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10 OASSATIEMIDDELEN. ~ STRAFZAKEN. ~MID DEL DAT KRITIEK OEFENT
OP DE REGELMATIGHEID VAN DE DAGVAARDING. ~ MIDDEL NIET VOORGELEGD AAN DE FEITENREOHTER.
N IET-ONTVANKELIJKHEib.

2°

3°

OASSATIEMIDDELEN. ~ STRAFZAKEN. ~ VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. ~ MIDDEL HIERUIT AFGELEID DAT HET HOGER BEROEP VAN DE
STAAT,
VERVOLGENDE
PARTIJ,
TEN
ONREOHTE IS AANGENOMEN. ~ARREST
TOT BEVESTIGING, OP HET HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE, VAN DE
BESLISSING VAN DE EERSTE REOHTER.
~ MIDDEL NIET ONTVANKELIJK WE~
GENS HET ONTBREKEN VAN BELANG.
INKOMSTENBELASTINGEN.
RAMING VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG. ~ WETBOEK VAN DE INKOMSTEN-·
BELASTINGEN, ARTIKEL 235, § 3. ~
VERPLIOHTING VAN DE AMBTENAREN
VAN HET OPENBAAR J\'IINISTERIE, DIE
KENNIS HEBBEN VAN EEN STRAFZAAK,
DE MINISTER VAN FINANOI:EN OVER INDIOIEN VAN ONTDUIKING IN TE LIOHTEN,
~ DRAAGWIJDTE.

VERWEER VAN DE BEKLAAGDE
ONBEANTWOORD GEBI.EVEN. ~ NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

1° Niet ontvankeliJk is het middel dat
enkel kTitiek oefent op de 1·egelmatigheid
van de dagvaa1·ding om voo1· de ee?·ste
?'echte?' of de ?'echte?' in ho ge1· be1·oep te
ve1·schijnen, wannee1· het aan de feiten?'echte?' niet is voo1·gelegd en de eise1· zich
ove1• .de zaak ten g1·onde heeft ve~·de
digd (1).

2° Niet o1itvan/celijk, wegens het ontb1·e/cen
van belang, is het middel dat dom· de
beklaagde hieTuit is afgeleid dat het
hoge?' be1·oep van de Staat, ve?·volgende pa1·tij, niet ontvankeliJlc is, wannee?' het best1·eden an·est, 1·echtdoende
op het hoge~· be1·oep van de beklaagde,
de · beslissing welke de eeTste 1'echte1·
te ziJnen laste heeft gewezen bevestigt (2).
.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ~
STRAFVORDERING. ~ VEROORDELING.

3° De bepaling van m·tikel 235, § 3 van het
'1-Vetboek van de inkomstenbelastingen
?WM luid waa1·van de ambtenaren va1~
het openbaa1· ministe1·ie bij de hoven
en -1·echtbanken waa1·biJ een strafzaak
aanhang_ig is, waa1·van het onde1·zoek
e1·nstige indicien van o.ntd~tiking inzake
inkomstenbelastingen aan het licht
b1·engt, de ministe~· van financien hie1'ove?' inlichten, nadat ze van de P1'0C~t1'etw-gene?·aal of van de mtditeu?·-genemal' uitd?'ttkkeliJlc ve1·lof daa?"toe hebben

(1) Cass., 4 december 1961 (B><ll. en Pas.,
1962, I, 429); raadpl. cass., 20 mei 1974 (A?T.
cass., 1974, biz. 1049) en 20 januari 1975
(ibid., 1975, biz. 557).

(2j Raadpl. cass., 29 oktober 1962 en de
arresten waarvan sprake in noot 2 (Bt<ll.
en Pas., 1963, I, 281) ; 16 oktober 1973 (A?'?',
cass., 1974, biz. 191).

