreden vonnis bevolen deskundigenonderzoek, de zaak naar de eerste
rechter moet verwijzen ; het arrest, door
de zaak niet naar de eerste rechter te
verwijzen, artikel 1068, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek schendt :
Overwegende dat na, tenminste in zijn
beginsel, de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel te hebben be-

vestigd, het arrest de rechter niet aanwijst
die over de zaak verder uitspraak moet
doen;
Overwegende dat door niet te preciseren dat het hof van beroep het verdere
onderzoek van de zaak na de neerlegging
van het deskuncligenonderzoek onder
zich hield, het arrest impliciet beslist dat
de eerste rechter bevoegd bleef om er
kennis van te nemen; dat inderdaad
blijkt uit artikel 1068, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek dat de zaak door
de eerste rechter moet worden onderzocht
wanneer de rechter in hoger beroep, zelfs
gedeeltelijk, een in het beroepen vonnis
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt,
zelfs in het geval dat hij over andere
definitieve bepalingen van die beslissing
uitspraak doet ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om clie redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt elke eiser in de
kosten van zijn voorziening.
26 j1mi 1975. - 1e kamer. Voor·zitte?', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. V m·slaggeve1·, de
H. Closon. - Gelijklttidende conclttsie, de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1's,
de HH. Dassesse en Bayart.

1e KAMER.- 26 juni 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.
- VONNIS WAARl3IJ DE HOOFDCONCLUSIE VAN EEN PARTIJ WORDT VERWORPEN ZONDER TE ANTWOORDEN OP HAAR
SUBSIDIAIRE CONCLUSIE. - GEEN REGELMATIGE 1\iOTIVERING.

Niet 1'egelmatig gemotivee1'd is het vonnis
dat de hoofdconclttsie van een pa1'tij
hee;t ve1·wo1'pen zondm· te antwoonlen
op haa1' sttbsidiai1'e conclttsie (1). (Art. 97
Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP " OLIVETTI »,
T. CLAESSENS EN NAAMLOZE VENNOOT-

(1) Class., 9 oktober 1964 (Bull. en Pas.,
1965, I, 133); vgl. cass., 3 december 1974,
supm, biz. 389.

SOHAP <<
GIER Jl,)

IMMOBILIERE

CHARLES
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Met de notitie overeenstennnend
arrest.
26 juni I975. Ie kamer. - Voo1'zittm·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Capelle. Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiter,
de H. De Bruyn.

Ie

KAMER.-

26 juni 1975.

I ° CASSATIEMIDDELEN .. -

BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT OP EEN
VERKEERDE UITLEGGING VAN DE BESTREDEN BESLISSING BERUST. -MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

2°

3°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. CONCLUSIE. MIDDEL D,AT
NIET MEER TER ZAKE IS WEGENS DE
BESLISSING VAN DE REOHTER. GEEN
VERPLICHTING VOOR DE RECJ;ITER EROP
TE ANTWOORDEN.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
~OOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
INWOONT.- AANSPRAKELIJKHEID DIE
EEN OBJEOTIEF ONRECHTMATIGE DAAD
VAN DIT KIND IMPLICEERT. GEEN
AANSPRAKELIJKHEID INDIEN DE DAAD
NIET ALS EEN FOUT RAN WORDEN AANGEMERKT.

4o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VADER EN DE MOEDER
VOOR DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR
HUN MINDERJARIG KIND DAT BIJ HEN
,INWOONT. 0BJEOTIEF ONREOHTMATIGE DAAD VAN DE MINDERJARIGE. BE GRIP.

op een verkem·de uitlegging van de
bestreden beslissing be1·ust (I).
2° De rechtm· is niet ve171licht te antwoorden
op een middel van een conclusie, als dit
middel niet meer te1· zake is wegens zijn
beslissing (2).
3° De aansprakelijkheid bedoeld bij artikel1384, lid 2, van het Btwgm·lijk Wetboek implicem·t een objectiej omechtmatige daad van de minderjarige; deze
aanspmkelijkheid is uitgesloten als de
schadelijke daad welke door de mindm·ja1·ige wordt begaan niet kan wo1·den
aangemm·kt als een fout van wie dan
ook (3).
4° Om te onde1·zoeken of een dam· een
minderjarig kind gepleegd schadelijk
jeit een objectiej on1·echtmatige daad is
moet deze daad wo1·den beoo1·deeld in
vm·gelijking met de gedmging van een
nm·maal voorzichtig mens (4). (Art. I384,
lid 2, B.W.)
(LEPOUR EN PIRON, T. BAUCHAU
EN EOHTGENOTEN
BAUOHAU -BOURGUIGNON.)
ARREST

(vf'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I6 oktober I973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen I382 en I383
van het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat, om het middel te verwerpen
dat tot staving van hun op grond van
artikel I382 van het Burgerlijk Wetboek
tegen de verweerders sub 2 ingestelde eis
tot schadevergoeding werd aangevoerd
door de eisers, die in hun regelmatig voor
het hof van beroep genomen conclusie
betoogden dat Pierre Pol Bauchau een
fout begaan had door stukken hout naar
het gelaat van Silvio Lepour te werpen,
daar << iemand die normaal voorzichtig
en verstandig is niet _met stukken hout
naar een andere persoon werpt ,, het
arrest, na het aan de- zoon van de verweerders verweten feit bewezen te hebben
verklaard, beslist dat. dit feit geen fout
uitmaakt op grond dat << de schadelijke

I° Feitelijke grondslag mist het middel dat
(1) Cass., 5 februari 1975, sttpm, biz. 634.
(2) Raadpl. cass., 17 januari en 5 februari
1975, supm, bi:t. 547 en 634.

(3) en (4) Raadpl. cass., 7 maart 1957 (Bull.
en Pas., 1957, I, 806), 28 oktober 1971 (Ar1•.
qass., 1972, biz. 219) en 24 oktober 1974,
supra, biz. 259.
·

..,.- ll56 daad waarvan sprake is voor geen enkel~
persoon als foutief kan worden gekwalificeerd " en, op die grond, de door de
eisers tegen de verweerders sub 2 ingestelde oorspronkelijke rechtsvordering
niet gegrond verklaart,
tenvijl de bij de artikelen 1382 en 1833
bekrachtigde algemene plicht van voorzichtigheid iedereen verplicht om alle
noodzakelijke maatregelen te nemen om
te vermijden dat iemand anders zonder
noodzaak schade berokkend wordt en,
met name, iedereen verbiedt om stukjes
hout naar andermans gelaat te werpen ;
hot arrest, door in zeer algemene bewoordingen hot feit dat stukjes hout naar
andermans gelaat geworpen worden niet
als foutief te willen beschouwen, de artikelen 1382 en 1383 van hot Burgerlijk
Wetboek schendt;
Overwegende dat, om te beslissen dat
de schadelijke daad van de zoon van de
verweerders voor geen enkele persoon
als foutief zou lnmnen worden beschouwd,
hot arrest geen rekening houdt met eon
daad die, zoals hot Iniddel betoogt,
zou zijn dat " stukken hout naar andermans gelaat geworpen worden " 1naar
met een daad die hot, met overneming
van de gronden van de eerste ;rechters,
als volgt omschrijft : « tijdens een vergadering van welpen,
begonnen de kinderen, zonder kwade bedoelingen, kleine
stukjes hout naar mekaar te werpen of
er enkel maar moe te gooien ;
dat tijdens dit op zichzelf orischuldig spel eon
stuk hout per ongeluk de zoon van de
eisers in hot oog trof en dit oog kwetste ;
dat het arrest beslist dat « in de concrete
omstandigheden van hot ongeval en van
hot op zichzelf onschuldige spel dat er de
oorzaak van was )>, de schadelijke daad
waarvan sprake is voor niemand als
foutief kan worden gekwalificeerd ;
Overwegende dat he~ middel, dat op
eon onjuiste uitlegging van hot arrest
steunt, feitelijke grondslag mist;
000

oo o

Over hot tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1382,
1383 van hot Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doonlat hot arrest beslist dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de zoon
van de verweerders, die stukken hout
geworpen had naar het gelaat van de
zoon van de eisers, niet in aanmerking
kon vvorden genomen, omdat hij geen
font begaan had, en zijn beslissing,
enerzijds, steunt op de overweging
dat de zoon van de eisers deehlam aan
het spel en " dat hij de nodige voorzorgen

kon nomen tegen het risico, dat ten andere
te verwaarlozen was behalve bij onwaarschijnlijke pech, die kon voortspruiten "
uit dat spel " dat normaal zonder gevaar
was ,, en, anderzijds, op de gronden van
de eerste rechter die geoordeeld had
1° dat het geen kwaj ongensstreek betreft
van een afzonclerlijk lid, maar eon activiteit waaraan bijna alle leden van de
groep deelnamen ; 2° dat hot eon bezigheid betreft die, behalve bij onbetwistbare en onwaarschijnlijke pech, geen enkele schade moest meebrengen voor
iemand anders ; 3° dat die activiteit geen
enkele deelnemer ongerust maakte ; 4o dat
niet bewezen is dat de monitor, v66r hot
ongeval, zou verboden 1 hebben met
stukjes hout te werpen,
tenvijl, ee1·ste ondenleel, de eisers, in
hun regelmatig voor hot hof van beroep
neergelegde conclusie, met name betoogden l 0 dat " hot feit dat verschillende
kinderen eon slecht voorbeeld hebben
gevolgd, aan die daacl haar foutief karakter niet ontneen1t van hot ogenblik clat
zij eon verkeercle gedraging uitmaakt ,,
2° dat " wat de eerste rechter kwalificeert
als spel en tijdverclrijf, eon activiteit is
die veel schaclelijker is clan heel wat
schijnbaar hardere spelen ,, 3° dat hot
feit dat weinig kinderen ongerust waren
toen ze aan die activiteit deelnamen
<< aan die daad haar foutief karakter niet
ontneemt, van hot ogenblik dat zij eon
verkeerde gedraging uitmaakt ,, 4° clat
de groepsleider " v66r hot ongeval verboden had dat nog met stokjes geworpen
word, waardoor hij onderstreepte dat die
activiteit gevaarlijk en misplaatst was " ;
hot arrest de gronden van de eerste rechter verklaart over te nomen, zonder te
antwoorden op drie van de vier door de
eisers ·tegen de gronden van hot vonnis
gerichte, pertinente kritieken en slechts
eon duister en verwarcl antwoord geeft
op de tweede van de vier kritieken,
zodat hot arrest aldus artikel 97 van
. de Grondwet schenclt ;
tweede onde1odeel, noch de gronclen van
de eerste rechter, die hot arrest overneemt, noch de oigen gronclen van hot
arrest de bewering kt.mnen rechtvaarcligen dat de claad van de zoon van de eisers
geen foutieve daacl was ; inclerclaacl :
l 0 hot feit clat verschillende kinderen eon
slecht· voorbeelcl gevolgcl hebben, zoals
de eisers in hun conclusie in hoger beroep
betoogclen, ontneemt aan die daacl haar
foutief karakter niet, van hot ogenblik
clat zij eon verkeerde gedraging uitmaakt ;
2° de omstandigheid clat die bezigheicl,
behoudens pech, aan anderen geen schade
000
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moest berokkenen toont juist aan dat
die bezigheid zekere risico's inhield die
ingeval van pech konden verwezenlijkt
worden ; 3° de omstandigheid dat de
meeste kinderen, zoals de .eisers in hun
conclusie in hoger beroep betoogden,
niet ongerust waren toen zij deelnamen
aan die activiteit, ontneemt aan deze
activiteit haar foutief karakter niet daar
een « zuiver geweten " fouten niet uitsluit ; 4° de omstandigheid dat een foutieve daad niet uitdrukkelijk verboden
werd maakt deze niet rechtmatig ; 5° de
deelneming van de zoon van de eisers
aan het, al dan niet foutieve, spel van
de andere kinderen kan niet tot gevolg
hebben dat de ten laste gelegde daad
haar foutieve aard verliest, noch dat de
dader van alle aansprakelijklJ.eid outlast
wordt ; door de verwerping van de, op
de persoonlijke aansprakelijkheid van
de zoon van de verweerders gesteunde,
eis tot schadevergoeding te steunen op
gronden waarvan geen enkele van die
aard is dat hij uitsluit dat de ten laste
gelegde daad als foutief zou kumwn worden beschouwd, het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek schendt of, tenminste, zijn beslissing
op onvoldoende of niet-passende gronden stmmt (schending van artikel 97 van
de Grondwet);
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrester op wijst
samen met de eerste rechter, waarvan het
expliciet de gronden overneemt, dat het
schadelijk feit « eigenlijk een bezigheid
was die tegelijk spel en tijdverdrijf was,
en die, behalve ingeval van onbetwistbare
en onwaarschijnlijke pech, niemand schade moest berokkenen ,, dat « de zoon
van de eisers die aan het spel deelnam,
tegen die te verwaarlozen risico's de
nodige voorzorgen kon nemen, behalve
bij onwaarschijnlijke pech ... dat men
bijzonder voorzichtig moet zijn inzake
het effect van het verbod om verder met
takjes en stukj es hout te werpen ; dat,
indien Branders zijn opmerking chronologisch v66r het ongeval situeert, het
nauwkeurig onderzoek van het dossier
veeleer laat denken dat die opmerking
-volgde op genoemd ongeval en als gevolg
van dit laatste gemaakt werd ",;
Dat uit die gronden volgt dat het hof
-van beroep niet moest antwoorden op
·de eerste drie beschouwingen van het
middel, die de deelneming aan een onrechtmatig feit veronderstelden, terwijl
bet, steunend op bovengenoemde gron-

den, tot het besluit kwam dat « in de
concrete omstandigheden van het ongeval
en van het op zichzelf onschuldige spel
dat er de oorzaak van was, de schadelijke
daad waarvan sprake is voor niemand
als foutief kan worden gekwalificeerd )) ;
dat de beschouwingen van de eisers ingevolge die beslissing aldus niet-pertinent
werclen; dat, aangezien de eerste rechter
de vierde overweging omstandig beantwoord had, de rechter in hoger beroep
er zelf niet moest op antwoorden, nu hij
verklaarde dat hij de gronden van de
eerste rechter overnam;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, opdat een schade,
lijke daad een aansprakelijld1eid zou
meebrengen, hetzij persoonlijk, hetzij
ten laste van de burgerlijk verantwoordelijke persoon, het vereist is dat zij
objectief onrechtmatig is, dat de dader
het recht niet had ze te ver,richten ;
Overwegende dat, op grond van de
overwegingen die het van de eerste
rechter overneemt of die het vermeldt,
overwegingen waaraan heri~merd wordt
in het antwoord op het eerste onderdeel,
het hof van beroep wettelijk heeft lmnnen
beslissen « dat de schadelijke daad voor
niemand als foutief kan worden gekwalificeerd )) ;
Dat geen van beide onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1384, lid 2,
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet,
doo1'dat, om het middel afte wijzen dat,
tot staving van hun op artikel 1384,
lid 2, van het Burgerlijk ,W etboek gesteunde eis, tegen de eerste verweerder
als burgerlijk aansprakelijke voor zijn
minderjarige zoon, werd aangevoerd door
de eisers, die in hun conclusie betoogden
dat alle voorwaarden voor de toepassing
van artikel 1384, lid 2, in het onderhavige
geval verenigd waren daar het volstaat
« opdat gei:ntimeerde (thans verweerder)
als burgerlijk aansprakelijke zou gehouden zijn, dat zijn minderjarige zoon met
hem samenwoont en een onrechtmatige
daad verricht heeft die de schade berokkend heeft l>, het arrest beslist dat « van
zodra de zoon van de gei:ntimeerden geen
enkele fout begaan heeft, de tegen de
vader, op grond- van artikel 1384, lid 2,
van het Burgerlijk W etboek ingestelde
rechtsvordering noodzakelijkerwijs alle
grond mist »,'en, om die reden, de ?-oor
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de eisers tegen verweerder sub 1 ingestelde eis verwerpt,
terwijl het arrest, door niet te onderzoeken of de zoon van de verweerders
geen objectief onrechtmatige daad verricht heeft, artikel 1384, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek schendt, dat mag
worden toegepast van zodra de minderjarige een onrechtmatige daad verricht
heeft, zelfs indien hij geen fout begaan
heeft ; het arrest in elk geval niet klaar
en voldoende antwoordt op de conclusie
van de eisers die betoogden dat artikel 1384, lid 2, moest worden toegepast
omdat de minderjarige zoon van de
eisers een onrechtmatige daad verricht
had (schending van artikel 97 van de
Grondwet):
Overwegende dat het arrest beslist,
op de gronden waaraan het antwoord op
het tweede middel herinnert, dat « in de
concrete _omstandigheden van het ongeval en van het op zichzelf onschuldige
spel dat er de oorzaak van was, de schadelijke daad voor niemand als foutief
zou kunnen worden gekwalificeerd " ;
Dat het arrest aldus impliciet, maar
zeker oordeelt dat de schadelijke daad
geen « objectief on,rechtmatige daad uitmaakte, dit is een daad beoordeeld naar
de gedraging van een normaal voorzichtige persoon »,
Dat het derhalve zijn beslissing tot
verwerping van de op artikel 1384, lid 2,
van het Burgerlijk W etboek gesteunde
rechtsvordering van de eisers regelmatig
met redenen omkleedt en wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
26 juni 1975. - 18 kamer. - Voo?'zitter, de H. Perrichon, raadsheer waar:
nemend voorzitter. Verslaggever, de

(1) Het openbaar ministerie had tot vernietiging geconcludeerd. Het was van oordeel
dat het bestreden arrest, door zijn beslissing
te steunen op de overweging dat de schadelijke
daad welke aan de minderjarige zoon van de
verweerclers wercl verweten niet als een foutieve daad van wie clan ook kon worden aangemerkt, de vereiste onrechtmatigheid heeft
miskencl welke voldoende was ter verantwoording, op grond van de artikelen 1382,

H. Trousse. Andersluidende conclusie (I), de H. Ballet, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Van Ryn, Fally en
DeBruyn.

18 KAMER,- 27 juni 1975.
1o HUUR VAN GOEDEREN. - P ACHT.
- WETGEVING INZAKE PACHT.- VAN
DWINGENDE AARD. - BEGRIP.
20 HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- LANDBOUWBEDRIJF MET CULTUURGRONDEN EN WElDEN.- ERFGENAMEN
DIE ZIJN OVEREENGEKOMEN DE GROND
DOOR EEN VAN HEN TE LATEN EXPLOITEREN TEGEN BETALING VAN EEN VERGOEDING EN HEM DE WElDEN TE LATEN
GEBRUIKEN MITS HIJ HIERVOOR EEN
VERGOEDING BETAALT, IN AFWACHTING
DAT DE VEREFFENINGS- EN VERDELINGSVERRICHTINGEN GEEINDIGD ZIJN.
- ZuLKE OVEREENKOMST rs EEN OVEREENKOMST « SUI GENERIS ll EN GEEN
PACHT.
I 0 De dwingende aard van de wetgeving

inzake pacht belet niet dat de m'fgenamen
van een landbouwbed1·ijj onder hen
zekere schikkingen treffen teneinde, zonder enige pachtove?'eenkomst te doen
ontstaan, het bedrijj voo1'lopig op een
normale wijze te exploite1·en in een
goede verstandhouding tussen de medeerfgenamen, in ajwachtii1g dat de Ve?'effenings- en ve?·delingsverrichtingen geeindigd zijn, indien zodoende die wetgeving niet wm·dt ontdoken. (Art. I
wet van 4 november 1969 [afdeling
van het Burgerlijk W etboek over de
bijzondere regels inzake pacht].)
2° W annee?' de e?'fgenamen vom· het behoud
van de normale exploitatie van een landbouwbedrijj, dat zij van httn ouders
hebben geih'fd, en van een goede ve?'•
standhouding tussen de mede-erfgenamen
in afwachting dat de vm·effenings- en
1383 en 1384, lid 2, van het Burgedijk Wetboek, van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van het minderjarig kind of van zijn vader·
en moeder wegens een door het kind gepleegd
schadelijk feit, dit wil zeggen het nocleloos
plegen van een schaclelijk feit clat een nor-·
maal zorgvulclig en voorzichtig mens, die zich
in clezelfde omstancligheden bevinclt, niet zou_
plegen.
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verdelingsverrichtingen geiiindigd zijn,
zonde1· dat zij de wetgeving inzake pacht
willen ontd~tiken, een van hen voo1·lopig
belasten met de exploitatie van de c~tl
tuu?·gronden tegen een door hen te
betalen ve1•goeding en hem tevens de
weiden pe1·soonlijk laten gebtuiken,
tegen een doot hem te betalen ve1·goeding,
kan de ?'echte?' e1·uit afleiden dat de aldus
gesloten overeenkomst een ovm·eenkomst
sui generis is en geen pachtovm·eenlcomst (1). (Art. I wet van 4 november
1969 [afdeling van het Burgerlijk Wetboek over de bijzondere regels inzake
pacht.])
(VAN GOIDSENHOVEN G.,
T. LITISOONSORTEN VAN GOIDSENHOVEN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 december 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 1319, 1320, 1322, 1709 van het
Burgerlijk Wetboek, en 1 van de regels
betreffende de pacht in het bijzonder,
in het Burgerlijk Wetboek ingevoegd
door artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen,
doordat het arrest beslist dat de op
25 of 26 januari 1969 tussen partijen
gesloten overeenkomst, betreffende de
ingebruikgeving aan ·eiser van de daarin
bedoelde weiden, een contract s~ti generis
uitmaakt en niet een pachtovereenkomst,
zulks om de reden dat gezegde overeenkomst nog andere bedix1gen inhoudt en
een stap uitmaakt in de vereffening en
verdeling van de huwgemeenschap en
nalatenschappen van de ouders van partijen, dat partijen, in afwachting van de
voltooiing van de verrichtingen, hebben
willen zorgen voor de normale exploitatie
van de ouderlijke landbouwexploitatie,
dat enerzijds de )abeurgronden onder
regie werden ges~eld, en dat, voor het
bewerken van die labeurgronden, door
de onverdeeldheid aan eiser een vergoe-

ding werd betaald, dat anderzijds de weiden tijdelijk aan eiser in gebruik werden
gegeven en dat hiervoor een door eiser
te betalen vergoeding ·ten bate van de
gemeenschap van erfgenamen bepaald
was, dat in beide gevallen eiser zijn
bedrijvigheid moest uitoefenen ten voordele van de gemeenschap voor een
betrekkelijke korte overgangsperiode, en
dat de bedoeling een pacht af te sluiten
ontbtak, en ook om reden van de door
de eerste rechter in acht genmnen objectieve elementen,
tm'Wijl, ee1·ste onde1·deel, ... ,
tweede ondm·deel, ... ;
dm·de onde1·deel, ... ;
vierde onde1·deel, nu zowel uit voormelde
overeenkomst van 25 of 26 januari 1969
als uit de constateringen van het arrest
blijkt dat de in die overeenkomst bedoelde weiden voor een zekere tijd aan eiser
in gebruik werden gegeyen tegen een
door eiser aan de gemee~1.schap te betalen
vergoeding, hieruit volgt dat, in strijd
met wat het arrest beslist, aldus tussen
partijen een pachtovereenkomst werd
gesloten, zoals bedoeld in de artikelen 1709 van het Burgerlijk Wetboek en 1
van de regelen betreffende de pacht in het
bijzonder, in het Burgerlijk Wetboek
ingevoegd door artikel I van voormelde
wet van 4 november 1969':
W at het vierde onderdeel betreft :

Overwegende dat het arrest nit de
elementen die het aanstipt en die in het
middel worden aangehaald wettelijk heeft
kunnen afleiden dat de op 25 of 26 januari
1969 tussen partijen gesloten overeenkomst een contract sui gene1·is uitmaakt
en dat de bedoeling om een pachtovereenkomst te sluiten, zoals bedoeld in artikel 1709 van het Burgerlijk Wetboek,
ontbrak;
Dat het dwingend karakter van de
pachtwetgeving de rechter immers niet
kan beletten vast'te stellen dat de partijen
de gemeenschappelijke bedoeling hebben
gehad om, tussen erfgenanien mede-eigenaars, in afwachting van de voltooiing
van de verrichtingen van vereffening en
verdeling, met het oog op een goede verstandhouding en een normale exploitatie
van het ouderlijk landbouwbedrijf, en
dus zonder enige gedachte van wetsontduiking, bepaalde schikkingen te
treffen waarbij zekere landbouwgronden
· voor een betrekkelijk korte overgangs(1) Raadpl. cass., 30 april 1971 (Ar1•. cass.,
periode in gebruik worden gegeven aan
1971, blz. 847) en 17 maart 1972 (ibid., 1972,
een mede-erfgenaam, tegen een bepaalde
blz. 681).
vergoeding aan de gemeenschap, zulks
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ter uitsluiting van elke bedoeling een
pachtovereenkomst te doen ontstaan;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
vVat het eerste onclerdeel betreft :

Dat het onderdeel feitelijke gronclslag
mist;
W at het tweede en het derde onderdeel
betreft :
• • • • • • • • • • • • • •

0

• • • • • • • • •

Dat beide onclerclelen feitelijke grandslag missen ;
Om die reclenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt eiser in cle kosten.
27 jtmi 1975. 1e kamer. Voo1'zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1', de H. de Vreese. Gelijlcluiclende conclitsie, de H. Ballet,
aclvocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Bayart, Houtekier en De Bruyn.