4°

6
gek1·egen, heeft enkel tot cloel cle aclministratie in staat te stellen cle inlcomstenbelastingen te vestigen en te inn~n, door
haar mecle te clelen clat e1· een cloc~tmenta
tie bestaat clie kan n~lttig zijn en waarvan
zij niets afweet; cleze bepaling heeft geen
bet1·ekking op cle toelating om inzage of
een ajsch1·ijt te ve1·k1·ijgen van een bij
het vonnisge1·echt aanhangig strafcloscie1', welke het openbaar ministe1·ie kan
geven aan cle aclministratie van jinanciiin, zoals aan eeniecle1' die cloor een
miscl1·ijj is benacleelcl, teneincle samen
met cle strafvonlering voo7· het strafge1'echt een 1'echtsvonlering te kumnen instellen (I).

4o

Niet gemotiveenl is cle beslissing,
waarbij cle belclaagcle op cle stmjvorclering wonlt verom·cleelcl, zoncle1• te antwoorclen op een clam• hem bij concl~tsie
1·egelmatig voorgecl1·agen venveer (.2).
(Art. 97 Grondwet.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN, T, VANNESTE EN LITISCONSORTEN;
COUSSEMENT,
T.
BELGISCHE
STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

ARREST,

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 september 1973 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

A. Wat de voorziening van de Belgiscbe Staat, Minister van
betreft :

financien,

Qverwegende dat eiser verklaard heeft
afstand te doen van zijn voorziening ;
B. Wat de voorziening van Coussement
Jean-Marie betreft :
Over bet derde midclel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 208, 341, 342, 34 7, 350 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen
en 238 van het koninklijk besluit van
4 n.taart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
(1) Raadpl. cass,, 7 juni 1960 (BtLll, en Pas.,
1960, I, 1157); 3 juni 1964 (ibid., 1964, I,
1046) en 11 april 1973 (Ar1·. cass., 1.973,
blz. 801).
(2) Cass,, 24 september 1974 (A1'1', cass.,
1975, blz. 98) ; raadpl. cass., 24 februari 1975
(ibid., 1975, blz, 711).

cloonlat bet arrest eiser veroordeelt op
bet hoger beroep ingesteld door de directeur cler directe belastingen te Brngge,
zoals trouwens ook reeds de eerste recb- ·
ter eiser had veroordeelcl op rechtstreekse
dagvaarding van de directm.u· der directe
belastingen te Brugge, hoewel niet deze
eiser had gedagvaarcl, nmar 'vel de directeur te Mons, op wiens dagvaardi.ng geen
uitspraak wercl geclaan, en welke ook
niet in hoger beroep is gegaan,
tenv~jl ten cleze de zaak bij het strafgerecht slechts aanhangig gemaakt was,
wat de boeten en andere sancties betreft
(2 X 20.000 frank; publikatie van uitspraak en veroordeling tot betaling cler
renten), door de rechtstreekse dagvaarding van. de aclministratie .. der clirecte
belastingen, waarvoor als bevoegcle persoon optreeclt de directeur cler directe
belastingen, voor zover deze 1·atione loci
bevoegd is ten overstaan van eiser,
zodat noch de eerste recbter, nocb de
rechter in boger beroep, ingaand op de
rechtstreekse dagvaarding van de directeur te Brugge, eiser konden veroordelen,
vermits de directeur te Brugge 1'atione
loci niet bevoegd was en overigens eiser
ook niet had gedagvaard, en zodat het
hof van beroep te Gent niet meer kon
ingaan op de rechtstreekse dagvaarding
van de directeur te Mons omdat deze
zich niet in hoger beroep had voorzien :

Overwegende dat eiser voor de feitenrechter op geen enkel ogenblik heeft
voorgebouden dat de rechtstreekse vordering van de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van financien,
strekkende enerzijds tot de toepassing
van de straffen bepaald door artikel 341
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen voor het in dat zelfde artikel
omschreven misdrijf, anderzijds tot de
toepassing van de geldboeten bepaald in
artikel 342 van dat wetboek op de door
het openbaar ministerie in de telastlegging D-2 omschreven valsheden in geschriften, maar gepleegd met het inzicht
de belasting te ontduiken, door een
onregelmatige dagvaarcling bij het gerecht aanhangig werd gemaakt ; clat hij
zich over de groncl van de hem ten laste
gelegde feiten heeft verdedigcl ; dat bet
midclel derhalve niet ontvankelijk iR in
zoverre het, betrekking heeft op de rechtstreekse dagvaarcling ;
Overwegende dat het micldel wegens
het ontbreken van belang niet ontvankelijk is in zoverre bet voorboudt dat bet
boger beroep van de Belgiscbe Staat niet
ontvankelijk zou zijn ; dat immers, terwijl