1e

KAJ\IIER.-

27 juni 1975,

1o

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL. 00RSPRONKELIJKE
FOUT MET DAARNA EEN ONBEHENDIG
MANEUVER. EEN ENKELE FOUT. --:- VOORWAARDEN.

20

RECHTBANKEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- REOHTSVORDERING.- VERBOD AMBTSHALVE DE OORZAAK VAN DE
REOH'l'SVORDERING TE WIJZIGEN. BEGRIP.

1° De beslissing wam·in w01·clt vastgestelcl
clat een onbehenclig manettVe1' het gevolg
en de vo01·tzetting was van een ooTsp1'0nkelij ke jo nt, kan claaruit ajleiclen dat cleze
jottt en clit manettver een geheel v01•men.
(Art. 1382 B.W.)
2o De beslissing die, na te hebben vastgesteld clat een onbehenclig maneuver het
gevolg en de voortzetting was van een
oorspTonkelijke fottt, daar'Ltit ajleiclt clat
cleze fottt en clit maneuveT een geheel
vormen, zegt niet clat aan de basis van
de. 1'echtsvoTcle1'ing inzake aansp1·akelijlcheid, waarin slechts de oorspronlce-

lijke jout werd aangevoenl, een andere
oo1·zaak ligt clan die waa1·in de gTOnclslag
van de 1'echtsvorde1·ing te vinclen is (1).
(Artt. 702 en 807 G.W.)
(BRUNEEL EN BOSSOHAERT,
T. SANDERS.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 november 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen;
Over het micldel afgeleid uit de schending van de artikelen 1319, 1320, 1322,
1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 700, 706, 807, 808 en 809 van het
Gerechtelijk W etboek,
cloonlat, hoewel verweercler zijn voidering, zowel in zijn inleidencle da.gvaarding van 3 februari 1972 als in zijn verzoekschrift in hoger beroep, liet steunen
op het feit dat eerste eiser, ten gevolge
van een overdreven snelheid, verplicht
was geweest voor een v66r hem vertragende wagen naar links uit te wijken en
aldus cle door hem bestuurde sleep dwars
over de baan te plaatsen, en dat verweerder tegen clie voor hem bij dikke mist
niet tijdig waar te nemen hindernis was
aangereclen, het arrest beslist dat eerste
eiser voor twee derclen .aansprakelijk is
voor het ongeval, en tweede eiser als burgerlijk aansprakelijk in solidum met
eerste eiser veroorcleelt tot het vergoeden
van de twee derden van de door verweercler geleden schade, zulks op grond van de
beschouwing dat nit de gegevens van cle
zaak blijkt dat door een font van eerste
eiser cle sleep van de rechte weg was
afgeweken, dat als gevolg van cleze
initiale font de bestuurcler een achterwaarts draaiencl maneuver heeft uitgevoerd teneinde terug rechts op de baan
te komen, dat bij clit achterwaarts maneuver cle aanhangwagens een clraaiende
beweging hebben uitgevoerd waardoor
de laatste aanhangwagen clwars over de
baan is komen te stain, dat eerste eiser
cloor zijn initiale font gevolgcl door een
onbehendig achterwaarts manetiver een
onverlichte en ongesignaleerde hindernis
clwars over de baan heeft geplaatst, en
clat het oorzakelijk verband tussen deze
fouten en het ongeval vaststaat,
(1) Raadpl. cass., 13 april 1972 (An·. cass. 1
1972, blz. 759) en 10 oktober 1974, supra,
biz. 186.
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tenvijl het arrest zodoende aan de
vordering van verweerder een andere
oorzaak toekent dan die welke verweerder
in zijn inleidende dagvaarding en in zijn
verzoekschrift in hoger beroep had ingeroepen, en aldus de bewijskracht
schendt welke door de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
aan gezegde inleidende dagvaarcling en
aan gezegcl verzoekschrift in hoger beroep
. worclt gehecht,
teTwijl het arrest zodoe~1cle uitsp:raak
doet over een andere vorclering clan die
welke door verweercler bij de feitenrechter aanhangig was gemaakt, hoewel cle
rechters slechts uitspraak mogen cloen
over vorcleringen welke hen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 700, 706, 807, 808 en 809/van het
Gerechtelijk W etboek worden onclerworpen,
en te1·wijl, nu de artikelen 1382, 1383
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek de
openbare orcle niet raken, de rechters niet
van ambtswege bij eerste eiser ee~1 font
mochten in acht nemen in oorzakelijk
verbancl met het ongeval, welke niet door
verweerder werd ingeroepen :
Overwegencle dat verweercler zijn vorclering hierop steunde clat eerste eiser,
bij mist, met een meer dan 16 meter
lange sleep, .-~'~onder zijn snelheicl aan te
passen, een andere ·v66r hem rijclencle
sleep zo clicht volgde clat hij, bij eenvouclig vertragen van die laatste sleep,
zoclanig cliende nit te wijken dat 'zijn
sleep clwars over de rijbaan .kwam te
staan, zodat, toen verweercler aangereden
kwam, deze volleclig verrast wercl door
de zwarte massa die plots v66r hem de
weg versperde ;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat « als gevolg van (voormelcle) initiale
font van de bestuurder » deze laatste ee~1
achterwaarts draaiend maneuver uitvoercle ten einde opnieuw rechts van de
baan te komen, maar dat moe.t worden
aangenomen dat, na clit maneuver, de
laatste aanhangwagen van de sleep nog
steeds dwars over de baan stond, zodat
eerste eiser " door zijn initiale fout,
gevolgd door een onbehendig achterwaarts maneuver» een onverlichte, ongesignaleerde hindernis dwars . over de
baan heeft geplaatst, en dat het oorzakelijk verband tussen deze fouten en het
· ongeval vaststaat ;
Overwegende dat het arrest in het
onbehenclig maneuver van eerste eiser
blijkbaar het gevolg, de voortzetting en
het verlengstuk ziet van de initiale door

verweerder aangevoerde fout, aldus beide
fouten als een geheel beschouwend;
Overwegende dat de rechter dienvolgens, door de vordering toe te kennen op
grand hiervan dat de onverlichte ongesignaleerde hindernis, waardoor verweerder werd verrast, door eerste eiser dwars
over de baan werd geplaatst door zijn
door verweerder aangevoerde initiale
fout << gevolgd door een onbehendig achterwaarts maneuver », geenszins aan de
vordering van verweerder een andere
oorzaak toekent dan die welke verweerder had ingeroepen, van de :inleiclende
dagvaarding en van het verzoekschrift
in hoger beroep geen uitleg geeft die met
de termen ervan onverenigbaar is, evenmin uitspraak doet over een andere vordering dan die welke door verweerder
bij hem aanlmngig was gemaakt, en bij
eerste eiser geen font in acht neemt welke
niet in de door verweerder ingeroepen
fout begrepen was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redene:h., verwerpt de voorziening ; veroorcleelt de eisers in de
kosten.
27 juni 1975. - 1e kamer. - VoD?'zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Ve1'slaggeve1·, de H. de Vreese. Gelijklttidende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. - Ple-iteTs, de HH.
Bayart. en De Bruyn.

lO KAMER. -

27 juni 1975.

FAILLISSEMENT, GERECHTELIJK
AKKOORD EN FAILLISSEMENTSAKKOORD.- FAILLIETVERKLARING.
- REOHTSVORDERING TOT ONTBINDING
VAN DE OVERDRAOHT, ALS INBRENG IN
EEN VENNOOTSOHAP, VAN EEN GEHEEL
VAN GOEDEREN DAT EEN ONROEREND
GOED BEVAT.- GOEDEREN DIE DEEL
UITlVIAKEN VAN EEN HANDELSZAAK.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

Kmchtens a1·tikel 546 van het W etboek van
koophandel mag, na jaillietve?·kla?ing,
op gTond van a?·tikel 1184 van het
BuTge?·lij k W etboek geen 1'echtsvo1·de1·ing
tot ant binding wm·den ingesteld, · zeljs
indien deze 1'echtsvorde1·ing geen bet1·ekking heejt op een verkoop doch wel op
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een ove1'dTacht, als inb1'eng in een vennootschap, van .een geheel van goede1·en
en zelfs indien zich onde1' deze goedeTen
een om·oe1·end goed bevindt, wannee1· deze
goede1•en deel uitmaken van een han:delszaak (1).
(LITISCONSORTEN BERT,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« CENTRUMBANK ll
EN MR. MEULEMANS, q.q.)

ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 januari 1974 door het Hof
van· beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1184 van het
Burgerlijk W etboek en 546 van het
Wetboek van koophandel,

doonlat, na geconstateerd of althans
niet betwist te hebben dat de vordering
van de eisers ertoe strekte op grand van
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
de ontbinding met schadevergoeding te
horen uitspreken van de tussen hen en
de thans in faillissement verklaarde
naamloze vennootschap Lautrac aangegane verkoop-inbreng overeenkomst, verleden bij akte van 5 april1967 voor nota:r;is Dechamps te Schaar.beek, en deze
vennootschap tot schadevergoeding te
horen veroordelen, en dat, zoa1s in de
inleidende dagvaarding van 13 januari
1971 wordt gepreciseerd, gezegde verkoop-inbreng als voorwerp · had de geheelheid van de goederen van de feitelijke
vereniging « Bert Gebroeders >> waarin
begrepen was een onroerend goed gelegen
te Leuven, Brusselsestraat, 50, het arrest
beslist dat, overeenkomstig artikel 546
van het Wetboek van koophandel, de
vordering tot ontbinding wegens nietnaleving van verbintenissen uit een
overeenkomst niet meer toegelaten is
wanneer, zoals ten deze, het faillissement
van de medecontractant uitgesproken
werd,

van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboekde antbinding van een overeenkomst
ten laste van de gefailleerde te vorderen,
wanneer het, zoals ten deze, niet gaat om
een verkoop maar om een afstand ten
titel van inbreng, en wanneer, zoals ten
deze, gezegde afstand als voorwerp heeft
de geheelheid van de goederen van een
feitelijke vereniging waaronder zich een
onroerend goed bevindt :
Overwegende dat krachtens artikel 546
van het W etboek van koophandel de
vordering tot ontbinding, op grand van
artikel1184 van het Burgerlijk Wetboek,
ten laste van een gefailleerde niet toegelaten is aan de verkoper van roerende
zaken;
Overwegende dat de wetgever die
bepaling niet heeft uitgebreid tot onroerende goederen om de reden dat de
lmop van een onroerend goed door een
handelaar als een burgerrechtelijke daad
en .niet als een daad van koophandel
wordt beschouwd ;
Overwegende dat, enerzijds, wanneer
een aangekochte handelszaak onroerende
goederen omvat, de handelszaak als een
geheel client te worden aangezien, zodat
de aankoop van die goederen ook een
daad van koophandel is ;
Overwegende dat, anderzijds, een afstand bij wijze van inbreng in principe
beheerst wordt door de. regels inzake
koop;
Overwegende dat het arrest derhalve,
zonder, schending van artikel 546 van
het W etboek van koophandel, heeft
kunnen beslissen dat ten deze, bij toepassing van gezegde wetsbepaling, de
vordering tot ontbinding van de in het
middel bedoelde << verkoop-inbreng overeenkomst " niet meer toegelaten is, daar
waar het gaat om een afstand ten titel
van inbreng en deze afstand de geheelheid
van de goederen van een feitelijke vereniging als voorwerp heeft waaronder zich
een onroerend goed bevindt, en daar
waar niet wordt betwist dat het om een
handelszaak gaat ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;

te1·wijl artikel 546 van het W etboek
van koophandel geenszins belet op grand

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

(1) Raadpl. cass., 21 maart 1929 (Bull.
en Pas., 1929, I, 139), 9 februari 1933 (ibid.,
1933, I, 103) en 23 mei 1946 (ibid., 1946, I,
204); DE PAGE, Tmite elementai1·e de d1·oit
civil belge, d. IV, nr. 238, en bijv., d. 3,

blz. 55 ; DEKKERS, D1•oii civil belge, d. II,
nr. 856, blz. 506; FREDERIOQ, Handboelc van
Belgisch Handels?'echt, 1962, d. I, nr. 23,
blz. 38, en Rep. pmt. du dr. belge, v" Societe
(contmt de), nr. 258.
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27 juni 1975. - 1 8 kamer. Voo?'zitteT, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Vm·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. Pleite1's, de HR.
Bayart en Blitzler.

18
Io

2°

KAMER.-

27 juni 1975.

REOHTERLIJK GEWIJSDE.
BURGERLIJKE ZAKEN. GEZAG VAN
GEWIJSDE. BEWIJSKRACHT T.A.v.
DERDEN.- 0NDERSCHEID.
OASSATIE.- TAAK vAN RET HoF.BuRGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN. BEVOEGDHEID VAN RET HOF OM DEZE TE VERVANGEN
DOOR
EEN
RECHTSGROND
WAARDOOR RET BESCHIKKENDE GEDEELTE WORDT GERECHTVAARDIGD.

3° BEWIJS.- BEWIJS

DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN, VERZEKERINGSOVEREENKOMST INZAKE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. 0LAUSULE VOLGENS WELKE DE VERZEKERDE ELKE AAN HEM BETEKENDE
OF GERICHTE GERECHTELIJKE OF BUITENGERECHTELIJKE AKTE AAN DE VERZEKERAAR MOET OVERZENDEN.- KENNISGEVING VAN DE VERZEKERDE AAN
DE VERZEKERAAR VAN HET SCHADELIJK
FElT EN VAN RET ONTVANGEN VAN EEN
DAGVAARDING. BESLISSING WAARIN
DEZE
KENNISGEVING
WORDT
BESCHOUWD ALS EEN HANDELING MET
DEZELFDE WAARDE ALS DE OVERZENDING VAN DE DAGVAARDING.- GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOJ\'IST,

4°

OVEREENKOMST. BINDENDE
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.- RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST RET
GEVOLG TOEKENT ,DAT ZIJ, VOLGENS DE
UITLEGGING DIE HIJ ERAAN GEEFT,
WETTELIJK TUSSEN DE PARTIJEN HEEFT.

(1) Cass., 20 april 1966 (Bttll. en Pas.,
1966, I, 1055) en de noot get. E. K. ; raadpl.
« Het rechterlijk gewijsde en het Gerechtelijk'
W etboek », rede uitgesproken door de eerste
advocaat-generaal Mahaux op de plechtige
openingszitting van het Hof van 1 september
1971, blz. 31 en 32, alsmede de noten 114
tot 118.

GEEN SCHENDING VAN ARTIKEL
VAN RET BURGERLIJK WETBOEK.

1134

1° Eoewel in bu1'ge1·lijke zaken het gezag

van gewijsde bet1·ekkelijk is en de exoeptie van gewijsde sleohts tussen de paTtijen kan wm·den opgewm'Pen, heeft de
beslissing met gezag van gewijsde niettemin bewijskmcht t.a.v. deTden, onve1·minde1·d de hun dooT de wet toegekende 1'echtsmiddelen, o.a. de1·denve1·zet (1). (Art. 1319 en 1320 B.W.;
art.

23

G.W.)

2° I ndien de bestTeden beslissing haar
beschikkende gedeelte g1·ondt op een
door de vom•ziening gek1·itisee1·de 1·eden,
mag het Hof deze vm·vangen dooT een
1'echtsgTond warn·dom· het beschikkende
gedeelte woTdt ge1·echtvaa1·digd (2).
3° De bewijskTacht van de clattsttle van
een ve1'zekeTingsove1·eenkomst inzake burge1'Techtelijke aansprakelijkheid volgens
welke de vm·zeke1·de ellw aan hem betekende of gm·ichte geTechtelijke of bttitenge1'echtelij ke akte aan de ve1·zeke1'aar
moet ovm·zenden, wo1·dt niet miskend dam·
het a1~·est warn·in het zenden van een
bl'ief van de veTzekm·de waaTin deze de
ve~•zekema1· inlicht ove1' het schddelijk
feit en ave~· de ontvangst van een dagvarn·ding wo1·dt beschouwd als een handeling met dezelfde warn·de als de ove~·
zending van een dagvaa1·ding (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

4° De bindende k1·acht van een ovm·eenkomst
woTdt niet miskend door de 1'echte1' die
aan de ovm·eenkomst het gevolg toekent
dat zij, volgens de uitlegging die hij
eman geeft, wettelijk tussen de partijen
heeft (4). (Art. 1134 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « FONCIERE
CAJ\'IER », T. VAN DEN BOSCH EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « NORWICH UNION
FIRE INSURANCE ».)
ARREST,
RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 18 januari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de

(2) Cass., 28 maart 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 758) en 6 november 1974, sttp1·a, blz. 308.
(3) Raadpl. cass., 27 maart 1973 (A1'1',
cass., 1973, blz. 750).
(4) Cass., 9 januari 1975, sttp1·a, biz. 525.
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schending van de artikelen 1385 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat het arrest de verzekerde van
eiseres, krachtens artikel 1385 van het
Burgerlijk Wetboek, voor de schade aan
eerste verweerster door een hond toegebracht aansprakelijk acht, op grond
van de redenen dat : alle beoordelingselementen aantonen dat Paquet de
eigenaar was van de hond die eerste verweerster gebeten heeft, en het feit dat
de echtgenote Paquet haar verklaring
aan de politie begon met de woorden :
« ik ben eigenares van een hond » daar
niet tegen opweegt ; Paquet bijgevolg op
grond van artikel 1385 van het Burgerlijk
Wetboek voor de door de hond berokkende schade instaat, behalve bewijs van
een vreemde oorzaak of overmacht, dat
ten deze niet geleverd wordt; verder aan
eerste verweerster niet kan verweten
worden het eigendom van Paquet te
hebben betreden ten einde aan de voordeur van de woning te gaan bellen, daar
geen bericht bij de ingang van dit eigendom de bezoekers erop attent maakte dat
er in de tuin een gevaarlijke hond in
vrijheid kon lopen,
teTwijl, ee1·ste onde?'deel, de rechters in
hoger beroep nergens aanduiden welke
beoordelingselementen van de zaak hen
ertoe hebben bewogen geen geloof te
hechten aan de in de conclusie van eiseres
aangehaalde verklaring van de echtgenote
van haar verzekerde, aan de politie gedaan en betreffende de eigendom van
het schadeverwekkende dier, zodat het
arrest door niet de feitelijke elementen
en vaststellingen te vermelden waarop
de rechters in hoger beroep steunen om
de stelling van eiseres, gegrond op een
schriftelijke verklaring ten overstaan van
de overheid afgelegd, af te wijzen, niet
regehnatig gemotiveerd is en bijgevolg
het Hqf in de onmogelijkheid stelt zijn
toezicht uit te oefenen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) ;
tweede onde1·deel, eiseres in haar conclusie opwierp dat haar verzekerde de
bewaring van het schadeverwekkende
dier niet had, daar << Paquet zich op het
ogenblik van het schadegeval niet van de
hond bediende vermits hij afwezig was ;
dat hij dus geen'leiding, controle of gebruik van het dier had of kon hebben >>;
de door het Burgerlijk W etboek opgelegde
aansprakelijld1eid'ingeval van door dieren
veroorzaakte schade gegrond is op het
beginsel van de bewaring ; zelfs in het
geval waarin een bepaalde persoon als

eigenaar van een dier wordt aangezien,
het niettemin diegene is, aan wie hij de
bewaring erover heeft opgedragen, die
de aansprakelijld1eid van het artikel
1385 draagt; zodat de rechters, door niet
te onderzoeken of degene die zij als
eigenaar beschouwen wel degelijk de
bewaring over het dier die de grondslag
van de aansprakelijkheid is waarin
artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek
voorziet, had behouden, onderzoek waartoe de conclusie van eiseres de rechters
uitnodigde, de artikelen 1385 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet schenden :
Overwegende dat het middel het arrest
verwijt de vordering van de verweersters
tegen eiseres gegrond te verldaren zonder
vooraf wettelijk en op grond van een
regelmatige motivering te beslissen dat
de verzekerde van eiseres aansprakelijk
was voor de schade door de verweersters
ondergaan ;
Overwegende dat die'aansprakelijkheid
van de verzekerde vaststaat ingevolge
het vonnis op 25 juni 1965 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
gewezen, dat uitspraak deed over de
vordering tot schadevergoeding door
eerste verweerster tegen de verzekerde
ingesteld en waarvan het arrest vaststelt
dat het in kracht van gewijsde is gegaan ;
Overwegende dat eerste verweerster
bovengemeld vonnis van 2.5 juni 1965
aan de feitenrechter heeft overgelegd en
een uitgifte ervan ter griffie van het Hof
neerlegt;
Overwegende dat, zo de exceptie van
het rechterlijk gewijsde betrekkelijk is
en slechts tussen de partijen kan opgeworpen worden,. zulks evenwel niet belet
dat de beslissing bewijskracht heeft ten
aanzien van de derden, onder voorbehoud
van de rechtsmiddelen die de wet hun
toekent, inzonderheid het incidenteel
derdenverzet;
Overwegende dat, nu eiseres niet beweerde dat zij voormeld rechtsmiddel
tegen het vonnis van 25 juni 1965 had
aangewend, het arrest niet hoefde te
onderzoeken of de aansprakelijkheid van
de verzekerde van eiseres vaststond en
artikel 97 van de Grondwet niet schendt ;
Overwegende dat, nu het arrest zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt op
grond van bovengemeld vo;rmis, de in het
middel aangevoerde schending van arti-.
kel 1385 van het Burgerlijk Wetboek
geen invloed op de wettelijkheid van de
beslissing kan hebben;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest enerzijds de door
eiseres ingeroepen clausule van haar verzekeringspolis, in overeenkomst met de
termen daarvan, aldus weergeeft dat " de
verzekerde de verbintenis aanging alle
gerechtelijke of buitengerechtelijke alden
die hem betekend zouden worden te
gepasten tijde aan eiseres te laten geworden "• doch anderzijds deze clausule
ten deze niet van toepassing verklaart
op grond hiervan dat «·het inderdaad
bewezen is dat een maand na de dagvaarding de raadsman Vall. Paquet zich
in betrekking heeft gesteld met eiseres,
die he1n dan de naam van haar raadsman
mededeelde, en deze laatste terzelfdertijd
met de verdediging van haar belangen
gelastte; dat het dus vaststaat dat
Paquet zich naar de hierboven aangehaalde clausule heeft geschikt en dat hij
geen fout heeft begaan die de door
eiseres ingeroepen exceptio non adimpleti
cont1·act1t8 zou luumen verantwoorden "•
te1·wijl, em·ste oncle1·deel, de rechters in
hoger beroep niet vaststellen, in de aangehaalde motivering, dat de dagvaarding
aan de verzekerde van eiseres betekend,
zoals de ldare en duidelijke termen van
de ingeroepen clausule vereisen, door
deze laatste aan haar zou zijn overgemaakt ; de conclusie van eiseres inderdaad aanvoerde dat " zij nooit in bezit
werd gesteld van de dagvaarding ; dat
eiseres niet eens wist of pleitbezorger
werd gesteld ; dat buiten haar weten
vom1is bij verstek werd gevraagd en verleend, en een uitvoeringsrechtspleging
werd doorgevoerd tot en met het opstellen van een p1'oces-verbaal van nietbevinding, dit alles buiten weten van
eiseres " ; zodat het' arrest, door niet te
onderzoeken wat zowel door de ldare en
duidelijke termen van de aangehaalde
clausule als door de conclusie .Vall. eiseres
verplicht werd gesteld en aangevoerd,
met name of de gerechtelijke en buitengerechtelijke alden door de verzekerde
aan eiseres werden ter hand gesteld, de
aan de verzekeringspolis verschuldigde
bewijskracht evm1als de motiveringsplicht van artikel 97 van de Grondwet
miskent;
tweede onde1·deel, de rechters in hoger
beroep de verzekerde van eiseres van een
verplichting ontslaan, door de overma- ·
king van de in de aangehaalde clausule
vermelde alden aan zijn medecontrac-

tante niet te eisen, zulks in strijd met het
door hun motivering nachtans in die zin
weergegeven beding ; zodat het arrest
niet aileen de in de ingeroepen clausule
d~idelijk uitgedrukte wil van de partijen
m1skent, doch bovendien een tegenstrijdigheid tussen de motieven bevat, gelijkstaand met een gebrek aan motieven,
door in de ene beweegreden voormelde
contractuele verplichting als dusdanig
te erkennen, en ze in een volgende beweegreden niet overeenkomstig toe te
passen (schending van de artikelen 1134
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat eiseres in conclusie
betoogde dat haar verzekerde vervallen
was Vall. het recht op vergoeding in on~
derhavige zaak daar hij tekort gekomen
was aan de in het contract bedongen
v\')rbintenis alle gerechtelijke of buitengerechtelijke alden die hem betekend
werden te gepasten tijde aan eiseres te
laten geworden ;
Overwegende dat het arrest, na vooropgesteld te hebben dat de verzekerde
de verbintenis had aallgegaan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten die
hem betekend zouden worden te gepasten
tijde aan eiseres te laten geworden, en na
vastgesteld te hebben dat een maand na
de dagvaarding de raadsman van de verzekerde zich in betrekking heeft gesteld
met eiseres, die hem dal'l de naam van·
haar raadsman mededeelde en deze
laatste' terzelfdertijd met de verdediging
van haar belangen gelastte, hieruit besluit dat de verzekerde " zich naar de
hierboven aangehaalde clausule heeft
geschikt ";
Overwegende dat, nu het aldus oordeelt
d~t de verzekerde het schadegeval en het
fmt van de dagvaarding te gepasten tijde
aan eiseres bekendgen'laakt heeft, het
ar~est, zonder de verweten tegenstrijdighmd te begaan, de conclusie regelmatig
beantwoordt en van de verzekeringspolis
een uitlegging geeft welke met de termen
ervan niet onverenigbaar is en, door aan
de overeenkomst het gevolg toe te kennen
dat zij, volgens de uitlegging welke het.
ervan geeft, wettelijk tussen partijen
heeft, de bindende kracht erva;;1. niet
miskent;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
27 juni 1975. - 18 kamer. Voorzitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter.

-

1166-

--'- Ve1'slaggeve1', de H. Van Leokwijok.Gelijkhtidende conclusie, de H. Ballet,
advooaat-generaal. - Pleite1's, de HH.
Biitzler, Houtekier en Philips.

2e KAMER. -

30 juni 1975,

1° CASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.- VERSCHRIJVING IN DE
AKTE TOT VASTSTELLING VAN DE VERKLARING VAN VOORZIENING IN CASSATIE. -.BEVOEGDHEID VAN HET HoF
OM ZE TE VERBETEREN.
2° VERJARING. STRAFZAKl!JN. STRAFVORDERING. SCHORSING. KLACHT :MET STELLING VAN BURGERLIJKE PARTIJ WEGENS VALS GETUIGENIS.- GEEN SCHORSING VAN DEVERJARING.

30 De ve1·daging bevolen om een ondeTzoek

wegens vals getuigenis mogelijk te rnaken, is een wettelijke ooTzaak voo1· de
scho1•sing van de ve1ja1·ing van de st1·ajvm·de1·ing (3). (Wet van 17 april 1878,
art. 4.)
'
4° vVannee1' de Ve1'daging bevolen W01'dt om
een onde1·zoek wegens vals getuigenis
mogelijk te maken, is de vMjm·ing van de
st1'ajvo1·de1·ing geschm·st vanaj de datum
van het vonnis dat _de ve1·daging beveelt
tot op de datum van de beslissing ove1·
het vals getuigenis (4). (Wet van
17 april 1878, art. 4.)
5° W annee1· de beslissing op de strajvo1'de1'ing VM'nietigd woTdt, wegens VMja1·ing
van deze vonlM·ing, en de kosten .e1·van
ten laste van de Staat moeten blijven,
geschiedt de vM·nietiging zonde1' ve1'wijzing (5).
(GOLOS.)

30 VERJARING. -

STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. SCHORSING. VERDAGING BEVOLEN OM HET ONDERZOEK WEGENS VALS GETUIGENIS MOGELIJK TE MAKEN, SCHORSINGSOORZAAK.

4° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. SCHORSING. VERDAGING OM EEN ONDERZOEK WEGENS VALS GETUIGENIS MOGELIJK TE
MAKEN. - DuuR VAN DE SCHORSING.
5° VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING OMDAT
DE STRAFVORDERING VERVALLEN IS.KOSTEN VAN DEZ1'J VORDERING DIE
TEN LASTE VAN DE STAAT MOETEN
BLIJVEN. VERNIETIGING ZONDER
VERWIJZING
1° Het Hoj is bevoegd om een ve1·scMijving
te verbete1·en in de akte waaTin de ve1'kla1·ing van voMziening in cassatie
wm·dt vastgesteld, wannee1' de ve1'sch1·ijving duidelijk blijkt uit de context van
deze akte (1).

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 januari 1975 in hager beroep
gewezen door de Correotionele Reohtbank te Charleroi ;
Overwegende dat tengevolge van een
versohrijving de verklaring van oassatieberoep, die blijkens het zinsverband ervan
op 14 januari 1975 werd gedaan, in het
register van de voorzieningen op de
griffie van de reohtbank van eerste aanleg te Charleroi werd ingesohreven als
zijnde gedaan op 14 januari 1974;
Overwegende dat het vonnis sleohts
bestreden wordt voor zover het uitspraak
doet op de strafvordering ingesteld tegen
eiser;
Over het middel ambtshalve afgeleid .
uit de sohending van artikel 24 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering :

2° Het indienen doo1' de beklaagde van een
klacht, zelfs met stelling van buTgM·lijke
pa1·tij, wegens vals getuigenis, schoTst
de ve1'ja1·ing van de st1·ajvo1·de1·ing
niet (2). (Wet van 17 april1878, art. 4.)

Overwegende dat, om te beslissen tot
niet-verjaring van de strafvordering ingesteld tegen eiser wegens overtreding
van het wegverkeersreglement, die op
20 november 1972 werd gepleegd, het
vonnis, na een verjaringsstuitende daad
van 22 oktober 1973 te hebben bedoeld,

(1) Cass., 21 februari 1972 (.Ar1'. cass.,
1972, biz. 580).
(2) (3) en (4) Cass., 19 mei 1970 (Ar1•.

cass., 1970, biz. 877); raadpl. cass., 4 december 1973 (ibid., 1974, biz. 385).
(5) Cass., 18 februari 1975, supra, biz. 678.
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steunt op een « opschortende daad >>,
« tussengekomen tengevolge van de klacht
wegens vals getuigenis door mevrouw
Sauvage op 18 maart 1974 neergelegd,
waarop een beschikking van niet-vervolging door de raadkamer op 10 oktober 197 4, werd gewezen >> ;
Overwegende dat blijkens de processtukken de correctionele rechtbank bij
beslissing van 25 september 197 4 de
behandeling van de zaak, sine die heeft
verdaagd, « op verzoek van de partijen,
daar een klacht wegens vals getuigenis in
deze zaak werd ingediend >> ; dat uit deze
beslissing tot verdaging . moet worden
afgeleid dat de rechtbank heeft geoordeeld dat de beslissing die op de aanklacht
van v.als getuigenis moest worden gewezen, ·een prejudicieel vraagstuk was dat
de berechting, van de zaak belemmerde ;
Overwegende dat het arrest ten onrechte heeft overwogen dat de schorsing van de verjaring van de strafvordering was ingegaan op 18 maart 1974
door het indienen van de klacht wegens
vals getuigenis ; dat immers aileen het
vonnis, waarbij de verdaging werd bevolen wegens de lclacht, de wettelijke hindernis heeft opgeleverd tegen de normale
loop van de verjaring van de strafvordering die het voorwerp van het hoofdgeding was;
Dat dientengevolge de ver]aring van
de strafvordering pas geschorst is van
25 september 1974 tot 10 oktober 1974,
datum van de beschikking van nietvervolging wegens vals getuigenis ;
Dat derhalve, zelfs met aftrek van de
schorsingstijd van de verjaring, deze
verkregen was op de dag van het vonnis ;
Overwegende dat de kosten van de
strafvordering ingesteld tegen eiser ten
laste van de Staat moeten blijven;

nemend voorzitter. - Verslaggeve1·, Baron Vin9otte. - Geli}kluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Hanquet (van de balie te
Charleroi),

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak doet
op de strafvordering alsmecle over de
kosten hiervan; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing ; laat de kosten ten laste van
de Staat ; zegt dat er geen grond is tot
verwijzing.

4° Late1·e te1·uggave van de doo1· oplichting
ve1·kTegen gelden shtit het rnisd1·iJj oplichting niet ~tit (3). (Art. 496 S.W.)

30 juni 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer waar-

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 januari 1975 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;

(1) Cass., 31 mei 1897 (BHll. en Pas., 1897,
I, 212) en 8 november 1943 (ibid., 1944, I,
40); raadpl. cass., 23 januari 1956 (ibid.,
1956, I, 520) en 26 juni 1973 (A1'1', cass., 1973,
biz. 1053).

2e KAMER.- 30 juUi 1975.
1° OPLICHTING.·- MEDEDADER.
WETENS DEELNEMEN AAN LISTIGE
KUNSTGREPEN.- ZONDER EEN EIGEN
VOORDEEL TE BEOGEN. - STRAFBARE
DEELNEMING.

2° DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.
- 0PLICRTING. - WETENS DEELNEMEN AAN LISTIGE KUNSTGREPEN. ZONDER EEN EIGEN VOORDEEL TE BEOGEN. - STRAFBARE. DEELNEMING.
3° OPLICHTING. - AFGEVEN OF LEVEREN, DOOR EEN DERDE, VAN DE DOOR
OPLIORTING VERKREGEN GELDEN. SLUIT RET MISDRIJF NIET UIT.

4° OPLICHTING.- TERUGGAVE VAN DE
DOOR OPLIORTING VERKREGEN GELDEN.
- SLUIT RET MISDRIJF NIET UIT,
1° en 2° Als mededade~· aan oplichting
schuldig is hi} die, zonde1' eigen geldeli}ke voo1·delen te beogen, wetens heejt
deelgenornen aan listige hmstg1·epen
waardoor een de~·de e1·toe gebracht we1·d
gelden aj te geven (1). (Artt. 66 en
496 S.W.)
3° Oplichting ve1·eist niet dat alzo ve1·k1·egen geld doo1' het slachtoffer van ae
oplichting aan de oplichte1• werd ajgegeven (2). (Art. 496 S.W.)

(LROEST.)
ARREST (vertaling).

(2) Cass., 12 mei 1922 (BHll. en Pas., 1922,
I, 317).
(3) Raadpl. cass., 15 maart 1954 (Bull. en
Pas., 1954, I, 617,).
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de· artikelen 66, 496 van
het Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
cloonlat het arrest tegen eiser het wanbedrijf oplichting bewezen verldaart
op grand n1et narn.e dat, door 5.000.000 fr.
naar Luxemburg te laten overclragen op
de geheime banluekening Caton, die op
naan1. yan de echtgenoten Thillaye du
Boullay bij de Caisse Inclustrielle cl'AlsaceLorraine 1verd geopend, eiser het Y andezande mogelijk maakte " zich een zaak
toe te eigenen die aan een ancler toebehoort " ; dat het bijzonder bedrieglijk
opzet, door artikel 496 van het Strafwetboek vereist, derhalve bewezen is ;
dat hij door cleze overclracht van de gelden tevens de afievering ervan heeft
bekomen en clat hij aan Vandezande bij
de voltooiing van het wanbedrijf van
oplichti.ng ten nadele van de nalatenschap een essentiele hulp heeft verleencl,
tenvijl, door aldus te beslissen, het
.arrest, dat verder vaststelt dat er met
betrekking tot eiser twijfel bestaat omtrent het opzet zich die 5.000.000 frank
·toe te eigenen, nit de feitelijke gegevens
waarop het wijst gevolgtrekkingen heeft
gehaald die er logisch niet konden worden
uit afgeleid, e.n wettelijk noch regelmatig
de veroordeling wegens deeln.eming aan
het wanbedrijf van oplichting rechtvaardigt, dit door met name niet te antwoorden op de regelmatige conclusie waarin
eiser in hager beroep aanvoerde, met een
omstandige en nauwkeurige uiteenzetting
van de redenen daartoe, dat zijn bedoeling en die welke hij aan Vandezande
moest toeschrijven niet was zich de
5.000.000 frank toe te eigenen, maar
·enkel en aileen te voorkomen dat de erfgenamen dit bedrag zouden onbeschikbaar maken ; dat, toen hij op I juni
1972 door de notaris Jeghers om inlichtingen werd gevraagd, hij telefonisch
had geantwoord dater een bankrekening
bij de Gesban.que bestond, welk antwoord door genoemde notaris werd aangenomen. en hetge,en erop wijst dat
Lhoest met de becloeling heeft gehad het
bestaan van die gelden te verbergen,
maar Vandezande behulpzaam te zijn
om ze aan beslaglegging te onttrekken ;
clat het hem niet onbekend kon zijn dat
de rekening te voorschijn zou komen
zowel met betrekking tot de successierechten als met betrekking tot de fiscale
gevolgen; dat de erfgenaam die de gelden
.van een nalatenschap gebruikt, niet nooclzakelijk vercluistering pleegt, of oplich.ting, inclien hij zich de gelden cloet afleveren, vermits hij er inbreng van zal

moeten doen; dat men bij de bij artikel ll83 van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven boeclelbeschrijving en bij
de eeclaflegging zal bemerken of de
erfgenaam poogt de goederen, waarover
hij mogelijks heeft beschikt, aan . de
nalatenschap te verbergen, clan wel of hij
ze eerlijk aangeeft, en dat v66r de
boeclelbeschrijving men geen beclrieolijk
opzet m~g toeschrij ven aan een e~fge
naam d1e maatregelen van onbeschikbaarheicl wenst te voorkomen en wil
beschikken over het nodige liquicle geld
zolang de toestanden juriclisch niet zijn
geregelcl; dater ten deze geen echte geldafgifte is geweest, vermits de verrichting
met betreld(ing tot het beclrag van
5.000.000 frank moet worden ontleecl
als een overdracht van een rekening op
de andere, beide toebehorende aan de
echtgenoten Thillaye du Boullay-Vanclezande en de erfgenamen zoveel recht
bezaten op de rekening die te Luik .beston,d als op de rekening die te Luxembmg werd geopend :
Overwegende dat blijkens het arrest
eiser werd veroordeeld als mededader van
de door Therese Vandezande gepleegde
oplichting, dat zij heiden, onmiddellijk
na het overlijden van de echtgenoot van
Vandezande, door listige kunstgrepen tot
de nalatenschap behorencle gelclen hebben
doen overclragen van de bank waar zij
gedeponeercl waren naar een geheime
bankrekening die te Luxemburg op naam
van Vandezande en haar echtgenoot
werd geopend, clat de door eiser verleende
hulp daartoe essentieel is geweest, dat
Vandezande die overdrach t had beslist
<< mn de nalatenschap te beroven ,, om
\< zich een zaak die aan een ander toebehoort toe te eigenen '' en dat eiser,
<< bij wie de meest elementaire eerlijkheid
of goede trouw ontbrak ,, willens en
wetens aan de verrichting heeft deelgenomen, "met het bij artikel 496 van
het Strafwetboek vereiste bijzonder opzet ";
Overwegende dat het arrest slechts op
een twijfel wijst wanneer het de telastlegging van diefstal onderzoekt, waarvan
het eiser vrijspreekt, op grand dat niet
bewezen is dat hij bovendien nog zou
hebben beslist zich de gelden toe te
eigenen "eveneens ten nadele van Vandezande " ;
Overwegende dat eisers veroordeling
als mededader van de door Vandezande
gepleegde oplichting aldus wettelijk gerechtvaardigd is, hoewel hij het oogmerk
niet heeft gehacl zich persoonlijk een zaak
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toe te eigenen, die aan een ander toebehoorde, de afgifte of de aflevering niet
rechtstreeks door de slachtoffers van de
oplichting geschiedde en de afgegeven
of afgeleverde gelden later werden aangegeven, uiteindelijk zelfs teruggegeven ;
Dat de beschouwing dat Vandezande
als overlevende echtgenote de hoedanigheden van medeeigenares en vruchtgeoruikster had, evenmin het bestaan van
de oplichting uitsloot, welke oplichting
aldus werd gepleegd ten nadele van de
andere gemeenschappelijke bezitters en
bezitters in blote eigendom; dat er
oplichting is, vanaf het ogenblik dat,
zoals ten deze, de geldafgifte of -aflevering niet kon worden bekomen zonder het
aanwenden van listige kunstgrepen ;
Dat het arrest ten slotte erop wijst dat
Vandezande, te wiens voordeel de oplichting gebeurde, gehandeld heeft met
het oogmerk 'zich bedragen toe te eigenen,
die aan een 'ander toebehoorden;
Overwegende dat het onderdeel van
het middel dienaangaa;nde naar recht
faalt;
Overwegende dat uit voornoemde overwegingen blijkt dat het arrest passend
antwoordt op de in het middel vermelde
conclusie;
Dat het onderdeel van het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt. de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 juni I975. - 2 6 kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, ra'adsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1·, de
H. Legros. Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Ple~tm·, de H. Fally.

(FOCANT.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
2 6 kamer. - 30 juni I975. - Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Legros. Gelijklttidende co1wlttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

26 KAMER. -

30 juni 1975.

I 0 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.

- TERlVIIJN. - HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ HET
HOF OF DE RECHTBANK DIE VAN HET
BEROEP KENNIS MOET NEMEN. -BETEKENING BINNEN VIJFTIEN DAGEN. DAG VAN DE UITSPRAAK VAN HET VON·
NIS WORDT NIET BlJ DEZE TERMIJN
GEREKEND.

2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- TERMIJN. - HOGER BEROEP VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE. TERMIJN VOOR DE BETEKENING DIE EINDIGT
OP EEN ZATERDAG, OP EEN ZONDAG OF
EEN ANDERE WETTELIJKE FEESTDAG.
- W ORDT VERLENGD TOT DE EERSTVOLGENDE WERKDAG.
3° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VORJ\L- HOGER BEROEP VAN HET
OPENBAAR 1\HNISTERIE. - AKTE VAN
HOGER BEROEP VOLGENS WELKE HET
HOGER BEROEP IS INGESTELD « SAMEN »
MET DAT VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
DRAAGWIJDTE VAN HET HOGER
BEROEP VAN HET OP~NBAAR MINISTERIE.
I 0 De dag waa1·op het vonnis wo1·dt uit-

2° KAMER. -

30 juni 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN.- STRAFZAKEN.- ARREST
DAT ENKEL RECHT DOET, OVER EEN
VERZOEK TOT WRAKING. - VOORZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
N IET-ONTVANKELIJKHEID.