-7bet bof van beroep op regelmatige wijze
van de zaak kennis nam door het hoger
beroep van. de beklaagde zelf, het arrest
de tegen eiser door de eerste rechter
uitgesproken straffen bevestigt, en zodoende bet hoger beroep van de Belgiselle Staat ongegrond verklaart ;
Over het vierde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 235, §§ 1 en 3, van bet Wethoek van de inkomstenbelastingen, 125
van het tarief in strafzaken en 458 van
bet Strafwetboek,
doo1·dat het arrest verklaart dat de
procedure van de rechtstreekse dagvaarding door de administratie van de directe
belastingen regeln:iatig is, en niet met een
fundamentele nietigheid is behept, vermits de nodige inlichtingen niet door
scbending van bet geheim van bet
onderzoek of van de raadkamer of door
scbending van bet beroepsgebeim zouden
bekmnen zijn, daar de procureur des
Konings, na verwijzin.g van de zaak
naar de correctionele rechtbank, ervan
kennis mag geven aan een eventueel
belanghebbende, waaronder vanzelfsprekend ook de belanghebbende administratie, aan wie hij overeenkomstig artikel 125 van bet tarief in strafzaken toelatirtg kan verlenen on:i inzage en afschrifb van het dossier te nemen, te meer
daar er een algerneen stilzwijgende delegatie is van de procureur-generaal aan de
parketmagistraten, zodat geen schriftelijke toelating is vereist, en omdat de
administratie van de directe belastingen,
wanneer ze vordert in strafzaken door
rechtstreekse dagvaarding, de toelating
bepaald bij artikel 235, § 3, van het
W etboek van de inkomsten belastingen
niet nodig heeft en dit artikel niet toepasselijk is,
te?'tvijl 1° eiser in zijn conclusie opwierp dat uit het dossier niet blijkt hoe de
administratie in bet bezit is gekomen
van de nodige gegevens, en dat, zolang
dit niet uit de stukken blijkt, mag aangehouden worden clat bet· geheirn. van het
onderzoek en van de raadkamer werd
geschonden, en bet arrest niet aantoont
nit \velk stuk zou blijken dat de procureur des Kmiings, na de verwijzing door
de raadkamer, de administratie op de
hoogte zou hebben gebracht, en ook niet
beweert dat dit uit het dossier zou
blijken, zodat het arrest veronderstelt
dat dit zo is gebeurd, en aldus niet adequaat antwoordt op de opwerpil1g van
eiser;
2o het niet bewezen is dat er een alge-

meen stilzwijgende delegatie zou zijn
vanwege de procureur-generaal aan de
parketmagistraten die ook zou gelden
ten overstaan van de administratie van
de directe belastingen en die krachtens
artikel 125 van het tarief in strafzaken
toelating zou verlenen aan de procureur
des Konings om dergelijk strafdossier
rp.ede te delen ;
3o mocht dit zo zijn, dit dankan strijdig zijn met artikel 235, §§ 1 en 3, dat een
beperkt terrein regelt, met name de
inzage door de administratie van de
directe belastingen van. " de akten,
stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging »,
wat ook de aard van de genomnde
bescheiden weze, strafrechtelijke of
andere, enerzijds, en 1net name het verstrekken aan de adrninistratie van de
directe belastingen door de ambtenaren
van het openbaar lTtinisterie, van inlichtingen omtrent een strafzaak waarvan
het onderzoek ernstige indicien van ontduiking inzake i:qkomstenbelastirtgen aan
het licht brengt, anderzijds, zodat door
deze beperkte regelil1.g afbreuk wordt
gedaan aan de meer · algemene regeling
van artikel 125 van het tarief in strafzaken, te meer daar blijkens de voorbereidende werken van artikel 1 van de
wet van 28 juli 1938, dat nu artikel 235,
§ 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen is geworden, deze tekst
werd ingevoerd om boven artikel 125
van het tarief in strafzake11. een waarborg
te meer te hebben :
Overwegende dat het arrest aanhaalt
dat eiser, om er toe te besluiten dat de
rechtstreekse dagvaarding vanwege het
1ninisterie van financien, administratie
van directe belastingen, ontoelaatbaar
en nietig is, " zich vooreerst beroept op
artikel 350 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen, en aanvoert dat
de administratie der directe belastingen
niet schriftelijk om een onderzoek heeft
verzocht, zodoende geen vervolge11.de
partij is, en slechts baar daging heeft
kunnen uitsturen nadat het geheim van
het onderzoek en van de beschikking van
de raadkamer werd geschonden ; dat bij
tevens inroept dat de bepalingen van
artikel 125 van het tarief in strafzaken
werden geschonden, daar nit het strafrecbtelijk dossier niet blijkt dat de administratie in het bezit van de nodige gegevens van de strafbundel is gekomen door
scbriftelijke toelating vanwege de heer
procureur-generaal ; dat zelfs indien zou
aangenomen worden dat de beer procureur-generaal in verband met arti-

-8kel 125 van het tarief in strafzaken zijn
macht kan delegeren aan de parketmagistraten, en dit dan zou hebben gedaan,
dit dan nog de fiscale zaken niet betreft " ;
Overwegende dat het arrest vervolgens beschouwt dat « de voorziene lnisdrijven, namelijk de valsheid en het
gebruik van valse stukken, gepleegd met
het inzicht de belastingen te ontduiken
of een derde daaraan te doen ontsnappe11,
een gBinengd en dubbel karakter hebben,
dat tegelijk strafrechtelijk en fiscaal is,
zodat zij voor de strafrechtsmachten
kunnen vervolgd worden : 1° hetzij op
vordering van de procureur des Konings,
met doze beperking dat de vervolging
tot toepassing van de boete;n of andere
straffen aileen op verzoek van de administratis der directe belastingen wordt
ingesteld (artikel 350, lid 1, van het
vVetboek van de inkomstenbelastingen),
2° hetzij op vordering van de minister
van financien, administratis der directe
belastingen, die daartie twee mogelijkheden heeft: a) ofwel door zelf een onderzoek te vorderen, overeenkomstig artikel 350, tweede lid, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, b) ofwel
door, stetmend op een dossier aangelegd
door de procureur des Konings, een
vordering in te leiden, ~1aast de vordering
van de procureur des Konings " ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat ten deze de vordering van de Belgiselle Staat werd ingesteld op de laatst
beschreven wijze ; dat om ertoe te besluiten, in antwoord op eisers conclusie,
dat "in huidige zaak de proceduur regelmatig is verlopen ,, « van enige schending
van het geheim van het strafrechtelijk
onderzoek geen sprake is " en « de administratis van haar bevoegdheid tot vervolging normaal en regelmatig gebruik
heeft gemaakt ,, het arrest beschouwt
" dat wanneer de administratie van deze
mogelijkheid gebruik rnaakt, zij de specifieke toelating, voorzien door artikel 235,
§ 3, van het vVetboek van de inkomstenbelastingeri, niet nodig heeft ; dat i1nmers
in dit geval artikel 235, § 3, van het Wetbock van de inkomstenbelastingen niet
noodzakelijk van toepassing is, en het volstaat dat de procureur des Konings, na
verwijzirig van de zaak naar de correctionele rechtbank, daarvan kennis geeft aan
een eventueel belanghebbende, waaronder
vanzelfsprekend ook de belanghebbende
administratie, aan wie hij, overeenkomstig artikel 125 van het tarief in
strafzaken, toelating kan verlenen om
inzage en afschrift van het dossier te
nemen ; dat er een algemene stilzwijgende