N iet ontvankelij k is de voo1·zien~ng voor
de eindbeslissing ingesteld tegen een
arrest dat enkel een ve1·zoek tot wraking
vm·we1-pt (I). (Art. 416 Sv.)

gesp1·olcen wordt niet ge1·ekend bij de
termijn van vijjtien dagen waa1·binnen
het openbaa1· ministm·ie bij het hof of de
1'echtbanl£ die van het be1·oep kennis
moet nemen, zijn beroep aan de beklaagde moet betekenen (2). (Art. 205 Sv. ;
art. 52 G.W.)
(1) Cass., 17 december 1956 (Btdl. en Pas.,
1957, I, 412); 6 november 1967 (A1"1'. cass.,
1968, blz. 34,2); 4 juni 1974 (ibid., 1974,
blz. 1098) en 26 november 1974, sup1·a,
blz. 358.
(2) Raadpl. cass., 16 oktober 1933 (BttZZ.
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2° Wannee1' de wettelijke te1·mijn van vijftien dagen waa1'in het openbaa1' ministe1'ie bij het hof of de 1·echtbank die van
het be1·oep kennis moet nemen, zijn be1·oep
aan de beklaagde moet betekenen, eindigt
op een zate~·dag, op een zondag of een
ande1'e wettelijke feestdag, worclt hij ve1'lengd tot de ee1·stvolgende we1·kdag (1).
(Art. 644, lid 1, Sv.)
3° Doo1' te ve1·klm·en tegen een vonnis

hoge1· be1·oep in te stellen " samen " met
de bttrge1'lijke pa1·tij bepe1·kt het openbam· ministerie, wiens hoge~· be~·oep
nooclzakelij k een ancle1· doel heeft clan
het hoge1' · beroep van de bu1·ge1·lijke
pa1·tij, zijn hoge1· be1'oep niet tot de
enkele telastleggingen bedoelcl in het
hoge1· be1·oep van cleze pm·tij.
(FRANQUET E. EN FRANQUET L.,
T. RICHELLE.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 februari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar
ministerie tegen de eisers :
a) we gens de telastlegging D :
Overwegende dat het vonnis de rechtsvordering die door het openbaar rninisterie wegens die telastlegging is ingesteld,
verjaard verklaart; dat de voorzieningen
derhalve niet ontvankelijk zijn wegens
het ontbreken van belang;
b) we gens de andere telastleggingen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 202, 203 en
205 van het Wetboek van strafvordering,
cloo1·clat het vonnis het hager beroep
van het openbaar ministerie en dat van
de burgerlijke partij ontvankelijk verldaart, uitspraak doet op de rechtsvordering van het openbaar ministerie tegen
de eisers en de strafrechtelijke toestand
van de eerste eiser, Emile Franquet, beklaagde, verzwaart,
te1'wijl het vonnis aldus geen uitspraak
kon doen op het hager beroep van de
bnrgerlijke partij aileen en het hager
en Pas., 1934, I, 39) en 9 september 1968,
impliciete oplossing (A?, •. cass., 1969, blz. 29);
zie ook Rep. pmt. d1•. belge, Bijv. I, v 0 Appel
en matiere ?'epressive, nrs. 170 en 190.

beroep van het openbaar rninisterie tegen
het vonnis van de politierechtbank van
17 december 197 4 laattijdig was nu het
aan de eisers slechts op 2 januari 1975
werd bet_ekend ; artikel 203 v'an het Wetboek van strafvordering beschikt dat het
recht van hager beroep vervalt, indien de
verklaring van hager beroep niet gedaan
is op de griffie van de rechtbank die het
vonnis heeft gewezen, uiterlijk tien dagen
na de dag van de uitspraak ; blijkens
die bewoordingen in onderhavig geval de
termijn voor het hager beroep begint te
lopen vanaf de dag volgende op die van
de uitspraak ; artikel 205 van het Wetboek van strafvordering, dat totaal
anders is opgesteld, wil dat het openbaar
ministerie zijn beroep zou betekenen
binnen vijftien dagen te rekenen van de
uitspraak van het vonnis ; blijkens die
bewoordingen de termijn van vijftien
dagen ingaat vanaf de dag van de uitspraak, waaruit volgt dat de betekening
van het hager beroep ·van het openbaar
ministerie op 2 januari 1975 na het verstrijken van de termijn werd gedaan :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt te beweren dat voor de berekening va:n. de termijn van vijftien dagen
voorgeschreven bij artikel 205 van het
Wetboek :van strafvordering de dag
waarop het vonnis wordt uitgesproken
in de termijn rnoet \Varden berekend en
dat deze terzake derhalve op 31 december 197 4 verstreken was ;
Overwegende dat volgens artikel 52
van het Gerechtelijk Wetboek de termijn
wordt gerekend vanaf de dag na die van
de akte welke hem doet ingaan ;
Dat de bewoordingen van artikel 205
van het W etboek van strafvordering,
volgens welke de termijn ingaat te rekenen vanaf de uitspraak van het vonnis,
verre van af te wijken van die regel, er
slechts een toepassing van zijn ;
Overwegende dat de termijn voor de
betekening van het hager beroep van het
openbaar rninisterie clus op 1 januari 1975
verstreek en clat, vermits die dag een
wettelijke feestdag was, de termijn verlengcl wercl tot op 2 januari 1975;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 202 V<Jn het
W etboek van strafvordering,
(1) Cass., 9 september 1968, waarvan sprake
in de vorige noot, en 16 november 1970
(An·. cass., 1971, biz. 247); raadpl. cass.,
23 oktober 1973 (ibid., 1974, blz. 220).
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dootdat volgens de akte van hoger
beroep het beroep van de procureur des
Konings werd ingesteld " samen " met dat
van de burgerlijke partij ; dus blijkt dat
het openbaar ministerie zich bij het hoger
beroep van de burgerlijke partij gevoegd
of er zich bij aangesloten heeft, vermits
het bijwoord " samen " die betekenis inhoudt ; de burgerlijke partij de rechtvaardiging van haar rechtsvordering en van
haar hoger beroep wilde vinden in de
door de eerste rechter verjaard verklaarde
telastlegging va;n vernieling of beschadiging van roerende eigendommen, terwijl
hij van oordeel was dat de andere tegen
beklaagde bewezen verklaarde telastleggingen geen oorzakelijk verband hadden met de door de burgerlijke partij
gelden schade ; door te verldaren zich
bij het hoger beroep van die partij aan
te sluiten, het openbaar ministerie zijn
hoger beroep had beperkt tot de door de
eerste rechter verjaard verldaarde telastlegging, welke beslissing door het bestreden vonnis werd bevestigd, zodat clit
vonnis derhalve geen uitspraak had
mogen doen op de andere telastleggingen
die aldus niet aanhangig werden gemaakt
bij de correctionele rechtbank :

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

30 juni 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggevm·, de
H. Meeus. - Gelijkl1tidende conclusie, de
H. Colard, advocaat-generaal.- Pleitm·,
de H. J. E. Derwael (van de balie te
Luik).
·

2e KAMER. -

30 juni 1975.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. POLITIERECHTBANK
RECHTDOENDE ZONDER DAT DE ZAAK
REGELMATIG BI.J HAAR AANHANGIG
WERD GEMAAKT. VEROORDELEND
VONNIS. - 0NWETTELI.JKHEID.

2° CASSATIE.- VooRziENING OP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN .JUSTITIE. STRAFZAKEN.- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK WAARBI.J DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD, ZONDER DAT
DE ZAAK REGELMATIG BI.J DE RECHT-,
Overwegende dat, wanneer het verBANK AANHANGIG WERD GEMAAKT. klaart tegen een vonnis hoger beroep in
VERNIETIGING ZONDER VERWI.JZING.
te stellen << samen " met de burgerlijke ·
partij, het openbaar ministerie, wiens
1° Onwettelij k is het vonnis van de politiehoger beroep noodzakelijk een ander
1'echtbank waatbij de beklaagde wotdt
doel heeft dan het hoger beroep van
ve1·oo1'deeld zondm· dat de zaak 1'egelmatig
de burgerlijke partij, zijn hoger beroep
bij de 1·echtbank aanhangig wm·d gedaardoor niet beperkt tot de telastlegmaakt dam· een beslissing tot venvijzing
gingen bedoeld in het hoger beroep van
van het onde1·zoeksgetecht, doo1· een
deze partij ;
dagvaa1·ding of dam· v1·ijwillige ve1'Dat het middel feitelijke grondslag
schijningvan de beklaagde (1). (Artt. 145
mist;
en 147 Sv.)
En overwegende dat, met betrekking
tot de strafvordering ingesteld tegen de 2° Op de vootziening van de ptoc1weu1·eerste eiser, de substantiele of op straffe
genemal ingesteld op bevel van de
van nietigheid voorgeschreven rechtsministe1· van justitie, vm·nietigt het Hoj,
vormen werden nageleefd en dat de
zondm· vm·wijzing, het vonnis wam·bij
beslissing overeenkomstig de wet is ;
de politie1·echtbank de beklaagde ve1'oo1·deelt zonde?' dat de zaak 1'egelmatig
II. In zoverre de voorziening van de
bij de 1'echtbank aanhangig we1·d gemaakt
eerste eiser, Emile Franquet, beldaagde,
doo1· een beslissing tot venvijzing van
gericht is tegen de beslissing op de
het onde1'zoeksge1·echt, dam· ee1i dagrechtsvordering tegen hem ingesteld door
vaatding of doo1• de v1·ijwillige vetverweerder, burgerlijke partij :
schijningvande beklaagde (2). (Artt.145,
147 en 441 Sv.)
III. In zoverre de voorziening van de
tweede eiser, Louis Franquet, civiel(1) C'ass., 23 juni 1969 (A1'1'. cass., 1969,
rechtelijk aansprakelijke partij, gericht biz. 1067).
is tegen de beslissing op de civielrechte(2) Raadpi. cass., 10 december 1962 (Bull.
lijke vordering tegen hem ingesteld door en Pas., 1963, I, 444), 23 juni 1969, waarvan
verweerder :
sprake in de vorige noot, en 26 juni 1972
(Arr. cass., 1972, biz. 1025).
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(PROOUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE DEBIEVE.)
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 Justitie hem bij
schrijven van 16 april 1975, Bestm1r der
Wetgeving, nr. 130.836/310 AP/Pres.
LV/AV, bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het Wethoek van strafvordering aangifte te doen
van het verstekvonnis van 29 september
1972 van de Politierechtbank te Bergen,
voor zover dat vom1is Debieve Julien,
Frangois, werln1emer, geboren te Bauclour
op 27 mei 1952, woonachtig te Wiheries,
rue Jean Valders, nr. 27, tot een geldbaste veroordeelt, om te Boussu op
25 juni 1971 tussen het vallen van de
avond en het aanbreken van de dag met
een rijwiel te hebben gereden, zonder
gebruik te maken van voren van een wit
of geel licht en van achteren van een
rood licht (overtreding van artikel 42,
§ 1, 2, 1°, van het wegverkeersreglement).
" Die veroordeling werd uitgesproken,
zonder dat de strafvordering bij de
politierechtbank aanhangig werd gemaakt door een beslissing van het
verwijzingsgerecht, door een regelmatige dagvaarding of door de vrijwillige
verschijning van cle beklaagde en zonder
·dat deze in staat vverd gesteld hieromtrent
verweer te voeren.
>> Zij schendt clientengevolge de bepalingen van cle artikelen 145 en 14 7 van
het Wetboek van strafvordering alsmecle
de rech.ten cler verdediging.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
het Hof gelieve het aangegeven vonnis,
voor zover het Debieve Julien, Frangois
veroordeelt, te vernietigen, te bevelen
dat van zijn arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing en te beschikken
dat er geen grand is tot verwijzing.
>> Brussel, 22 april 1975.
>> Voor de procureur-generaal,
>>De eerste advocaat-generaal,
>> (get.) Colard >>;

Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, 1net aanneming vande gronden van deze vordering, vernietigt
voormeld vonnis van 29 september 1972
van de Politierechtbank te Bergen, voor
zover het Debieve Julien, Frangois veroordeelt; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
beschikt clat er geen grand is tot verwijzing.
2 8 kamer. - 30 juni 1975. - VooTzitte?'. - Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggeve1', de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. ·

2 8 KAMER. -

30 juni 1975.

CAS SATIE. -BEVEL VAN MINISTER vAN
JUSTITIE. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING VERVALLEN WEGENS BETALING VAN EEN GELDSOM. - VEROOR·
DELEND VONNIS.
VERNIETIGING
ZONDER VERWIJZING.

Op de vooTziening van de procu?·euTgenm·aal, ingesteld op bevel van de
rninisteT van justitie, ve1·nietigt het Hof
zoncle1· ve1·wijzing het vonnis dat een
vm·om·cleling uitsp1·eekt wegens een jeit
ten aanzien van hetwelk de stmjvo1·deTing
ve1·vallen was door betaling van een
geldsom onde1' de voonoaanlen omsch?·even bij a1·tikel 166 van het TV etboelc van
stmjvonle1·ing (1). (Art. 166 en 441 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE VAN STEENBERGE.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF; Gelet op de hierna
volgende' vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
" Aan cle tweede kamer van het Hof
van cassatie :

(1) Cass., 20 juni 1972 (A1·1·. cass., 1972,
biz. 1000).
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" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
schrijven van 29 april 1975, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/303/AP DIV. RM/JD, bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het
W etboek van strafvdrdering aangifte
te doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis van 3 mei 1974 van de
Politierechtbank te Brussel, waarbij Van
Steenberge Albert, Leon, Cesar, Marie,
dokter in de geneeskunde, geboren te
Sint-Lievens-Houtem op 31 juli 1925,
woonachtig te Wezembeek-Oppem, Schone Luchtlaan, 83, tot 30 frank geldboete
werd veroordeeld wegens overtreding
van artikel 7/2 van het wegverkeersreglement, welk feit op 20 september
1973 te Anderlecht werd gepleegd.
>> Die veroordeling werd uitgesproken,
hoewel Albert Van Steenberge was ingegaan op het verzoek dat het openbaar
ministerie tot hem overeenkomstig artikel 166 van, het W etboek van. strafvordering had gericht en hoewel hij de vastgestelde som bi:rmen de vermelde termijn
had doen toekomen bij de ontvanger der
geldboeten te Brussel, zodat de strafvordering tengevolge van die betaling
vervallen was.
>> Het aangegeven vonnis, waarbij beklaagde niettegenstaande werd veroordeeld, heeft dus voornoemde wetsbepaling gesohonden.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
en te beschikken dat er geen grond is
tot verwijzing.
>> Brussel, 2 mei 1975.
>> V oor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.) Colard >> ;
, Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, · vernietigt voormeld vonnis van 3 mei 197 4 van
de Politierechtbank te Brussel ; beveelt
dat van dit arr(!st melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; beschikt dat er
geen grond is tot verwijzing.

30 juni 1975. - 2e kamer. - Voo1'zitte1', Baron Richard, raadsheer waar-

nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de
H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard; advocaat-generaal.

2e KAMER. -

30 juni 1975,

1° OVERTREDING. OVERTREDING
VAN ARTIKEL 5, § 1, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 1967
BETREFFENDE DE ·IDENTITEITSKAARTEN. - MAXIMUM STRAF.
2° BEVOLKINGSREGISTER.- lDENTITEITSKAART. - 0VERTREDING VAN
ARTIKEL 5, § 'r_ VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 26 JANUARI 1967 BETREFFENDE DE IDENTITEITSKAARTEN.
MAXIJ\1UM STRAF,
3° OVERTREDING. - OVERTREDING
VAN ARTIKEL 19 VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 1 APRIL 1960 BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS.- MAXIMUl\1 STRAF.
4° BEVOLKINGSREGISTER. - OVERTREDING VAN ARTIKEL 19 VAN HET
KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 APRIL 1960
BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE
BEVOLKINGSREGISTERs: MAXIMUM
STRAF.
5°

CASSATIE. VOORZIENING OP
BEVEL VAN DE MINISTER 'vAN JUSTITIE.
- VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN STRAF DIE HET
vVETTELIJKE MAXIMUM TE BOVEN GAAT.
- VERNIETIGING EN VERWIJZING.

1o en 2° Ove1't1·eding van a1'tikel 5, § 1,
van het koninklijk beshtit van 26 janua1·i
1967 bet1•ejjende de identiteitslcam·ten
wordt gestmjt met een geldboete die
25 jmnk niet mag te boven gaan. (Art. 9
IC.B. van 26 januari 1967.)
3° en 4° Ove1·t1·eding van a1·tikel 19 va1.~
het koninklijk besluit van 1 ap1·il 1960
betreffende het houden van de bevolkings1'egisters w01·dt gestmft met een geldboete die 25 fmnk niet mag te boven
gaan. (Art. 26 K.B. van 1 april 1960.)
5° Op· de voo1·ziening van de p1·octw-eurgenemal, ingesteld op bevel van de
ministe1· van justitie, vernietigt het Hof
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het vonnis van de·politierechtbank waarbij de beklaagde wm·dt VM'oo?'deeld tot
een stmf die het wettelijke maximum te
boven gaat en ve1·wijst de zaak naat·
een ancle1·e politierechtbank (1).
(PROOUREUR-GENERAAL IN RET HOF VAN
OASSATIE, IN ZAKE HAESELEER EN
GREER.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF; ~ Ge1et op de hierna vo1gende vordering van de Procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :

met een geldboete die 25 frank niet te
boven mag gaan. De door het vonnis
uitgesproken straffen zijn dus onwettelijk.
>> Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
het Hof gelieve het aangegeven vonnis
te vernietigen, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing en de zaak naar een andere
politierechtbank te verwijzen.
» Brussel, 9 mei 1975.
>> V oor de procureur-generaal,
» De advocaat-generaal,
(get.) Colard >>;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt voormeld vonnis van 8 juni 1973
van de Politierechtbank te Tubeke ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; verwijst de zaak naar ·de Politierechtbank
te Nijvel.

" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie ;
>> De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
schrijven van 5 mei 1975, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/304 AP/Div.RMjJD, bevel heeft gegeven bij het Hof
overeenkomstig artikel 441 van het
Wetboek van strafvordering aangifte te
doen van het in kracht VfjJJ gewijsde
gegane vonnis van 8 juni 1973 van de
Politierechtbank te Tubize, waarbij
1° Haeseleer Christian, Jules, Ghislain,
30 juni 1975. - 2 8 kamer. - Voo1'werknemer-mecanicien, geboren te Tu- zittet•, Baron Richard, raadsheer waarbeke op 12 januari 1945, aldaar woon- nemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, Baachtig Stehoux-Centre nr. 103, en 2° Greer ron Vingotte. - Gelijklttidende conclttsie,
Jeannine, Mariette, Gilberte, echtgenote de H. Colard, advocaat-generaal.
van Haeseleer Christian, Jules, Ghislain,
zonder beroep, geboren te Nijvel op
20 september 1949, woonachtig te Tubeke, Stehoux-Centre nr. 103, veroordeeld
werden, de eerste, tot een enkele straf
van 100 frank, de tweede, tot een enkele
2 8 KAMER. - 30 juni 1975,
straf van 26 frank, wegens 1° overtreding
van artikel 5, § 1, van 'het koninklijk
1° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
besluit van 26 januari 1967 betreffende
de identiteitskaarten (welk feit gepleegd
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAwerd van 16 december 1972 tot 4 januari
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 5, § 2.
1973) en 2° overtreding van artikel 19
van het koninklijk besluit van 1 april
BEPALING DIE BETREKKING HEEFT
OP DE AANHOUDING EN NIET OP DE
1960 betreffende het houden van de
bevolkingsregisters (welk feit gepleegd
HANDHAVING
VAN
DE
VOORLOPIGE
HEOHTENIS.
werd van 16 december 1972 tot 24 januari 1973).
2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
>> Luidens artikel 9 van het koninklijk
VERDRAG TOT BESOHERMING VAN DE
besluit van 26 januari 1967 enerzijds en·
REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUND A·
artikel 26 van het koninklijk besluit van
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. 1 april1960 anderzijds worden voornoemBEPALING ZONDER VERB.A,ND MET DE
de overtredingen overeenkomstig artiAANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HEOHkel 6 van de wet van 2 juni 1856 gestraft
TENIS.
(1) Cass., 9 mei 1972 (A1'1'. cass., 1972,
biz. 839); raadpi. cass., 9 december 1974,
supm, biz. 41 7.

1° At·tikel 5, § 2, van het VeTdrag tot
bescherming van de 1'echten van de mens
en de fundamentele m·ijheden, goedge-

-

1175-

keu1·d bij handeling van de wetgevende
macht van 13 mei 1955, nam· luid waarvan iede1·e gearresteerde onve1·wijld en in
een taal, welke hij verstaat, op de hoogte
moet worden gebracht van de 1·edenen
van zijn an·estatie en van alle beschttldigingen welke tegen hem zijn ingebmcht,
heejt bet1·ekking op de aanhouding en
niet op de latere beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis.
2° A1·tikel 6 van het Verdrag tot besche1'ming van de 1·echten van de mens en de
jundamentele v1·ijheden, goedgekeurd bij
handeling van de wetgevende macht van
13 mei 1955, heejt bet1·ekking op de
1'echten van de verdediging voor het
vonnisge1·echt en niet op de aanhouding
of de voo1·lopige hechtenis (1).
(WEINREB.)
ARREST

(ve1•taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 30 mei 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het eerste middel, ·afgeleid uit de
schending van artikel 5, § 2, van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, op 4 november 1950 te Rome
ondertekend en bij de wet van 13 mei
1955 goedgekeurd, waarbij wordt vereist
dat « iedere gearresteerde onverwijld en
in een taal, welke hij verstaat, op de
hoogte moet worden gebracht van de
redenen van zijn arrestatie en van alle
beschuldigingen welke . tegen hem zijn
ingebracht »,
doo1·dat het arrest werd uitgesproken
in eisers afwezigheid en noch betekend,
noch op enigerlei wijze te zijner kennis
gebracht werd ; eiser aldus geheel onkundig werd gelaten betreffende de
inhoud en de redengeving van het arrest
tot bevestiging van de beschikking van
16 mei 1973, waarbij de voorlopige
hechtenis werd gehandhaafd,
te1·wijl krachtens artikel 5 van de wet
van 20 april 1874 de verdachte in vrijheid moet worden gesteld, tenzij de
raadkamer bij een met reden omldede
(1) Cass., 14 juni 1971 (A1·r. cass., 1971,
blz. 1031) en 9 december 1974, sttp?·a, blz. 418;
raadpl. cass., 8 oktober 1973 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 152).

beschikking verklaart dat ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken de handhaving
van de hechtenis vereisen; de beschikking
van de raadkamer of de bevestiging
ervan in hager beroep dus gelijkstaat
met een nieuw aanhoudingsbevel ; de
omstandigheid dat het bestreden arrest
werd gewezen in afwezigheid van beklaagde en hem niet werd medegedeeld,
laatstgenoemde dus heeft beroofd van
zijn grondrechten, met name van het
recht op een met redenen omklede informatie in een taal die hij verstaat :
Overwegende dat het arrest met
bevestiging van de beroepen beschikking
het op 25 oktober 1974 door de onderzoeksrechter verleende aanhoudingsbevel
voor een nieuwe termijn van een maand
bevestigt;
Overwegende dat de voorschriften van
artikel 5, § 2, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden betrekking
hebben op de inlichtingen waarvan de
gearresteerde zo vlug mogelijk na zijn
arrestatie op de hoogte moet worden
gebracht en vreemd zijn aan de later
uitgesproken beslissingen betreffende de
handhaving van de hechtenis ;
Overwegende dat, in strijd met wat
het middel aanvoert, de beslissing waarbij de handhaving van de hechtenis
wordt bevolen, geen nieuw aanhoudingsbevel oplevert en dat deze, zelfs ten
opzichte van de aangevoerde wetsbepaling, evenmin met een nieuwe aanhouding kan worden geassimileerd ;
Overwegende dat voor het overige,
blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, de beroepen beschikking, die eisers inbeschuldigingstelling
wegens bedrieglijke bankbreuk, eenvoudige bankbreuk en verduistering vermeldt, hem regelmatig werd betekend ;
dat eiser op het door hem ingesteld
hager beroep ter terechtzitting van 27 mei'
1975 van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep is verschenen, bijgestaan door een talk ; dat
op die terechtzitting het openbaar ministerie verslag heeft uitgebracht en heeft
gevorderd, de eiser door de voorzitter
werd verhoord, diens verweer door zijn
raadsman uiteen werd gezet en de zaak
voor de uitspraak van het arrest op
30 mei 1975 werd verdaagd; dat tengevolge van het op laatstgenoemde
datum uitgesproken arrest aan eiser die
dag zelf aanzegging werd gedaan van
de handhaving van zijn hechtenis en
laatstgenoemde verklaard heeft tegen
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voornoemd arrest cassatieberoep . in te
stellen;
Overwegende dat uit de omstandigheid
aileen dat de tekst zelf van dat arrest
niet aan · eiser werd betekend, niet kan
worden afgeleid dat deze niet onverwijld
en in een taal die hij verstaat op de
hoogte werd gebracht van de redenen van
zijn arrestatie en van de beschuldigingen
die tegen hem werden ingebracht ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 6, § l, van het
V erdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fcmdamentele vrijheden,
doo1'Clat het arrest werd uitgesproken
in de aanwezigheid van het openbaar
ministerie, terwijl eiser niet aanwezig
was, en op generlei wijze aan laatstgenoemde ·werd betekend,
terwijl luidens genoemd artikel 6 eenieder het recht heeft op een eerlijke
behandeling van zijn zaak ; blijkens
de rechtspraak van de Europese commissie voor de rechten van de mens in
strafzaken clit begrip met narne « de gelijkheid van wapens )) inhoudt ;
Overwegende dat artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden betrekking heeft op de rechten der
verdediging voor de vonnisgerechten en
vreemd is aan de voorlopige hechtenis ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
?-at de beslissing overeenkomstig de wet
18;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 j1-mi 1975. 2e kamer. Voot•zittm·, Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vet·slaggevei·, Baron Vingotte. - Gelijkluidende conclusie,
de H. · Colard, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. Smetrijns (van de balie
te Gent).

2e KAMER. -

30 juni 1975.

1° VOORLOPIGE HECHTENIS.
BEVEL TOT AANHOUDING TEGEN EEN

VERDAOHTE DIE EEN VRIJHEIDSSTRAF
ONDERGAAT. - BEVEL TOT AANHOUDING SOHORST DE TENUITVOERLEGGING
VAN DE STRAF NIET
2° STRAF. -BEVEL TOT AANHOUDING
TEGEN EEN VERDAOHTE DIE EEN VRIJHEIDSSTRAF ONDERGAAT.- BEVEL TOT
AANHOUDING SOHORST DE TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF NIET.

1° en 2° H et bevel tot aanhouding tegen
een ve1'Clachte die een vt·ijheidsstt·aj
ondergaat schm·st de tenmitvoerlegging
van de lopende stt·aj niet.
(CAPORALE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het middel hiet'ttit afgeleid dat,
daar het bevel tot aanhouding noodzakelijk de schorsing van de tenuitvoerlegging van de lopende vrijheidsstraffen
ten gevolge heeft, het bestreden arrest
niet heeft kunnen bevelen dat het tegen
Jean Leclercq en eiser verleende bevel
tot aanhoucling zou worden gehandhaafd
en him statuut van veroordeelde terugbrengen op dat van beklaagde, zonder
het gezag te schenden van het rechterlijk
gewijsde van het arrest van het hof van
assisen waarbij zij in 1972 werden veroordeeld tot dwangarbeid, die zij ondergingen toen zij onder het aanhoudingsbevel dat gehandhaafd wordt, werden
gesteld ;
Overwegende dat het bevel tot aanhouding dat tegen een beklaagde wordt
verleend of gehandhaafd wegens feiten
die verschillend zijn van die welke het
voorwerp zijn van een vorige veroordeling
die hij ondergaat, geen schorsing van de
tenuitvoerlegging van de lopende vrijheidsstraffen ten gevolge heeft ; dat
ieinand dus wettelijk kan worden beroofd
van zijn vrijheid en tegelijkertijd onder
aanhoudingsbevel wegens bepaalde feiten
komen te staan of worden gehandhaafd
en gedetineerd zijn ter uitvoering van
een veroordeling uitgesproken wegens
bepaalde andere feiten ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
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de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
30 jnni 1975. - 2e kamer. Voo1'zitte1", Baron Richard, raadsheer waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1', Baron Vingotte. - Gelijlclttidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

3° Niet ontvankelijk bij geb1·ek aan belang
is het rniddel dat aan de 1·echter ve1·wijt
een 1'echtsdwaling te hebben begaan,
wannee1· deze zonde1· invloed is op de
wettigheid van het bestreden beschikken
de gedeelte (3).
(GRAMMENS,
T. GElliEENTE SCHAARBEEK.) /
ARREST.

VAKANTIEKAMER. -

22 juli 1975.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN.- PROCES·VERBAAL VAN
DE TERECHTZITTING. MATERIELE
VERGISSING. - GEEN INVLOED OP DE
WETTIGHEID VAN DE BESLISSING.
2° VERNIELING V ANVOORWERPEN
DIE TOT ALGEMEEN NUT OF TOT
OPENBARE VERSIERING BESTEMD ZIJN. - STRAFWETBOEK, ARTIKEL 526, LID 3. - VoORWERPEN
DOOR DE OVERHEID OPGERICHT.
BEGRIP.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN
DOOR DE RECHTER BEGANE RECHTSDWALING. DWALING ZONDER IN·
VLOED OP DE WETTIGHEID VAN RET
BESCHIKKENDE GEDEELTE.- MIDDEL
ZONDER BELANG.

1° Een mate1·iele ve1·gissing in het procesveJ•baal van de tm·echtzitting heeft geen
invloed op de wettigheid van de beslissing (1).
2° Doo1' het gemeentebesttttW geplaatste
inlichtingsbm·den boven de loketten van
de gemeentelijke bevolkingsdiensten zijn
dooT de bevoegde ove1·heid opgerichte
V001'We1'pen van algemeen nttt, oak al is
de imichting van de bevollcingsdiensten
onwettig en wm·dt deze onwettige toestand
in de inlichtingsbo1·den tot uitd1·ukking
gebracht (2). (Art. 526, lid 3, S.W.)

(1) Raadpi. cass., 18 november 1974; supm,
biz. 335.
(2) Raadpi. cass., 8 maart 1938 (Arr. cass.,
1938, bi:Il. 41); 16 oktober 1973 en 22 juli 1974
,(ibid., 1974, biz. 189 en 1229).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 11 april 1974 op verwijzing
door het Hofvan beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest door het Hof op
16 oktober 1973 gewezen (4);

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende ci.at het arrest beslist dat
de strafvordering vervallen is door verjarul.g;
Dat de voorziening derhalve bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering:
Over het eerste middel, afgelei.d uit de
schendmg van de artikelen 190, 190bis,
204, 210, 211 van het Wetboek van strafvordering en 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eer:
bied voor de rechten van de verdediging,
doo1·dat het arrest op civielrechtelijk
gebied eiser veroordeelt tot Hetaling aan
verweerster van 1 frank als schadevergoedmg,
tenvijl, em·ste onde1·deel, verweerster op
de terechtzitting van 14 februari 1974
van de derde kamer van het Hof van
beroep te Gent een conclusie heeft neergelegd, zoals uitdrukkelijk op het zittingsblad is vermeld, en deze conclusie niet in
het dossier is, zodat de rechten van de
verdediging geschonden werden (schendmg van de artikelen 190, 190bis, 204,
210 en 211 van het Wetboek van strafvordering en van het algemeen rechtsbeginsel);
tweede onde1·deel, op de conclusie van de
burgerlijke partij vermeld is dat ze op
de terechtzitting van 14 maart 1974 van
de derde kamer neergelegd werd en deze
(3) Cass., 10 -april 1973 (A1'1',
biz. 798).
(4) A1'1', cass., 1974, biz. 189.

cass., 1973,
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tegenstrijdigheid met de vermeldingen
op de zittingsbladen van 14 februari en
14 maart 1974 het niet mogelijk maakt
het grondwettelijk toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging uit te
oefenen (schending van de artikelen 190,
190bis, 204, 210, 211 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grondwet):
Overwegende, enerzijds, dat op het
regelmatig door de voorzitter en de
griffier ondertekend proces-verbaal van
de terechtzitting van 14 februari 1974
van het hof van beroep vermeld is :
« Meesters J. Mallinger, advocaat te
Brussel, en Wybouw, advocaat te Brussel, pleiten voor de burgerlijke partij en
leggen besluiten neer ; waarvan akte >> ;
dat evenwel noch in het dossier, noch op
de inventaris van de stukken, na dit
zittingsblad enige conclusie volgt ;
Overwegende, anderzijds, dat op het
proces-verbaal van de terechtzitting van
14 maart 1974, waarop de zaak in voortzetting werd behandeld, wordt vermeld
dat de raadsman van eiser besluiten neerlegt ; dat onmiddellijk na dit zittingsblad
in het dossier en op de inventaris van de
stukken zowel een conclusie van venveerster voorkomt als een conclusie van eiser ;
dat op deze beide conclusies de door de
voorzitter en de griffier ondertekende vermelding is aangebracht " N eergelegd en
geviseerd ter terechtzitting van het Hof
van beroep te Gent de 14e maart 1974 >>;
dat de conclusie van verweerster, in haar
getypte eigen tekst, vermeldt " Hof van
Beroep te Gent, 3 6 Kamer, zitting van
14 februari 1974 >>;
Overwegende dat het arrest aanhaalt
" dat de burgerlijke partij in haar besluiten op 14 maart 1974 voor het Hof neergelegd haar eis beperkt tot 1 frank wegens
materiiile schade ))' · wat de inhoud is van
de in het dossier voorhanden conclusie,
en van geen andere conclusie gewag
maakt;
Overwegende dat aldus vaststaat dat
de burgerlijke partij slechts een conclusie
heeft genomen, die bij louter materiiile
vergissing werd beschouwd als neergelegd op 14 februari 1974 en geviseerd
op 14 maart 1974;
Dat de rechten van de verdediging
hierdoor niet werden geschaad en het
middel niet kan worden aangenomen ;
I

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 19, 20,
§ 1, 21, §§ 1 en 7, 57 en 58 van het
koninklijk besluit van 18 juli 1966
houdende ooi:irdinatie van de wetten op

het gebruik van de talen in bestuurszaken, het enig artikel van de wet van
20 juli 1973 houdende bijzondere maatregelen met het oog op het bereiken van
de taalpariteit, bepaald in artikel 27, § 7,
tweede lid, van de gecoordineerde wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de artikelen 154, 155, 176, 189,
211 van het Wetboek van .strafvordering,
3, lid 1, 6, 1315, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 97 en 107 van de Grondwet
en van de algemene rechtsbeginselen van
de eerbied voor de rechten van de verdediging en van de last van het bewijs in
strafzaken,
cloorclat het arrest op · civielrechtelijk
gebied eiser veroordeelt tot betaling van
1 frank schadevergoeding aan verweerster, om de reden dat door de burgerlijke
partij geen handeling van machtsovertreding of machtsafwending werd gepleegd daar de indeling van de loketten
van de burgerlijke stand te Schaarbeek
in zes franstalige en een nederlandstalig
kan beantwoorde:ri aan de dienstnoodwendigheden en niet aantoont dat de
bedienden van de gemeente Schaarbeek
niet aan de vereiste taalkennis zouden
voldoen,
tenvijl, ee1·ste oncle?·cleel, de indeling van
de loketten van de burgerlijke stand van
de gemeente Schaarbeek in zes franstalige
en een nederlandstalig niet beantwoordt
aan de door de taalwetgeving opgelegde
gelijke verdeling en derhalve een schending is van de taalwetgeving, zodat deze
gemeente niet gerechtigd was schadevergoecling te vorderen voor de beschadiging van de franstalige borden die
geplaatst waren ingevolge een nietige
handeling van deze overheid (schending
van de artikelen 6, 19, 20, § 1, 21, §§ 1 en
7, 57 en 58 van het koninklijk besluit van
18 juli 1966, het enig artikel van de wet
van 20 juli 1973, en de artikelen 107 van
de Grondwet, 3, lid 1, 6 en 1382 van het
Burgerlijk W etboek) ;
tweede onclerdeel, eiser in zijn conclusie
uitdrukkelijk als verweermiddel inriep
dat de burgerlijke partij de taalwetgeving
niet eerbiedigt en haar handelingen daardoor nietig zijn en zij derhalve geen
schadevergoeding kan vorderen, dit verweermiddel geenszins van geloofwaardigheid ontbloot is en het arrest, door eiser
te veroordelen omdat deze indeling zou
kunnen beantwoorden aan de taalwetgeving, dit middel niet voldoende naar
recht beantwoordt en de regels van de
bewijsvoering en de rechten van de verdediging schendt (schending van de artikelen 154, 155, 176, 189, 211 van het Wet-
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boek van strafvordering, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet en van de algemene rechtsbeginse1en):
Overwegende dat het arrest, alvorens
te beslissen over de burgerlijke rechtsvordering .van verweerster, ten laste
van eiser het feit bewezen verldaart, te
Schaarbeek, op 19 januari 1972, monumenten, standbeelden of andere voorwerpen die tot het algemeen nut of tot
openbare versiering bestemd zijn, en door
de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht, ten deze zes inlichtingsborden geplaatst boven de loketten
van de bevolkingsdiensten van het gemeentehuis van Schaarbeek, vernield,
verminkt of beschadigd te hebben;
Overwegende dat het middel gericht is
tegen de beslissing dat de indeling van
de loketten van de bevolkingsdiensten in
het gemeentehuis te Schaarbeek in zes
loketten voor verrichtingen in het Frans
en een loket voor verrichtingen in het
Nederlands niet strijdig is met de wetgeving op het gebruik van de talen in
bestuurszaken ;
Overwegende dat het arrest de inbreuk
op artikel 526, lid 3, van het Strafwetboek
afleidt nit de niet betwiste vaststellingen
dat de inlichtingsborden voorwerpen van
algemeen nut zijn ,en eiser deze voorwerpen beschadigd heeft, alsmede nit de
vaststelling dat het gemeentebestuur.van
Schaarbeek de bevoegde overheid was
om deze borden aan te brengen ;
Dat deze laatste vaststelling steunt op
de overwegingen dat «nit de indeling
van de loketten op het gemeentehuis te
Schaarbeek, waar er op het tijdstip van
de feiten zes bestemd waren voor « operations en Frant;ais " - « verrichtingen in
het Frans ,, en een loket voor verrichtingen in het N ederlands, niet blijkt dat
door het gemeentebestuur van Schaarbeek in enige akte of handeling machtsovertreding of machtsafwending werd
gepleegd ; dat nit die toestand niet blijkt
dat de bepalingen van de wet van 18 juli
1966 houdende coordinatie van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken, onder andere de bepalingen van
de artikelen 17, 18, 19, 21 van bovenvermelde wet, door het gemeentebestuur
niet werden nageleefd ; dat deze indeling
immers aan dienstnoodwendigheden kan
beantwoorden en geenszins het bewijs
levert dat de bedienden van de gemeente
Schaarbeek niet voldoen aan de vereisten
van taalkennis opgelegd bij voormelde
wet, en onder meer bij artikel 21, § 7,
lid 1, ervan ";

Overwegende dat het plaatsen van
inlichtingsborden boven de loketten van
de gemeentelijke bevolkingsdiensten tot
de bevoegdheid van de gemeentelijke
overheid behoort ;
·
Dat, ook al is de inrichting van die
diensten in strij d met de taalwetgeving,
inzonderheid met de artikelen 19 en 21,
§ 5, van de gecoordineerde wetten op het
gebruik van de talen in bestuurszaken,
en wordt deze onwettige toestand in de
inlichtingsborden .tot uitdrukking gebracht, de door het gemeentebestuur
geplaatste borden niettemin aangebracht
zijn door de bevoegde overheid in de zin
van artikel 526, lid 3, van het Strafwetboek;
Overwegende dat de door het middel
aangevochten beschouwingen van het
arrest over de wettigheid van de inrichting van de loketten in het gemeentehuis
te Schaarbeek niet dienstig zijn om te
beslissen of de door eiser verrichte
handeling al dan niet onder de toepassing
van genoemd artikel 526, lid 3, valt ;
dat het arrest over die onwettigheid derhalve geen uitspraak had moeten doen
en door de bovengenoemde vaststellingen
wettig gerechtvaardigd is;
Dat, nu de aangeklaagde wetsschencling
geen invloed op de wettigheid van de
beslissing kan hebben, het middel bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 juli 1975. Vakantiekamer. Vom·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- VeTslaggeveT, de H. Versee.- Gelijkluidende conclitsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - · PleiteT, de H. Houtekier:

VA,KANTIEKAMER.

-22 juli 1975.

DIEFSTAL EN AFPERSING. -

DrEF-

STAL.- WEGNEMING.- BEGRIP.

W egnemen in de zin van a1·tikel 461 van
het Strajwetboek betekent een zaak, die
aan een ande1· toebehoo1·t, in bezit nemen
tegen de wil in van de eigenaaT (1).
{I) Raadpl. cass., 8 januari 1940 (A1·1·. cass.,
1940, biz. 2) met conciusie van Procureurgeneraai Hayoit de Termicourt, toen advocaat-generaal; 19 november 1973 (ibid., 1974,
biz. 315).

1180(VANDRIESSCHE
EN VAN CANEGHElVI.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 23 april 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

A. Op de
driessche:

voorziening

van

Van-

Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. Op de voorziening van Van Caneghem:
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 461 van het
Strafwetboek,
dooTdat het arrest eiser veroordeelt
wegens diefstal te Gent, in de nacht van
12 op 13 december 1973, van een auto
Simca ten nadele van Descamps Pieter,
teTwijl drie andere beldaagden door
het arrest worden veroordeeld wegens
diefstal van diezelfde wagen te Vorst tussen 8 en 12 december 1973; het arrest
vaststelt dat de wagen door voormelde
beklaagden op de openbare weg te Gent
werd achtergelaten e~1 ten onrechte oordeelt dat het voertuig op dat ogenblik
niet meer in het bezit was van de daders
van de eerste diefstal, doch deel uitmaakte van het patrimonirun van de rechtmatige eigenaar, te wiens nadeel het door
eiser en een rnedebeklaagde werd weggenomen, hoewel het arrest de daders
van de diefstal te V orst veroordeelt
wegens diefstal van de wagen en :p.iet
wegens het bedrieglijk wegnemen voor
een kortstondig gebruik; eiser wist dat
bed oelde wagen was gestolen en het
arrest zelf vaststelt dat de wagen langs
de open bare weg werd opgesteld om
naderhand van die plaats te kunnen vertrekken om een overval te plegen ; daaruit volgt' dat het voertuig door eiser uit
het patrimonium van de rechtrnatige
eigenaar niet werd weggenomen, zodat er
geen wegnerning, bestanddeel van het
door artikel 461 van het Strafwetboek
bepaald wanbedrijf, bestaat :
Overwegende dat de door artikel 461
van het Strafwetboek bepaalde bedrieglijke wegneming onderstelt dat de dader

een aan een ander toebehorende zaak
in bezit neemt tegen de wil in van deze
laatste;
Overwegende dat het arrest in feite
en derhalve soeverein oordeelt · dat de
wagen, na het achterlaten ervan op d.e
openbare weg te Gent, niet meer in het
bezit was van de daders van de diefstal
te Vorst en « deel uitrnaakte van het
patrimonium van de rechtmatige eigenaar ";
Dat het arrest door die beschouwingen
als zijn oordeel te kennen geeft dat de
wagen als zijnde in het bezit van de
rechtmatige eigenaar moet beschouwd
worden ; dat die beslissing de aangevoerde
wetsbepaling niet schendt ;
Overwegende dat de door het rniddel
aangehaalde omstandigheden, met name
dat de daders van de eerste diefstal
wegens diefstal en niet wegens bedrieglijke wegnerning voor een kortstondig
gebruik werden veroordeeld, dat de
wagen naderhand moest worden gebruikt
om een overval te plegen en dat eiser
wist dat het om een gestolen wagen ging,
de veroordeling van eiser wegens diefstal
van die wagen in de gegeven omstandigheden niet in de weg staan ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel,
Dat het rniddel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding :
Overwegende dat, nu de veroordelende
beslissing tengevolge van de verwerpin g
vm1 de voorziening, die tegen die beslissing is gericht, in kracht van gewijsde
gaat, de voorziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding geen belang
rneer oplevert ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers ieder in
de helft van de kosten.
22 juli 1975. Vakantiekamer.
Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter,
- Ve1·slaggeve1', de H. Sury. - Gelijklttidende conclusie, de H. :r-enaerts, advo-
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<Jaat-generaal. Pleite1·, de H. Tijtgat
(van de balie te Gent).

(VAN DEN BOSSCHE.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

22
V AKANTIEKAMER. -

22 juli 1975.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BESCHOUWING WAARUIT DE CONCLUSIENEMER GEEN RECHTSGEVOLG AFLEIDT.
GEEN VERPLICHTING VOOR DE RECH·
TER EROP TE ANTWOORDEN.

2o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CoNCLUSIE. .BESLISSING DIE DE
FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS
GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET. - REGELMATIG
·MET REDENEN OMKLEDE BESLlSSING.

ijO BEWIJS. STRAFZAKEN. VERBOD
VOOR DE RECHTER ZIJN BESLlSSING OP
PERSOONLIJKE KENNIS VAN DE FElTEN
TE STEUNEN. BE GRIP.

40 RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.VERBOD VOOR DE RECHTER ZlJN BESLISSlNG OP PERSOONLIJKE KENNlS VAN
DE FElTEN TE STEUNEN.- BEGRIP.