delegatio is van de heer procureurgeneraal aan de parketmagistraten, zodat
geen schriftelijke toelating Nereist is " ;
Overwegende dat artikel 235, § l, van
het W etboek van de inkomstenbelastingen handelt over de verplichte mededeling en het inzage verlenen door de
bestuursdiensten van de Staat,, van
stukken, op aanzoek door een ambtenaar
belast ntet de zetting of de invordering
van de belastingen ; dat het bepaalt dat
in bedoelde gevallen, wam1eer het gaat
on:t 1nededeling of inzage van alden,
stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de rechtspleging,
evenwel het uitdrukkelijk verlof van de
procureur-generaal of de auditeur-generaal nodig is ;
Overwegende dat een derde paragraaf
aan artikel 235 werd toegevoegd met het
doel de medewerking te verstevigen die
de administratie der directe belastingen
gerechtigd is te verwachten van de parketten der hoven en rechtbanken op het
stuk van de beteugeling van de belastingontduiking, en dit door de parketten
ertoe te brengen het initiatief te n8Inen
de belangwekkende gevallen aan de fiscale besturen te sig:naleren ; dat de getroffen maatregel tot doel heeft de administratis beter in staat te stellen de
machten nit te oefenen die haar werden
toegekend ; zo hij geen uitbreiding inhoudt van het recht tot .inzage van de
gerechtelijke dossiers, dat aan de fiscale
besturen werd verleend, strekt hij ertoe,
en dit enkel wat de strafzaken betreft,
aan deze besturen het bestaan te d oen
kennen van elke doctm'lentatie die hen
kan interesseren en waaromtrent zij
wellicht onwetend zij;n ;
Overwegende dat, zo de besproken
bepalil'lg de bedoelde kennisgeving onderwerpt aan een voorafgam1de uitdrukkelijke toelath'lg van de procureur-generaal
of de auditeur-generaal, zij nochtans
deze kennisgeving op het oog heeft die de
ambtenaar, belast met de zetting of de
invordering van de belastingen, in het
bezit stelt van de inlichtingen die deze
ambtenaar nodig acht voor de zetting
of de invordering van de door de Staat
geheven belastingen ;
Overwegende dat het ten deze niet
gaat om dergelijke kennisgeving ; dat uit
de vaststellingen van het arrest blijkt dat
het parket de administratis in de gelegenheid heeft gesteld inzage te nemen van de
gegevens van een dossier aangelegd door
de procureur des Konings, waarvan de
inhoud reeds aan de openbare kennisneming van de correctionele rechtbank

-9werd onderworpen, ten deze namelijk
door de verwij zing door de raadkamer
uitgesproken, om het de administratie
n1ogelijk te maken, naast de vordering
van de procureur des Konings, de haar
door het Wetboek van de inkomstenbebelastingen toegekende vorderingen voor
dezelfde rechtbank nit te oefenen ; dat
het arrest tevens beschouwt dat dusdoende de procureur des Konings aan de
belaJ.'lghebbende administratie geen an. dere toelating tot kennisneming van een
strafdossier verleent dan die welke hij
zonder enige schending van beroepsgeheim mag verlenen aan eender vyelke
belanghebbende ;
Overwegende clat de rechter tevens nit
voormelde beschouwingen mocht afleiden
dat, de bedoelde toelating niet onderworpen was aan het voorafgaand uitdrukkelijk verlof zoals bepaald bij arti-·
kel 235, § 3, van het W etboek van de
inkomstenbelastingen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

woord gegeven door het arrest in verband
met de telastlegging D-4 niet dienend is
en overigens op zichzelf geen adequaat
antwoord verstrekt :

Over het vijfde middel, afge1eid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grm1.dwet, 1 en volgende van de wet van
26 april 1962 betreffende het Hoog
ComiM van Toezicht, 341 van het Wet-·
boek van de inkomstenbelasti~1.gen, 238
VaJ.'l het koninklijk besluit van 4 maart
1965 tot uitvoering van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen, alsmede
van het koninklijk besluit van 21 oktober 1939,
clooTdat het arrest niet antwoordt op
de door eiser in conclusie gemaakte
opwerping dat de onjuistheid van de aang1ften werd aangetoond door het onderzoek van het Hoog Comite van Toezicht
en dit als gevolg van het kantschrift
nr. 15.286/68 nr. 1557 van 28 oktober
1968, dat duidelijk van de bedoeling
laat blijken indivicluele gegevens betreffende een belastingplichtige te doen
opsporen, en dat zodoende het Hoog
Comite van Toezicht zijn eigenlijke
bevoegdheid 1·atione mateTiae is te buiten
gegaan vermits het alleen opsporingen
kan doen in verband met de werking van
d~. Sta~tsdiensten, wat nietigheid en verWlJdermg van de stukken tot gevolg
moest hebben, noch op de opwerping
dat het Comite niet optrad krachtens het
koninklijk besluit van 21 oktober 1939
(nu artikel 238 van het koninklijk besluit
van 4 maart 1975 tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen),
te1·wijl artikel 97 van de Grondwet een
adequaat antwoord vergt, en het ant-