10 De 1'echte1' is niet ve1'Plicht te antwom·den
op een beschottwing wam•ttit de conclnsienemm· geen 1'echtsgevolg afleidt (1).
2o Regelmatig met 1·edenen omkleed is de

beslissing die de jeitelijke gegevens
wam·op zij is geg1•ond, nattwkeu1·ig veTmeldt en aldtts antwom·dt, dooT ze te vm·we?·pen, op · de conclusie waMin andm·e
oj,tegenst1·ijdige jeitelijke gegevens W01'den niteengezet (2). (Art. 97 Grondwet.)
3o

4° Geen nitspmak op g1·ond van pe1'soonlijke · kennis van de jeiten doet de
1'echtm· die zijn beslissing stetmt op een
pm·soonlijke beoo1·deling van hem 1'egelmatig vom·gelegde jeiten en op nit die
jeiten ajgeleide algemeen bekende gegevens (3). (Art. 154 Sv.)
en

(1)
(2)
(3)
J'as.,
(Arr.

Cass. 14 oktober 1974, sttpm, biz. 198.
Cass., 22 oktober 1974, sttpm, biz. 249.
Raadpi. cass., 20 jult 1966 . (Bttll. en
1966, I, 1408) met noot 1; 28 juni 1971
cass., 1971, biz. 1119) en 10 juni 1974

juli

1975.

~ Vakantiekamer.

Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vm·slaggeve1·, de H. Sury. Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. Cammaerts (van de balie te Gent).

VAKANTlEKAJYIER.

-22 juli 1975,

VOORZIENING IN CASSATIE. BEsLrssrNGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. STRAFZAKEN. VERZET TEGEN DE
lNVRIJHElDSTELLING OP PROEF VAN
EEN GEINTERNEERDE GEGROND . VER·
KLAARD. BESLlSSlNG VAN DE COMMISSlE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ DIE DE INSTELLING AANWIJST WAARIN DE INTERNERlNG ZAL
PLAATSVINDEN.
CASSATIEBEROEP
NIET ONTVANKELIJK.

Geen cassatiebe1·oep staat open tegen de
beslissing van, de commissie tot beschm·ming van ·de maatschappij1 die, nadat
de hoge commissie tot bescheTming van
de maatschappij het ve1·zet van de pmctwenT des Konings tegen de inV1·ijheidstelling op p1•oej van de gefnte1•nee1·de gegTond heejt veTklaa1·d, de instelling aanwijst waaTin de interne1·ing zal plaatsvinden (4). (Art. 608 G.W.; artt. 14
en 19 wet tot bescherming van de
maatschappij.)
(HENS.)
ARREST.
RET HOF ; Gelet op de bestreden
beslissing, op 19 j<.mi 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van ,de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrisc>he afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Overwegende dat voormelde beslissing

(ibid., 1974, biz. 1112); vgl. cass., 2 december
1971 (ibid., 1972, biz. 326).
(4) Raadpi. cass., 24 juni 1975, sttpra,
biz. 1135.
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zich ertoe beperkt de plaatsing van eiser
in de inrichting te Merksplas te bevelen,
ingevolge de beslissing op ll juni 1975
gewezen door de Hoge commissie tot
bescherming van de maatschappij, waarbij het verzet van de Procureur des
Konings te Antwerpen tegen de beslissing
van 22 mei 1975, welke eiser in vrijheid
op proef stelde, gegroncl werd verklaarcl ;
Overwegencle clat de bestreclen beslissing voor cassatieberoep niet vatbaar is ;
Dat de voorziening mitsdien niet
. ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 juli 1975. -

Vakantiekamer. -

Vom·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vm·slaggever, de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advo-

beschet·ming van de rechten van de mens
en de ftmdamentele m·ijheden, goedgeketwd bij akte van de wetgevende macht
van 13 mei 1955, heeft betrekking op de
t•echten van de vet·decliging voor het
vonnisgerecht en niet op de aanhouding
of de voo1'lopige hechtenis (2).
(DAUWE'.)
ARREST .
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 juni 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschulcligingstelling ;
Gelet op het arrest door het Hof op
3 juni 1975 gewezen (3) ;

2° en 3° At·tilcel 6 van het Verdrag tot

Over het micldel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1, § 1, 1°, 2, 3,
§ 1, 6, 39, § 2, 42, 46, 58 van de bij
koninklijk besluit van 18 juli 1966
gecoordineerde wetten op het gebruik
van de talen in bestuurszaken, 2, 13, 14,
22, 33, 40 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik van de talen in gerechtszaken, zoals gewijzigd door de wetten
van 8 maart 1948 en 9 augustus 1963,
6-3, a, van het Verdrag van 4 november
1950 tot bescherming van de rechten
van de. mens en de fundamentele vrijheden, 20 van de wet van 20 april 1874
op de voorlopige hechtenis, zoals gewijzigd door de wet van 13 maart 1973, en
97 van de Grondwet en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eeJ;"bied. voor de
rechten van de verclediging,
dom·dat het arrest de voorlopige hechtenis van eiser handhaaft om de reden
dat uit het medisch attest van 25 april
1975 blijkt dat de acute faze van de
ziekte, waaraan verdachte lijdt, thans
beeindigd is en hij in het Academisch
Ziekenhuis te Gent verzorgd wordt ;
gezegd attest in de Franse taal opgesteld
een uittreksel is uit het dagboek van
clokter Delfosse, geneesheer-directeur van
het Heelkundig-Medisch Centrum te
Sint-Gillis, dat opgestuurd werd aan de
onderzoeksrechter te Gent; zulke administratieve akte in geen geval op straffe
van nietigheicl in de taal van de procedure
client te worden gesteld ; zulke akte niet
kan gelijkgestelcl worden met een deskundig verslag en in geen geval een
vertaling van stukken bij het dossier
moet· gevoegd worden tijdens een rechts-

(1) Cass., 29 april 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 939).

(2) Cass., 30 juni 1975, supm, blz. 1174.
(3) Niet gepubliceerd.

caat-generaal.
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1° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT SLECHTS SOMMIGE REDENEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING BEKRITISEERT.- BESCHIK·
RENDE GEDEELTE WETTELIJK VERANT·
WOORD DOOR ANDERE REDENEN. MIDDEL NIET ONTVANKELIJK.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN.
- VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDA·
MENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING VREEMD AAN DE AANHOUDING EN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.
3o RECHTEN VAN DE VERDEDI-

GING.- VooRLOPIGE HECHTENIS.VEJ;tDRAG TOT BESCHERMING VAN DE
RECHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING VREEMD AAN DE AANHOU ·
DING EN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.
1o Niet ontvankelijk we gens het ontbreken

van belang is het middel dat slechts
sommige t•edenen van de bestreden
beslissing bekritiseet·t, wanneer het beschikkende gedeelte wettelij k vemntwoord
is door andm·e t•edenen ( 1).

-
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pleging van handhaving van voorlopige
hechtenis,
tm·wijl, em·ste onde1·deel, de door dokter
Delfosse in de Franse taal opgestelde
attesten betreffende eiser, zijnde uittreksels uit zijn dagboek als geneesheerdirecteur van het Heelkundig-Medisch
Centrum der gevangenis te Sint-Gillis,
nietig zijn daar zij uitgaan vro1. een centrale administratieve dienst in BrusselHoofdstad gevestigd, een nederlandstalige verdachte betreffen en gericht zijn
aan de onderzoeksrechter te Gent, zodat
deze attesten op straffe van nietigheid in
het N ederlands moeten opgesteld worden
en de motieven van het arrest in geen
geval rechtvaardigen dat deze alden aan
de taalwetgeving, die van openbare orde
is, zouden ontsnappen (schending van de
artikelen 1, § 1, 1°, 2, 3, § 1, 6, 39, § 2,
42, 46, 58 van het · koninklijk besluit
van 18 juli 1966 en 97 van de Grondwet);
tweede oncle1·deel, het arrest uitdrukkelijk steunt op het in de Franse taal door
dokter Delfosse opgestelde attest van
25 april 1975 om zijn vrijlating te weigeren en het gebrek aan Nederlandse vertaling ervan een schending is van de
rechten van de verdediging (schending
van artikel 6-3, a,· van het Verdrag en
van het algemeen rechtsbeginsel);
. de?'cle oncle1·deel, de verdachte gerechtigd
IS van deze attesten, ook al zijn het geen
deskundige verslagen, een N ederlandse
vertaling te vorderen en ten onrechte
zulks geweigerd wordt ; de verdachte
immers ook zelf bericht ontvangt om
':"oor de kamer van inbeschuldigingstellmg te verschijnen en het feit dat zijn
r~~dsman niet &erechtigd is een vertaling
b!J de consultat1e va11 het dossier te eisen,
aan de rechten van de verdachte geen
afbreuk doet (schending van de artikelen 2, 13, 14, 22, 24, 33, 40 van de wet
van 15 juni 1935 en 20 van de wet van
20 april 1874) :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in conclusie liet
·!Selden dat « uit de deskundige verslagen
van de gevangenisarts blijkt dat men
zijn .vrijlating vroeg en zegde dat verzorgmg buiten de gevangenis zich opdrong vermits hij in de beste omstandigheden voor maanden in stationaire toestand verkeert '' ;
Overwegende dat, zo het arrest, bij
~werneming. va~. de redenen aangehaald
m de schl'lftehjke vordering van het
openbaar ministerie, weliswaar oordeelt
dat uit het medisch attest van 25 april

197 5 blijkt dat de acute faze van de ziekte
waaraan eiser lijdt, thans beeindigd is
het echter buyen?-ien vaststelt, op grond
van regelmat1g m de Nederlandse taal
opgestelde stukken, dat eiser met het
oog op e.en doeltreff~nde geneeskundige
behandehng thans m het academisch
ziekenhuis te Gent vertoeft en aldaar
verzorgd wordt ;
Overwegende derhalve dat, al zouden
de :;tangeklaagde attesten van de gevangemsarts, op grond van de gecoi:irdineerde
wetten op het gebruik der talen in bestuursz~ken, nietig zijn, deze nietigheid
zonder mvlo.ed. blijft. op de wettelijkheid
van de beshssmg, d1e ten opzichte van
het aangevoerde verweer, luidens hetwelk eiser diende in vrijheid te worden
gesteld om buiten de gevangenis te worden verzorgd, door voormelde vaststelling wettig gerechtvaardigd is ;
Dat het onderdeel van het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 6 van het
Verclrag tot bescherming van de rechten
van de mens en. de fundamentele vrijheden . vreemd IS aan de voorlopige
hechtenis;
Overwegende dat, nu eiser zelf de
attesten van de gevangenisarts inriep,
het onderdeel van het middel, in zoverre
het op de schending van de rechten van
~e verdediging steunt, niet ontvankelijk
lS;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat noch uit de conclusie
van eiser noch uit enig ander stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser de. vertaling van bepaalde stukken
van het dossier heeft gevraagd ;
_Dat het onderdeel feitelijke grondslag
m1st;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
18;

. Om die redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroordeelt eiser in de kosten.
22 juli 1975. ~ Vakantiekamer. ~
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
~ Vm·slaggeve1·, de H. Sury. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. ~ Pleite1', de H. Houtekier.
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22 juli 1975.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP DE
VALSHEID VAN EEN VASTSTELLING IN
DE BESLISSING VAN EEN COMJIUSSIE
TOT BESCHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ. - GEEN BETIOHTING VAN VALSHEID. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

Bij geb1·ek aan betichting van valsheid is
niet ontvankelijk het middel dat geg1•ond
is op de valsheid van een aitthentieke
vaststelling in de beslissing van een
commissie tot beschm·ming van de maatschappij (1).

heid wordt beticht, het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
22 juli 1975. Vakantiekamer. Voo1'zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1', de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Ver-'
heyen (van de balie te Turnhout).

(GENIETS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 17 j1.mi 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 16 van de wet van
1 juli 1964,
doordat uit geen stuk van het dossier
blijkt dat de directeur van de inrichting,
de heer Borms junior, door de commissie
werd gehoord,
te1·wijl artikel 16 van voo'ri:nelde wet
zulks oplegt :
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat de heren Fr. Wouters en
L. Borms, directeurs van de inrichting,
werden gehoord alsook Dokter V. Kleykens, geneesheer bij de inrichting ;
Overwegende dat, luidens artikel 16,
lid 3, van voormelde wet, de commissie
cc de directeur of de geneesheer '' van de
inrichting tot bescherming van de maatschappij of van de geschikte inrichting
op het oogp1.mt van de veiligheid en
verzorging moet horen ;
Overwegende dat, nu voormelde vaststelling van de besli~sing niet van vals-

(1) Cass., 6 januari 1969 (A1•r. cass., 1969,
biz. 429); raadpi. cass., 4 juni 1974 (ibid.,
1974, biz. 1096),

V AKANTIEKAMER. -

22 juli 1975,

DIENSTPLICHT. - UrTSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
- TE LAAT INGEDIENDE AANVRAAG. 0PHEFFING VAN HET VERVAL OM UIT·
ZONDERLIJKE REDENEN. 0NAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE Jll[!.
LITIEGEREOHTEN.

De militiege1'echten om·delen op onaantastba?'e wijze ove?' de uitzonde1·lijke 1·edenen
door de dienstplichtige aangevoe1'd tot
opheffing van het ve1'val van een te laat
ingediencle aanvmag om uitstel of V?'ijlating van clienst op morele g1·ond (2).
(Art. 20, § 3, gecoi:ird. dienstplichtwetten van 30 april 1962.)
(LAMBREGS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
22 juli 1975. Vakantiekamer.
Voorzitte?' en Ve1·slaggeve1', Ridder Rutsaert, voorzitter. Gelijkluiclende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(2) Cass., 19 juni 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 1158).
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DIENSTPLIOHT.- UITSTEL EN VRIJLATING VAN DIENST OP J\'IORELE GROND.
- KOSTWINNER VAN RET GEZIN. ARTIKEL 17, § 2, VAN DE DIENSTPLICRT·
WETTEN. - BEPALING NIET TOEPAS·
SELIJK OJ\'I TE OORDELEN OF EEN GE·
ZINSLID VOOR HET GEZINSONDERHOUD
KAN INSTAAN.

Bij het onderzoek van de vraag of een
gezinslid van de dienstplichtige, die als
kostwinne1· ~titstel of v1·ijlating van
dienst vmagt, voor het gezinsonderhoud
kan instaan, dient niet te worden nagegaan of dit gezinslid zijn familie heeft
verlaten in de zin van a1·tilcel 17, § 2,
van de dienstplichtwetten, dat bepaalt
welke gezinsleden als verlm·en voor het
gezin kunnen worden beschouwd om
met overleden gezinsleden te kunnen
worden gelijlcgesteld, wanneer het uitstel
of de vrijlating van dat overlijden afhankelijk is gesteld (1).
(DAUW.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 mei 1975 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
12 maart 1975 (2) ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 10, § 1, 1°, 12, § 1,
7°, 17, § 2, van de gecoordineerde dienst. plichtwetten en 97 van de Grondwet,
doordat de Hoge Militieraad oordeelt
dat er van familieverlating in de zin van
de dienstplichtwetten slechts sprake kan
zijn indien het bewezen is dat het gezinslid het gezin h.eeft verlaten met de kennelijke bedoeling er niet meer in terug te
keren, dat het daarenboven verwaarloosd
heeft zijn plichten, waartoe het krachtens het Burgerlijk Wetboek gehouden is,
jegens het gezin na te komen, en dat
eveneens het bewijs client bijgebracht
te worden van het herhaald verzoek om
(1) Raadpl. cass., 8 rnaart 1954 (Arr. cass.,
1954, biz. 458); zie orntrent het begrip «familieveriating » in de zin van artikei 17, § 2,
van de dienstplichtwetten : cass., 16 juni
1954 (ibid., 1954, biz. 667) en 12 september
1973 (ibid., 1974, biz. 35).
(2) Niet gepubliceerd.

0ASSATIE, 1975. -
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tussenkomst in het gezinsonderhoud en
van de onmogelijkheicl van het gezinslicl
om aan deze verzoeken te volcloen,
tm·wijl cleze omschrijving van de
familieverlating niet blijkt uit artikel 17,
§ 2, van de gecoordineerde dienstplichtwetten en aan. dit artikel bijkomende
voorwaarden toevoegt :
·
Overwegende dat artikel 17, § 2, van
de dienstplichtwetten niet de gezinsleden
die voor het gezinsonderhoud kunnen
instaan bedoelt, maar bepaalt welke
gezinsleden als verloren voor het gezin
worden beschouwd 01u met overleden
gezinsleden te kunnen worden gelijkgesteld, wanneer het uitstel of de vrijlating van dienst van dat overlijden afhankelijk wordt gesteld ; dat dez.e bepaling geen toepassing vindt bij het onderzoeken van de vraag ·of het ink omen van
de dienstplichtige voor het gezinsonderhoud onmisbaar is en dat hij aan deze
voorwaarde voldoet om als kostwinner
te kunnen worden beschouwd in de zin
van artikel 10, § 1, · 1°, van dezelfde
wetten;
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat de zuster van eiser
voor het onderhoud van de moeder kan
instaan, zodat het inkomen van eiser
voor het gezinsonderhoud niet onmisbaar is;
Dat deze vaststelling volstaat om de
beslissing dat eiser niet voldoet aan de
door genoemd artikel I 0, § 1, 1°, gestelde
voorwaarden om als kostwinner te kunnen worden beschouwd, wettig te verantwoorden ; dat de Hoge Militieraad niet
hoefde te onderzoeken of de zuster van
eisei' haar familie had verlaten in de .zin
van genoemd artikel 1 7, § 2 ;
Dat het middel, hetwelk de door de
Hoge Militieraad gegeven interpretatie
van het begrip << familieverlating " aanvecht, derhalve gericht is tegen een
overbodig motief van de beslissing en bij
gebrek. aan belang niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
·

22 juli 1975. - Vakantiekamer. Voorzitter en Ve1·slaggever, Ridder Rutsaert, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleitm·, de H. Jacobs (van de balie te
Hasselt.)

V AKANTIEKAMER.

1°

20

197 5,

voor het Hof van cassatie worden voorgedragen (3).

STRAF'NIET-

5o In artikel 828 van het Ge1·echtelijk

augustus

CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. VAAG MIDDEL. ONTVANKELIJKHEID.

2°

3°

-
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WRAKING.
STRAFZAKEN.
JEUGDBESCHERMING. BESLISSING
IN HOGER BEROEP OP EEN VORDERING
TOT WRAKING. 0ASSATIEBEROEP
TOEGELATEN.

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. JEUGDBE'SCHERMING. WRAKING. BESLISSING IN
ROGER BEROEP OP EEN VORDERING TOT
WRAKING. 0ASSATIEBEROEP MOGELIJK.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DATER
EEN REDEN TOT WRAKING BESTAAT VAN
EEN LID VAN DE RECRTBANK DIE DE
ZAAK IN EERSTE AANLEG REEFT GEWEZEN. MIDDEL DAT NIET VOOR RET
EERST vooR RET HoF KAN WORDEN
AANGEVOERD.

5°

WRAKING. STRAFZAKEN.
JEUGDBESCRERMING. REDENEN TOT
WRAKING.- BEGRIP.

1° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel waari1~ de schending van een
wettelijke bepaling wordt aangevoerd
zonder nader te bepalen waarin deze
schending bestaat ( 1).
2o en 3o Het arrest waarbij het hof van

beroep tdtspraak doet op een vordering
tot wraking van een 1'echter van de
rechtbank die op deze vordering in
eerste aanleg heeft beslist, is vatbaar
voor cassatieberoep (2). (Impliciete oplossing.)
4° Het rniddel ten betoge dat er een reden
tot wraking bestaat van een lid van de
1·echtbank die de zaak in ee1·ste aanleg
heeft gewezen kan niet voor het ee1·st
(1) Cass., 30 april 1974 (.Arr. cass., 1974,
blz. 955); 4 juni 1975, supra, blz. 1053.
(2) GARSONNET en C:EzAR-BRu, Traite de
procedure civile et commerciale, d. III, blz. 54
en vlg. ; Encyclopedic Dalloz, Procedure civile,
v" Recusation, nr. 83 ; CARRE, Lois de proced111'e
civile, d. III, nr. 1408, blz. 123 en 124 ; SoLus
en PERROT, Droit judiciaire prive, d. I,
blz. 680, make~ in noot melding van de

W etboek wo1·dt een beperkt aantal redenen tot wraking opgesornd; het verwijt
dat een rechte1· tot jettgdrechter is benoemd, hoewel hij de wettelijke voorwaarden niet ve1'vttlde, kornt in dit a?·tikel niet voo1· en is dus geen reden tot
wraking.
(DEL ... , T. X ... )
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 december 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van ·de artikelen 372 tot
en met 374 van het Burgerlijk Wetboek,
154, 155, 189 en 190 van het Wetboek
van strafvordering, 97 van de Grondwet,
en uit de miskenning van de rechten van
de verdediging en van het beginsel van
het contradictoir kenmerk van de debatten:
Overwegende dat het middel niet
preciseert waarin de 'schending van de
wetsbepalingen die het vermeldt, of de
miskenning van de rechten van de verdediging of v;1n de regel van het contradictoir kenmerk van de debatten, zou
hebben bestaan ;
·
Dat, rvegens die onduidelijkhei<,l, het
middel niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de sohending van artikel 828, so en ll o,
van het Ger.echtelijk W etboek,
doordat de rechter X ... 1° in betrekking
stand met het Hof van beroep te Luik
op het ogenblik dat de zaak naar dit hof
werd verwezen (schending van artikel 828, 8°), 2° vanaf het ogenblik dat
hij op aanklacht van een derde kennis
heeft · genomen van het dossier in zake
de minderjarige D. De L ... , bestendig
blijk heeft gegeven van een hoge graad
van vijandschap ten opzichte van eiser :

arresten van het Hof van cassatie van Frankrijk inzake wraking, zonder verdere commentaar, en nemen dus impliciet aan dat cassatieberoep ontvankelijk is.
(3) Raadpl. cass., 27 juni 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 1224); 21 januari 1975, supra,
blz. 568.

1187Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat uit de stukken die
aan het Hof zijn' onderworpen, niet blijkt'
dat eiser voor de rechter in hoger
beroep die grief heeft aangevoerd ;
Dat het middel dienaangaande nieuw
is en voor de eerste keer niet voor het
Hof kan worden aangevoerd ;
Betreffende het tweede onclerdeel :
Overwegencle dat het arrest erop wijst
dat " eiser in hoger beroep (thans eiser)
geen bewijs door geschriften en evenmin
een begin van bewijs ervan levert ... dat
er een hoge graad van vijandschap tussen
de rechter X ... en hem zou bestaan >> ;
Dat dit onderdeel van het midclel erop
neerkomt de feitelijke en derhalve soevereine beoordeling van de feitenrechter
te bekritiseren ;
Dat het middel derhalve niet ontvan·
kelijk is;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7 van de wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en 79 van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordq,t, toen de rechter V ... op 15 januari 1971 de beschikking tot plaatsing
van de minderj arige heeft genomen, hij
de voorwaarde niet vervulde om tot
jeugdrechter te worden benoemd, daar
hij niet voldeed aan de criteria vastgesteld bij artikel 7 van de wet van 8 april
1965 en artikel 79 van het Gerechtelijk
W etboek ; dat derhalve kan worden geacht dat hij niet de vereiste kennis bezat
om uitspraak te doen, vermits de fu:rictie
van jeugdrechter een gespecialiseerde
functie is :
Overwegende dat het arrest wettelijk
beslist dat het in het middel aangevoerde
feit " vreemd is aan de aangelegenheclen
die wraking kunnen opleveren "; dat,
ook al zou clit feit bewezen zijn, het niet
voorkomt onder de reclenen tot wraking
die limitatief in artilml 828 van het
Gerechtelijk
vVetboek
'WOrden
opgenoemd;
Dat het middelnaar recht £aalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 augustus 1975. - Vakantiekamer.
- Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste
voorzitter.- Ve1•slaggeve1·, de H. Capelle.
- Gelijkluidende conclt~sie, de H. Krings,
aclvocaat-generaal.

VAKANTIEKAMER.-

20 augustus 1975.

STRAF. VERVANGENJ)E GEVANGENISSTRAF. SAl\'i:ENLOOP VAN WANBEDRIJVEN. SAMENVOEGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN. DEZE STRAFFEN l\WGEN NIET ZWAARDER
ZIJN DAN ZES 1\'i:AANDEN.

Behoudens bijzoncle1·e wettelijke bepaling,
mogen de ve1·vangencle gevangenisstrajjen, bij samenloop van wanbecl1·ijven
en in geval van samenvoeging van die
stmjj'en, niet zwam·cle1· zijn clan zes
maanclen (1). (Artt. 40 en 60 S.W.)
(BOUSSARD, T. BAOZIEWOOZ EN LITISOONSORTEN; KREHOTA, T. BAOZIEWOOZ,
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« GOLD STAR ll EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « GROEP ASSUBEL ll.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 februar! 197 5 gevvezen door
het Hof van beroep te Luik;
I. Op de voorziening van de eerste
eiser :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
te zijnen laste ingesteld :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van de artikelen 40 en
60 van het Strafwetboek :
Overwegencle dat, door zowel bij bevestiging van het eerste vom'lis als op groncl
van eigen beschikkingen eiser 'te, veroorclelen wegens verschillende samenlopende
wanbedrijven tot vervangende gevangenisstraffen waarvan de duur in het geheel
acht maanden en vijftien dagen bedraagt,
zonder die straffen overeenkomstig artikel 60 van het Strafwetboek tot het
clubbele van het maximum van de bij
artikel 40 van hetzelfde wetboek opgelegde straf van clrie maanden te verminderen, het arrest die twee wetsbepalingen
heeft geschonden ;
Overwegencle voor het overige dat de
substantiele of op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvormen werden na(1) Cass., 13 januari 1958 (A?'?'. cass., 1958,
blz. 284) ; 25 september 19131 (Bttll. en Pas.,
19131, I, 104).

38.
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geleefd en dat de beslissing geen onregelinatigheid bevat, die eiser schaadt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover hierin nagelaten
werd overeenkomstig artikel 60 van het
Strafwetboek de tegen de eerste eiser
uitgesproken vervangende gevangenisstraffen te verminderen ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; be;veelt
dat van dit arrest lDelding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde . beslissing ; · veroordeelt de
eerste eiser in drie vierde van de kosten
van zijn voorziening ; laat het overige
vierde ten laste van de Staat ; veroordeelt de tweede eiser in de kosten van
zijn voorziening ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

20 augustus 1975. ~ Vakantiekamer.
~ Voo1·zitte1', de H. Louveaux, eerste
voorzitter. ~ Verslaggeve·r, de H. Screvens.
Gelij klHiclencle conclHsie, de
H. Krings, advocaat-generaal.

~

doende op tegenspraak, eiser veroordeelt
om een voertuig op de openbare weg te
hebben bestuurd, niettegenstaande een
tegen hem uitgesproken verval ~ot sturen ;
Dat, daar tegen die beslissing krachtens
artikel 172 van het Wetboek van strafvordering hoger beroep kon worden ingesteld, deze niet in. laatste aanleg werd
gewezen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
18;

Om die redenen, en zonder dat er
grond bestaat om de memories na te gaan,
die ter griffie van het Hof werden ontvangen op 1 en 17 juli 197 5 en die geen
betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de
voorziening ; veroordeelt eiser in de
kosten.

20 augustus 1975. ~ Vakantiekamer.
Voo1·zitte1·, de H. Louveaux, eerste
voorzitter. ~ Ve1•slaggever, de H. Screvens.
Gelij Tclt~iclende conclusie, de
H. Krings, aclvocaat-generaal.

~

VAKANTIEKAll'I:ER.
VAKANTIEKAMER.

~

20 augustus 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
~ STRAFZAKEN. ~ VONNIS VAN DE
POLITIERECHTBANK IN EERSTE AANLEG
, GEWEZEN.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is cle voo1·ziening tegen
een vonnis in eerste aanleg van cle
politie1·echtbank (1). (Artt. 608 en 609,
1°, G.W.)

~

20 augustus 1975.

1° UITLEVERING. ~ BEVELEN TOT
AANHOUDING DOOR DE BUITENLANDSE
OVERHEID WEGENS DEZELFDE FElTEN
VERLEEND. ~ ExEQUATUR. - VooRWAARDEN.

2° UITLEVERING. ~ OVEREENKOMST
BETREFFENDE DE UITLEVERING EN
, WEDERZIJDSE REOHTSHULP IN STRAFZAKEN TUSSEN BELGIE EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, - BEVEL TOT
AANHOUDING DOOR DE BUITENLANDSE
OVERHEID VERLEEND. ~ VEREISTE
VERlVillLDINGEN.

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1974 gewezen door
de Politierechtbank te Luik ;
Overwegende dat het vonnis, recht-

vVannee1· cle b~titenlandse overheid twee
bevelen tot. aanhouding we gens dezelfde
jeiten heeft ve1·leend tegen degene om
wiens ~~itleve1·ing wenl ve?'Zocht, en het
ee1·ste bevel slechts voorlopig we1·cl VB1'leend, woTclt · de wettelij Tcheid van cle
proced~we van executoi1'Ve1'klaTing van
het tweecle bevel niet befnvloed door het
bestaan van het ee1·ste bevel en evenmin
door de claaropvolgencle spoedpToced~~~·e.

(1) Cass., 15 januari 1973 (.A1'1'. cass., 1973,
blz. 498); raadpl. cass., 17 februari 1975,
sup1•a, blz. 675.

2° Hoewel, krachtens de oveTeenkomst bet?·effende cle uitleve1·ing en weclerzijclse
?'echtslmlp in strajzaken tussen het
KoninkTijk Belgie en de Bonds1·epubliek

1o
(LECOMPTE.)
ARREST (ve1·taling).

-
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Duitsland, het bevel tot aanhouding de
~titeenzetti.ng van de jeiten moet' bevatten
en de plaats van het misd1·ijj zo nauwkeu?·ig mogelijk moet opgeven, mag deze
laatste ve1·melding, onder vo01'behmtd
van de ee1·biediging van de ?'echten van
de verdediging, niettemin blij ken uit de
stttlclwn betreffende de voorlopige aanhouding (1).
(LOWY.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op de twee bestreden arresten, op 20 juni 1975 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschulcligingstelling ;
Over het eerste micldel, afgeleid nit de
schencling van de artikelen 3, 5 van de
wet van 15 maart 1874 op de,nitleveringen, 10, II, 14 van de overeenkomst betreffende de nitlevering en wederzijdse
rechtshulp in strafzake:n tussen het
Koninkrijk Belgiii en de Bonclsrepubliek
Dnitsla:nd, o:ndertekend te Brnssel op
17 januari 1958, gepubliceerd in het
Staatsblad van 19 juni 1959, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk W etboek en 97
van de Grond>vet,
doo1·dat het hof van beroep enerzijds
bij arrest van 20 juni 197 5 de beroepen
beschikking bevestigt, die, blijkens de
aanhef zelf van dit arrest, het bevel tot
aanhouding uitvoerbaar verklaart, dat
lastens eiser op 25 april .197 5 door de
onderzoeksrechter van het Amtsgericht
te Mlinchen verleend \verd wegens medeplichtigheid aan oplichting, en clit op
grand :q1et nm;ne dat het in het Duits is
opgesteld, door de onderzoeksrechter
te Mihwhen is ondertekend en voorzien
is van het zegel 'van de rechtbank van
die stad, dat het dus gaat om een origu1.eel
stuk in strijd met eisers loutere allegatie,
die geen enkel gegeven tot staving ervan
aanvoert ; het hof anderzijds, bij een
tweede arrest van dezelfde datum, zegt
dat eisers verzoek tot voorlopige invrijheidstelling geen bestaansreden heeft,
daar, vanaf 6 mei 1975, hij slechts in
hechtenis wordt gehouden ter uitvoering
van het bevel tot aanhouding dat te zijnen opzichte op 25 april 1975 door de
onderzoeksrechter te Mlinchen werd verleend,
tenvijl het enige in het Duits opgestelde
\

(1) Raadpl. cass., 23 maart 1964 (Bu.Zl. en
Pas., 1964, I, 797).

stuk van 25 april 197 5 dat de handtekening draagt van een rechter te Miinchen
en voorzien is vQcn het zegel van de rechtbank van die stad, niet het bevel tot
aanhouding . is, dat ten opzichte van
eiser door de Duitse gerechtelijke overheid werd verleend ; immers een bevel
tot voorlopige aanhouding reeds op
18 april 197 5 door de Belgische onderzoeksrechter ten opzichte van eiser werd
verleend en de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel op 7 mei 1975 het
verzoek tot invrijheidstelling van genoemcle eiser heeft afgewezen, op grand
met name « dat het verzoek tot voorlopige · aanhoucling wijst op het bestaan
van een bevel tot aanhoucling dat tegen
de betrokkene op 14 april 1975 door de
gerechtelijke overheicl te Miinchen werd
verleend » ; het stuk van 25 april 197 5
waarvan sprake is in de bestreden arresten eveneens uitdrukkelijk vermelclt clat
eiser "tengevolge van een bevel tot aanhonding door de Rechtbank van eerste
aanleg te Mi.1nchen op 14 april 1975 verleend, thans met het oog op de uitlevering
te Brussel voorlopig is aangehouden »,
zodat dit stuk zelf dit bevel tot aanhouding niet kan zijn ; het · bevel tot aanhouding dat op 14 april 1975 door de
Duitse overheid lastens eiser werd verleEmd, door de Bondsrepubliek Duitsland
niet tot staving van het verzoek tot
eisers uitlevering wordt voorgelegd en
evenmin in het dossier voorkomt; zoals
eism~ het in zijn conclusie in hager beroep
stelde, het verzoek tot uitlevering onregelmatig was, vermits geen enkel
origineel of authentieke afievering van
het door de Duitse gerechtelijke overheid
verleend bevel tot aanhouding erbij was
gevoegd ; het klaarblijkelijk onmogelijk is
een niet overgelegd bevel tot aanhouding
executoir te verklaren en derhalve het
eerste arrest tot bevestiging van de
beschikking waarbij het zogenaamd bevel
tot aanhouding van 25 april 1975 executoir wordt verklaard, alsmede het tweede
arrest waarbij eisers verzoek tot invrijheidstelling afgewezen wordt op grond
dat hij vanaf 6 mei 1975 slechts krachtens dat zogenaamd bevel tot aanhouding, dat door de Belgische rechtbanken
nitvoerbaar .werd verklaard, in hechtenis
wordt gehouden, dienen te worden vernietigd :
Overwegende dat nit de stnkken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt :
0
I dat tengevolge van een verzoek van
de Dnitse regering en van een bevel tot
aanhonding op 14 april 1975 door de
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onderzoeksrechter te Miinchen verleend,
de onderzoeksrechter te Brussel, op
18 april 1975, met het oog op uitlevering,
de voorlopige aanhouding van eiser als
dader of mecleclader verdacht van oplichting heeft bevolen, en dat het verzoek
tot voorlopige invrijheidsteiling dat op
30 april 1975 door eiser, krachtens dit
voorlopig bevel in hechtenis gehouden,
werd ingediend, op 7 rr:tei 19 7 5 binnen
de wettelij,ke termijnen bij beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank
van eerste aanleg te Brussel verworpen
werd; 2° dat op 25 april 1975 door de
onderzoeksrechter te Mfmchen, wegens
medeplichtigheid aan oplichting, lastens
eiser een bevel. tot aanhouding wercl
verleend en dat, bij beschikking van
6 mei 1975, de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel met
het oog op uitlevering clit bevel uitvoerbaar heeft verklaard; 3° dat, op de hogere
beroepen van eiser tegen voornoemde
beschikldngen van 6 en 7 rnei 1975, het
eerste bestreden arrest de executoirverklarencle beschikking bevestigt e~1 het
ancler clan ook verklaart dat het vei'zoek
tot voorlopige invrijheidsteiling geen
voorwerp meer heeft ;
Overwegende dat, nu het uitvoerbaar
verklaard bevel tot aa.nhouding het bevel
is geclagtekencl 25 april 1975, het bevel
geclagtekencl 14 april 197 5 niet samen
met het verzoek tot uitlevering moest
worden overgelegcl ;
Dat, zelfs indien beide bevelen tot
aanhouding van de buitenlanclse overheicl wegens dezelfde feiten werden afgeleverd, de wettelijkheid van de procedure
van executoirverklaring van het tweede
niet kon worden aangetast. door het
bestaan van het eerste bevel en evenmin
door de spoedprocedure die erop volgcle ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweecle middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 2 van de
wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen, 10, inzonclerheid 10-2, litt. b, ll van
de overeenkomst betreffende de uitlevering en' wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk Belgie en de
Bondsrepubliek Duitsland, onclertekend
te Brussel op 17 januari 1958, gepubliceerd in het Staatsblad van 19 juni 1959,
en 97 va)J. de Grondwet,
doordat, bij het afwijzen van het verweer waarin eiser betoogde dat het verzoek tot uitlevering onregelmatig was
omdat het uitvoerbaar verklaard bevel

tot aanhouding geen melding maakt van
de plaats waar de strafbare feiten zouden
zijn gepleegd, het hof van beroep beslist
dat artikel 10 van de overeenkomst van
17 januari 1958 de vermelding van de
plaats van het misdrijf rangschikt onder
de gegevens die « zo juist mogelijk n te
verstrekken zijn in een uiteenzetting van
de feiten die, net zoa.ls het bevel tot aanhouding, maar onafhankelijk ervan, tot
staving van het verzoek moet worden
overgelegd, dat artikel ll bepaalt clat,
indien die gegevens niet blijken te volstaan, deze aan de hand van latere
inlichtingen kunnen worden aangevuld
en noodzakelijkerwijs moet ·Worden aangenomen dat zij tevens lmnnen blijken
nit reeds vroeger verstrekte inlichtingen,
hetgeen ten deze het geval is, vermits het
dossier inderdaad een radiogram nmnmer 5770 inhoudt, dat al op 16 april 197 5
door Interpol vViesbaden aan Interpol
Brussel met het oog op eisers voorlopige
aanhouding werd gericht, welk radiogram
reeds een uiteenzetting der feiten bevat
met de vermelding clat zij te Miinchen
en te Brussel werden gepleegd,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, zo in strijd met
wat eiser meent het in het Duits opgesteld
stulc van 25 april 197 5, ondertekend door
de rechter te Miinchen en voorzien van
de stmhpel van de rechtbank van die
stad, wei het bevel tot aanhoucling is
clat de Duitse overheid tegen eiser heeft
verleend, het verzoek tot uitlevering
zoncler de uiteenzetting der feiten, welke
nochtans blijkens artikel 10 van de overeenkomst van 17 januari 1958 en het
bestreclen arrest zelf, net zoals het bevel
tot aanhouding maar onafhankelijk ervan, tot staving van het verzoek tot
uitlevering moet worden overgelegd, niet
regelmatig .is (schending van aile in het
middel vermelde wettelijke bepalingen) ;
tweecle oncle?·cleel, de plaats waar de
feiten, waarvoor de uitlevering werd
gevraagd, werclen gepleegcl, moet worden
opgegeven in de uiteenzetting van die
feiten, welke uiteenzotting moet worden
gevoegd bij het verzoek tot uitlevering,
'en niet kan blijken uit de stukken die
ter rechtvaardiging van een verzoek tot
voorlopige aanhouding van de door de
vreemde overheid opgespoorde persoon
vroeger reeds werden overgelegd (schending eveneens van aile in het middel vermelde wettelijke bepalingen) :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat buiten de vermelding
van de ten laste gelegde feiten het bevel
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tot aanhouding van 25 april 197 5 de
uiteenzetting van de feiten inhoudt ;
Dat niet is vereist dat het bevel tot
aanhouding en de uiteenzetting van de
feiten afzonderlijk worden overgelegd ;
Betreffende het tweede onderdf;Jel :
Overwegende dat naar luid van artikel 10 van de overeenkomst betreffende
de uitlevering en de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen l~et Km~inkrijk
Belgie en de Bondsrepubhek Dmtsland,
ondertekend te Brussel op 17 januari
1958, de plaats van het misdrijf zo juist
mogelijk in de uiteenzetting der feiten
moet worden opgegeven ;
Dat· het de vreemde overheid staat,
onder toezicht van de Belgische rechter,
deze verplichting na te komen ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
de plaats van het misdrijf ten deze op
passende wijze werd opgegev~~'. , het
arrest in rechte zegt dat de aanWIJzmgen
dienaangaande " kunnen blijken ... uit
reeds vroeger verstrekte i:n1ichtingen '' ;
Overwegende dat, onder voorbehoud
van de eerbiediging van de rechten van
de verdediging, waarvan de miskenning
ten deze niet vvordt aangevoerd, in het
verzoek tot uitleveriJlg de plaats van
het misdrijf onder meer door de stukken
die betrekking hebben op de voorlopige
aanhouding kan worden aangegeven ;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de· kosten;
20 augustus 1975. - Vakantiekamer.
Voorzitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1•slaggever, de H. LegrosGelijkluidende conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.

\TAKANTIEKAJ\'i:ER.

-

1o VOORLOPIGE

20 augustus 1975.
HECHTENIS.

HECHTENIS. DE BESLISSING.

GEEN TERMIJ'N VOOR

2o VOORLOPIGE HECHTENIS.
TERMIJ'N WAARBINNEN DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING MOET UITSPRAAK DOEN OP HET HOGER BEROEP
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD·
KAMER WAARBIJ' HET BEVEL TOT AAN·
HOUDING WORDT BEVESTIGD OF DE
VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT GE·
HANDHAAFD.- AARD VAN DEZE TERMIJ'N.

1o Geen enkele wettelij ke bepaling sch?-ijjt

de te1·mijn voo1· waa1·binnen de kame?'
van inbesclmldigingstelling, na ve1'wijzing doo1· het Hof van cassatie, over
de handhaving van het bevel tot aanhouding moet beslissen (1).
2a De te1·mijn wambinnen de Ieamer van

inbeschuldigingstelling moet 'Ltitsp1·aak
doen op het hoge1· be1·oep tegen een beslissing van de madkame1·, wam·bij het
bevel tot aanhoucling wonlt bevestigd
of de vooTlopige aanhouding woTdt gehandhaajd, is geen vm:ja1·ingste1'1nijn, in
de zin van artikel 24 van de wet van
17 ap1·il 18 74 houdende de voomjgaande
titel van het TVetboek van stmjvonle1·ing;
de 1·egels inzake schorsing van de ve1'jaTing van de stmfvoTdeTing zijn niet
van toepassing (2).
(THISSEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, rechtdoende
als gerecht waarnaar de ,zaak verwezen
wordt;
Gelet op het arrest van 9 juni 197 5
van het Hof (3);
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 20 van
de wet van 20 aprill874 op de voorlopige
hechtenis, gewijzigd bij het enig artikel
van de wet van 25 juli 1959, en 24 van
de wet van 17 april 1878 houdende de
voorafgaande titel van het W etboek van

-

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING DIE, NA VERWIJ'ZING DOOR HET
HOF VAN CASSATIE,, BESLIST OVER DE
HANDHAVING VAN
DE
VOORLOPIGE

(1) en (2) Zie de conclusie van het openbaar
ministerie verschenen in Rev~w de d1·oit penal,
1975-1976, blz. 173.
(3) Supm, blz. 1070.

ll92strafvordering, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 30 mei 1961,
doonlat, nadat op 17 februari 1975 de
onderzoeksrechter te Verviers tegen eiseres een bevel tot aanhouding had verleend, op 14 maart 1975 de raadkamer
van de Correctionele Rechtbank te
V erviers genoemd bevel tot aanhouding
had bevestigd, op 14 maart 1975 eiseres
tegen die beschikking hoger beroep had
ingesteld, op 26 rnaart 1975 het Hof van
beroep te Luik, kamer van inbeschulcligingstelling, rechtdoende bij nieuwe beschikking, het bevel tot aanhouding had
bevestigcl, op 2 april 197 5 eiseres cassatieberoep had ingesteld en op 9 juni 1975
het Hof de vernietiging had uitgesproken
van het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, voor .zover het uituitspraak deed over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, en de zaak naar
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling, had verwezen, het arrest afwijzend beschikt op
het middel, waarin eiseres aanvoerde dat
de termijn van vijftien dagen die aan de
kamer van iribeschuldigingstelling werd
toegekend om haar arrest te wijzen, tijdens de procedure voor het Hof van
cassatie wercl geschorst, maar opnieuw
was beginnen te lopen vanaf 10 juni 1975
en dat derhalve de h:amer van inbeschuldigingstelling te Brussel zou hebben
moeten uitspraak doen binnen drie dagen
vanaf 10 juni 1975, op grand dat a.rtikel 373 van het Wetboek van strafvordering niet van toepassing is inzake voorlopige hechtenis die in het bijzonder
geregeld is bij de wet van 20 april 1874,
dat die wet niet uitdrukkelijk beschikt
betreffende de gevolgen van het cassatieberoep in zodanige zaken, clat zij met
name niet de termijn bepaalt, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak is verwezen,
gehouden is om uitspraak te doen en
dat, bij ontstentenis van enige andere
bepaling, voor die kamer van i~ibeschul
digingstelling vanaf het ogenblik van het
verwijzend arrest de normale termijn
van vijftien dagen die is bepaald in
artikel 20 van voornoemde wet, op de
voorlopige hechtenis van toepassing is,
te1·wijl volgens artikel 20 van voornoemde wet van 20 april 1874, gewijzigd
bij het enig artikel van de wet van
25 juli 1959, de hechtenis van eiseres
slechts kon worden gehandhaafd indien
de beslissing op het hager beroep van
14 maart 1975 van eiseres geschiedde
binnen vijftien dagen nadat het beroep
is ingesteld en derhalve, rekening hou-

dend met de schorsi,ng waarvan die termijn van vijftien dagen krachtens artikel 24 van voornoemde wet van 17 april
1878, gewijzigd bij artikel 1 van de wet
van 30 mei 1961, het voorwerp was, de
kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak verwezen werd het ten
opzichte van eiseres verleencle bevel tot
aan,houding slechts kon handhaven inclien zij haar arrest ten laatste op 12 juni
1975 wees, behalve indien, hetgeen het
bestreden arrest niet vaststelt, die kamer
zich in een geval van overmacht zou hebben bevonclen, waardoor zij zou zijn belet
geweest om vroeger als zij clit heeft
gedaan, uitspraak te doen :
Overwegende dat artikel 20 van de
wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, gewijzigd bij de wet van
25 juli 1959, enig artikel, voorschrijft
dat in geval van hoger beroep << de stand
van zaken ongewijzigd blijft totdat over
bet hoger beroep is beslist, voor zover dit
geschiedt binnen vijftien clagen nadat
het beroep is ingesteld » en dat << zodra
deze termijn is verstreken, de verdachte
in vrijheid gesteld wordh ; dat de termijn
waarbinnen het rechtscollege in hoger
beroep na verwijzing van het Hof van
cassatie uitspraak moet doen, noch door
die bepaling, noch door enige andere
bepaling wordt vastgesteld;
Overwegende dat artikel 24 van de
wet van 17 april 1874 houdende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering, gewijzigd bij artikel 1
van de wet van 30 rnei 1961, betrekking
heeft op de schorsing van de strafvordering en vreemd is aan de voorlopige
hechtenis;
Dat het middel naar recht faalt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1350 van het Burgerlijk Wetboek, 23,
24, 25, 26, 28 van het Gerechtelijk Wethoek en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering,
Dat het.middel, dat steunt op een verkeerde lezing van het bestreden arrest,
feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
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20 augustus 1975. - Vakantiekamer.
Voorzitte1·, de H. Louveaux, eerste
voorzitter. ---,-- Verslaggeve1·, de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal.

-

VAKANTIEKAMER.- 20 augustus 1975.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. NEERLEGGING VAN
EEN OONOLUSIE. GEEN VERPLICH·
TING VOOR DE REOHTER ZULKS IN ZIJN
BESLISSING TE VERMELDEN.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS·
SING VAN EEN OOMJ\HSSIE TOT BESOHER·
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING WORDT GE·
WEIGERD. - MoTIVERING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.
- CoNOLUSIE. - BESOHOUWINGEN IN
DE VORM , VAN LOUTERE ONDERSTEL·
LINGEN OF TER ZAKE NIET DIENEND
VOOR DE TE NEMEN BESLISSING. GEEN VERPLICHTING EROP TE ANT·
WOORDEN.
4° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLIS·
SING VAN EEN OOMMISSIE TOT BESOHER·
MING VAN DE MAATSOHAPPIJ. - BESLISSING NIET ONDERTEKEND DOOR EEN
LID VAN DE OOMJ\HSSIE.- GEVOLG VAl"[
DIT VERZilll\'[ OP DE GELDIGHEID VAN
DE BESLISSING.
5° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN EEN
OOMMISSIE TOT BESOHERJ\'I:ING VAN DE
MAATSOHAPPIJ. BESLISSING NIET
ONDERTEKEND DOOR EEN LID VAN
DEZE OOMMISSIE. - GEVOLG VAN DIT
VERZUIM OP DE GELDIGHEID VAN DE
BESLISSING.

1° Geen enkele wettelijke be paling ve1'·
plicht de 1'echte~· in zijn beslissing te
vermelden dat een conclttsie is neergelegd (1).
(1)
1973,
(2)
1974,

Raadpl. cass., 12 juni 1973 (A1'1', cass.,
biz. 987).
Raadpl. cass., 26 maart 1974 (An·. cass.,
blz. 825).

2° De beslissing van een commissie tot
besche1'ming van de maatschappij, waa1'·
bij de inv1'ijheidstelling van de ganternee~·de wo1·dt geweige~·d en volgens welke
de geestestoestand van laatstgenoemde
niet voldoencle ve?'bete?'d is en de voo1'·
waa?'den voo?' zijn 1'eclasse1·ing niet
VM'vttld zijn, antwoo1·dt passend op de
concl~tsie van de gefnte1'1We1'de, in zove1'1'e
daa1·in het tegenove1·gestelcle wordt bewee?'d en wo?'dt aangevoe1·d clat de
geneesk~tndige
bewijselementen ontoe1'eikend waren (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° De rechte1· is niet verplicht te antwo01·clen
op een conclusie wam·in enkel onde1'·
stellingen of aanspmken vo01•komen die
te1· zake niet dienend zijn voo1· de te nemen
beslissing (3). (Art. 97 Grondwet.)
4° on 5° Ntt het bestaan van de beslissing
van een commissie tot beschennii~g van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische ajdeling van een gevangenis
vaststaat en voo1· die beslissing de eenparigheid van de leden van de commissie
niet ve~·eist is, lean het ontb1·elcen van de
handtelcening van een lid op die beslissing geen n·ietighe-id hie1·van tot gevolg
hebben (4). (Artt. 782, 860 en 862
G.W.)
(LEONARD.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 26 juni 197 5 gewezen door
de' commissie tot bescherming van de
maatschappij ingesteld . bij de psychiatrische afdeling van de· gevangenis te
Vorst;
·
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij de handhaving van eisers internering wordt
bevolen na zijn wederopneming in genoemde psychiatrische afdeling op vordering van de procureur des Konings :

Over het eerste middel, ·afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo?'dat, ee?'ste onde1'deel, de beslissing
niet vermeldt dat de raadsman van de
(3) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Bull.
en Pas., 1966, I, 447).
(4) Cass., 3 september 1974, snpm, blz. 7,
en de noot onder dit arrest; raadpl. cass.,
2 en 9 december 1974, sttpm, blz. 388 en 427.
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ge!nterneerde op 5 juni 1975 een conclusie heeft neergelegd ;
tweecle oncleTcleel, de beslissing geen
antwoord geeft op' de conclusie waarin
eiser stelde, enerzijds, dat hij geen gevaar
meer voor de maatschappij opleverde en
dat sinds zij~1. invrijheidstelling zijn
geestestoestand niet was verergerd en,
anderzijds, dat hij een heelkundig ingrijpen moest ondergaan ;
de1·cle onde1·deel, de cornmissie tot bescherming van de maatschappij de conclusies van het verslag van 25 juni 1975
van dokter Spiette verwerpt, zonder
haar beslissing dienaangaande met redenen te omkleden :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat de voorzitter van de
commis13ie tot bescherming van de maatschappij door een kanttekening heeft
vastgesteld dat ter terechtzitting van
5 juni 197 5 eiser een conclusie had neergelegd;
Betreffende het tweede en het derde
onderdeel samen :

doordat de beslissing slechts is ondertekend door de voorzitter en de secretaris
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij en wegens het ontbreken
van de handtekening van de overige leden
van de commissie het bewijs niet is
geleverd dat de beslissing met de volstrekte meerclerheid van stemmen, vereist bij artikel l93bis van het Wetboek
van strafvordering, werd genomen :

Overwegende dat de beslissing is
ondertekend door de voorzitter en de
secretaris van de commissie tot bescherming van de maatschappij;
Overwegende enerzijds dat, nu het
bestaan van de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij vaststaat · en nu die beslissing
niet de eenparige stemmen van de leden
van de commissie vereist, niet-ondertekening vanwege de overige leden van
de commissie de nietigheid van die
beslissing niet kan meebrengen;
Dat anderzijds de beslissing gewezen
met toepassing van de artikelen 16 en 18
van de wet tot bescherming van de
maatschappij moet worden geacht met
de meerderheid der stemmen te zijn
gewezen;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen worden nageleefcl en·
clat de beslissing overeenkomstig de wet
is;

Overwegende dat, door erop te wijzen
dat << de geestestoestand van de ge!nterneerde niet voldoende verbeterd is " en
<< dat de voorwaarden van· sociale aanpassing van de ge!nterneerde niot vervuld zijn ,, de beslissing eon passend
antwoord geeft op de conclusio waarin
het tegenovergestelde wordt beweerd en
de ontoereikendheid van de geneeskundige bewijselementen wordt bekritiseerd ;
Dat eiser, voor het overigc, zich in zijn
conclusie ertoe beperkt onderstellingen
te maken, melding te maken van voornemens, en stellingen aan te voeren die
voor de met toepassing van artikel 20
van de wet tot bescherming van de
maatschappij te nemen beslissing niet
dienend zijn, op welke zoveelste beschouwingen de commissie niet gehouden was
een bijzonder antwoord te geven;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;

Om die redenen, en zoncler acht te
slaan op het schrijven, ter griffie van het
Hof ontvangen op 14 augustus 1975,
dit is minder dan acht dagen voor de
terechtzitting, verwerpt de voorziening ;

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12, 16,
31 van de wet tot bescherming van de
maatschappij, 193bis, 195bis van het
Wetboek van strafvordering en 782 van
het Gerechtelijk Wetboek,

20 augustus. Vakantiekamer. Voorzitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Verslaggever, c1e H. Legros.Gelijkl~tidencle conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. F.
Huisman (van de balie te Brussel).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij de inrichting
wordt aangewezen, waarin eiser moet
worden ge1nterneercl :
Overwegende dat tegen die beslissing
geen cassatieberoep openstaat ;
Dat, in dit opzicht, de voorziening
niet ontvankelijk is ;
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ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ARRESTEN
OPGENOMEN IN DE VERZAMELING

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CAS SA TIE

JAARGANG 1975

Alfabetische Jijst van de titelwoorden waaronder de korte
inhoudsopgaven gerangschikt zijn (1).
A
Aanplakbilj etten.
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting.
Aansprakelijkheid (buiten
overeenkomst).
Advocaat.
Afstamming.
Ambtenaar.
Arbeid.
Arbeidsongeval.
Arbeidsovereenkomst.
Architect (tucht en bescherming van de titel).
Auteursrecht.
Automobielen, autobussen, autocars en taxi's.

Betichting van valsheid.
Bevoegdheid en aanleg.
Bevolkingsregister.
Bewijs.
Bezit.
Bloedproef.
Bossen.
Burgerlijke rechten, Politieke rechten.
Burgerlijke rechtsvordering.

c
Cassatie.
Cassatiemiddelen.
Commissieloon.

D

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen.
Belasting.
Belasting op slijterijen
van gegiste <'\ranken.
Beroepsziekte.
Berusting.
Bescherming van de maatschappij (Wet tot).
Betekening van exploten.

Dading.
Dagvaarding.
Deelneming aan misdrijven.
Derdenverzet.
Deskundigenonderzoek.
Diefstal en afpersing.
Dienstplicht.
Douane en accijnzen.
Dronkenschap.

Drukpers (Politie
de).
Dwangsom.

over

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed.
Eigendom.
Erfdienstbaarheid.
Erfenissen.
Europese gemeenschappen.

F
Fabrieksgeheim.
Fabrieks- en handelsmerken.
Faillissement, gerechtelijk akkoord en faillissementsakkoord.

G
Gemeente- en provinciebelastingen.
Gemeenteverordening.
Geneeskunst.
Gerechtsdeurwaarder.
Gerechtskosten.

(1) N. B. Onder elke korte inhoudsopgave worden de datum van het arrest en de
bladzijde, waar het in de verzameling gedrukt staat, vermeld.
0ASSATII!l,
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Gezinsbij slag.
Grondwet.

H
Her haling.
Herziening.
Hinderlijke inrichtingen.
Hof van assisen.
Hoger beroep.
Huur van diensten.
Huur van goederen.
Huwelijk.
Huwelijkscontract.

I
Inkomstenbelastingen.
Internationale verdragen.
Invaliditeitspensioen voor
mijnwerkers.

J
Jaarlijkse vakantie.
Jacht.
J eugdbescherming.

K
Koop.
Koophandel.-Koopman.
Kort geding.

L
Landbouw.
Lastgeving.
Leger.
Levensonderhoud.
Lijfsdwang.
Loon (bescherming).

M
Met het zegel gelijkgestelde taksen.
Militair.
Minder-validen.
Misdrijf.

0
Ondernemingsraad en veiligheidscomi te.
Onderzoek (in strafzaken).

Ond~rzoeksgerechten.

Onopzettelijk toebrengen
van verwondingen en
onopzettelijk doden.

Ontucht en prostitutie.
Openbaar ministerie.
O:penbare orde.
Oplichting.
Overeenkomst.
Overtreding.

p
Prejudicieel geschil.

R
Raad van State.
Rechtbanken.
Rechten van de verdediging.
Rechterlijk gewijsde.
Rechterlijke macht.
Rechterlijke organisatie.
Rechtsbeginselen (Algemene).
Rechtsvordering.
Redenen van ·de vonnissen
en arresten.
Regelingvan rechtsgebied.
Registratie (Recht van).
Rust- en overlevingspensioen.

s
Samenhang.
Samenloop van misdrijven.
Schenking(m en testamenten.
Schip. - Scheepvaart.
Sekwester van de goederen der · personen a an
wie misdrijven tegen
de uitwendige veiligheid van de Staat worden ten laste gelegd.
Sekwester van de goederen van vijandelijke
onderdanen.
Sociale zekerheid.
Soevereine
beoordeling
door de feitenrechter.
Spelen en weddenschappen.
Spoorwegen (Politie over
de).
Staat.
Stedebouw.
Straf.
Strafvordering.
Successierechten.

T
Taalgebruik.
Telegraaf en telefoon.
Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde.
Trams.
Tussenkomst.

u
Uitlevering.
Uitvoerende macht.

v
Valsheid en gebruik van
valse stukken.
Vaststelling van de identiteit van een vroeger
veroordeelde.
Vennootschappen.
Verbintenis.
Verdeling.
Vereniging zonder winstoogmerk.
Verhaal op de rechter.
Verjaring.
Verkiezingen.
Verlating van familie.
Vernieling van andermans roerende eigendommen.
Vernieling van voorwerpen die tot algemeen
nut of tot openbare
versiering
bestemd
zijn.
.
Verwijzing na· cassatie.
Verwijzing van eeri. recht.:.
bank naar een andere.
Verzekeringen.
Verzet.
Vonnissen en arresten.
Voorlopige liechtenis.
Voorziening in cassatie~
Vrijheid van koophandel
en nijverheid.
Vrijheid van vereniging.

w
Wegen.
Wegverkeer.
Werkloosheid.
Wetten en besluiten.
Wraking.
·

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering.

A
AANPLAKBILJETTEN.

Regeling inzake het aanb1·engen van
aanplakbiljetten. - Beslttitwet van 29 decembM' 1945. - Koninklijk beslttit van
14 decembe1' 1959. - Wet van 29 maaTt
1962. - Wet bet1·ej]ende de politie ove1'
het wegve1•keM'. - Wettelijke en ve?·ordeningsbepalingen die de bevoegdheid van
de gemeente1'aden niet bepe1•ken om met
het oog op de verkeersveiligheid het aanbTengen van 1'eclameb01·den op of ove1' de
openba1·e weg te 1·eglementeren. - Noch
de besluitwet van 29 december 1945
h6udende verbod tot het aanbrengen van
opschriften op de openbare weg, noch
het koninklijk besluit van 14 december
1959 waarbij regelen worden gesteld op
het aanplakken en reclame maken, noch
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, noch enige andere
wettelijke bepaling, noch artikel 10 van
de wet betreffende de politie over het wegverkeer, houden een beperking in van
de bevoegdheid van de gemeenteraden
hun krachtens de decreten van 14 december 1789 en van 16-24 augustus 1790
verleend, om met het oog op de verkeersveiligheid het aanbrengen van reclameborden op of over de openbare weg of
daar waar ze van de weg zichtbaar zijn,
afhankelijk te stellen van een voorafgaande toe1ating van het college van
burgemeester en schepenen.
3 februari 1975.
631
AANRANDING VAN DE EERBAARHEID
EN
VERKRACHTING.

Aam·anding van de ee1·baarheid met
geweld of bed1·eiging. Gepleegd doo1•
een man op de pM'Boon van zijn echtgenote.
- Beg1·ip. - Voor de vrouw degraderende handelingen waardoor zij moest geopereerd worden en waarin zij niet heeft
toegestemd, zelfs indien zij door een man

op de persoon van zijn echtgenote zijn
gepleegd, zijn bestanddelen van aanranding van de eerbaarheid met geweld
of bedreiging.
20 januari 1975.
553

AANSPRAKELIJKHEID
OVEREENKOMST).

(BUITEN

1. - Oo1·zakelijk ve1·band tttssen fm1t en
schade. - SoeveTeine beoo1•deling do01· de
feiten?·echtM'. - De feitenrechter beoordeelt soeverein in feite of er al dan niet·
een oorzakelijk verband bestaat tussen
de fout en de schade. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
10 september 1974 en 7 januari 1975.
31 en 512
2. - Raming van de schade ex aequo
et bono.- Wettelijkheid.- Voo1·waa1·den.
- De rechter raamt wettelijk ex aequo et
bono de schade ten gevolge van een onrechtmatige daad, indien hij de redenen
opgeeft waarom eensdeels de door een
partij voorgestelde wijze van raming
riiet kan worden aangenomen en anderdeels de raming enkel ex aeqtto et bono
kan geschieden. (Art. 97 Grond>vet ;
art. 1382 B.W.)
10 september,l974.
27

3. - Raming van de schade ex aequo
et bono. - Wettelijkheid. - Voo1·waa1·den. - W mmeer het slachtoffer van een
onrechtmatige daad een basis voor de
rami.J.1.g van de geleden schade voorstelt,
kan de rechter deze schade slechts ex
aequo et bono ramen, indien hij de redenen
opgeeft waarom, enerzijds, de voorgestelde ramingsgegevens moeten worden
verworpen en, anderzijds, de raming
slechts ex aeqtto et bono kan geschieden.
(Art. 97 Grondwet; art. 1382 B.W.)
7 oktober 1974.
172
4. - W e?·kgeve1· die aan zijn bedienae
doo1' de ov1Yreenkomst bepaalde bezoldigtng gedu1·ende de ee1·ste de1·tig dagen varif

d~
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AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN OVEREENKOMST).

arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een
ziekte of ongeval heeft betaald. W e1·lcgever
die in de plaats van de bediende, van de
voo1' het ongeval aanspralcelijke derde tM·ugbetaling van het aldus betaalde bedrag
vo1·dert. - Beslissing tot afwijzing van
de vorde~·ing, op grand dat het ongeval
waanloor de arbeidsongeschiktheid is verom·zaakt, geen m·beidsongeval is. - Niet
wettelijk ge1·echtvaa1'digde beslissing. Daar de bediende, aangeworven voor een
onbepaalde tijd, overeenkomstig de artikelen 10, §§ 1 en 5, van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoi:irdineerd bij het koninklijk besluit van
20 juli 1955, gedurende de eerste dertig
dagen van arbeidsongeschiktheid tengevolge van een ziekte of ongeval, het
recht , op de door de overeenkomst
bepaalde bezoldiging behoudt en de
rechtsvordering tegen de derden die aansprakelijk zijn voor de in dit artikel bedoelde ongevallen door de werkgever in
de plaats van het slachtoffer kan worden
ingesteld, rechtvaardigt de overweging,
dat bet ten deze niet gaat om een arbeidsongeval, niet wettelijk de beslissing tot
afwijzing van de rechtsvordering, waarbij
de werkgever die deze bezoldiging heeft
betaald terugbetaling vordert aan de
voor het ongeval aansprakelijke derde,
aangezien de wet geen onderscheid maakt
tussen het arbeidsongeval en elk ander
ongeval.
7 oktober 1974.
172

5. -

Aansprakelijkheid van de we?·lcop g1·ond van a1·tikel 1384, lid 3,
van het Bu1·gerlijk Wetboek. Voo?'·
De aansprakelijkheid op
waarden. grond van artikel 1384, lid 3, van het
Burgerlijk Wetboek onderstelt dat de
aangestelde, dader van de schade, op
het ogenblik van het door hem gepleegde
feit zich onder het gezag, de leiding en
het toezicht van de werkgever bevond.
14 oktober 1974.
201
geve~·

6. - Ve~·kee1·songeval waa1·door aan de
wegen van de Staat schade we~·d be1·okkend.
- He~·stelling van de schade door een
aanneme~· voor rekening van de Staat. We~·ken die aanleiding hebben gegeven tot
betaling van de belasting over de toegevoegde waarde. - Recht van de Staat op
terugbetaling van het bedrag van deze
belasting door de dade1' van het ongeval. W anneer de so hade aan de wegen van
de Staat voor diens rekening door een
aannemer van werken hersteld is en deze
werken aanleiding hebben gegeven tot
de betaling, door het departement van

openbare werken, van de belasting
over de toegevoegde waarde, kan de
Staat van de dader van het ongeval de
terugbetaling vorderen van het bedrag
van deze belasting, hoewel het bedrag
van deze belasting, hoewel het bedrag ten
voordele is gekomen van de Staat, nl.
van het departement van financien.
(Art. 1382 en 1383 B.W. ; artt. 2, 6, 45
en 75 W.B.T.W.)
14 oktober 1974.
213

7. -Do ding. - V aststelling van het deel
van de inkomsten van het slachtofJer dat de
leden van zijn gezin niet genoten.- Rechter
mag 1·elcening houden met de gezamenlijke
inkomsten van het gezin. - V oorwaarde.
- Ter vaststelling van het deel van de
inkomsten van het slachtoffer van een
dodelijk ongeval dat de leden van zijn
gezin niet genoten, mag de rechter rekening houden met de gezamenlijke inkomsten van het gezin, wanneer deze
inkomsten invloed hadden, op dat deel
van de inkomsten van bet slachtoffer.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
22 oktober 1974 en 18 februari 1975.
248 en 682
8. - Doden. Nadeel dat voo1· de
1'echthebbenden van het slachtoffe1' voortvloeit uit het jeit dat zij geen inkomsten
van het slachtoffe~· meer ontvangen. V aststelling van dit nadeel. - Het nadeel
dat voor de rechthebbenden van het
slachtoffer van een dodelijk ongeval
voortvloeit uit het feit dat zij geen inkomsten van het slachtoffer meer ontvangen bestaat in het wegvallen van het
deel van deze inkomsten waaruit zij een
persoonlijk voordeel trokken of konden
getrokkeu hebben. (Impliciete oplossing.)
22 oktober 1974, 18 februari 1975 en
4 maart 1975.
248, 682 en 753

9. - Aansp1·akelijkheid van de vade1·
en de moeder vom· de schade veroorzaakt
door htm minde~jarig kind dat bij hen
inwoont. - V ermoeden dat zij zowel in
de opvoeding evenals in het toezicht op dit
kind een jout hebben begaan. - De aansprakelijkheid waarvan sprake in artikel 1384, lid 2, van het Burgerlijk Wethoek is gegrond op het vermoeden dat
de vader en, na het overlijden van de
vader, de moeder in het toezicht op of
de opvoeding van het minderjarig kind
clat bij hen inwoont, een font heeft
begaan.
24 oktober 197 4.
259