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening. van de Belgische
Staat en veroordeelt hem in de kosten
v~n. zijn voorziening en afstancl ; vernletJgt het bestreclen arrest in zoverre
het eiser Coussement, wegens inbreuk op
artikel 341 van het W etboek van de
inkomstenbelastingen, veroordeelt tot
een gelclboete van 20.000 frank, hem uit.
dien hoofde tot betaling van de ontcloken
rechten veroordeelt en hem in de kosten
VaJ.'l de strafvordering veroordeelt ; verwerpt de vomziening voor het overige ;
beveelt clat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing; veroordeelt Coussement in twee derde van
de k.osten van zijn voorziening ; laat de
ovenge kosten van die voorziening ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

Overwegende dat het middel alleen
betrekking heeft op de straf die afzonderli.jk werd u~tgesproken wegens overtreding van art1kel 341 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen ;
Overwegende dat eiser in conclusie de
opwerping deed gelden die in het middel
wordt overgenomen ; dat het arrest er
niet op antwoordt ;
Dat het middel gegrond is in zoverre
het steunt op de schending van artikel 97
van de Grondwet ;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
geen onwettelijkheid bevat die eiser kan
grieven;

2 september 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, 'de HH. Fally en Delafontaine
(deze laatste, van de ba.lie te Kortrijk).
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I 0 WEGVERKEER.- WEIGERING DE

ADEMTEST TE LATEN VERRIOHTEN. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°,
36 EN 59, § l . - HERHALING.- STRAF.
20 BLOEDPROEF.- VVEIGERING ZONDER WETTIGE REDEN EEN BLOEDMONSTER TE LATEN NElVIEN. - WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°, 36 EN 63.
- HERHALING.- STRAF.

3° WEGVERKEER. - WEIGERING DE
ADElVITEST TE LATEN VERRIOHTEN. WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
36 EN 59, § I. - HERHALING.- STRAF·.
HET WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°, 36
EN 59,§ l . - HERHALING.- BEGRIP.
4° BLOEDPROEF.- WEIGERING ZONDER WETTIGE REDEN EEN BLOEDlVIONSTER TE LATEN NEMEN. - WET
BETREFFENDE DE POLITIE OVER HET
WEGVERKEER, ARTIKEL 34-3°, 36 EN 63.
- HERHALING.- BEGRIP.
I 0 en 2° De geldboete opgelegd aan hem
die, met de verzwarende omstandigheid
van herhaling, geweige1·d heeft de ademtest te laten ve1·richten of zonde1· wettige
1·eden een bloedmonster te laten nemen,
mag niet minde1·
bedmgen dan
200 fmnk (I). (Artt. 34-3° en 36 wet
betreffende de politie over het wegverkeer.)
3° en 4° Hij die, binnen drie jaa1· na een
ve1·oordeling wegens het besturen van
een voertttig of het geleiden van een
rijdie1· op een openba1·e plaats te1·wijl hij
in staat van dronkenschap of in een
soortgelijke staat verkeerde, geweigerd
heeft hetzij de ademtest te laten Ve1'1'ichten, hetzij zonder wettige 1·eden een
bloedmonster te laten nemen, bevindt
zich in staat van herhaling; als bedoeld
bij a1·tikel 36 van de wet bet1'effende de
politie ove1· het wegverkee1· (2).
(PROOUREUR DES KONINGS
TE BRUGGE, T. ROOSE.)
ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) en (2) Cass., 16 oktober 1973 (Arr. cass.,
1974, blz. 198).

vonnis, op 3 juli I974 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brugge;
Overwegencle dat verweerder bij het
vonnis veroordeeld werd tot volgende
straffen : I 0 wegens de feiten van de
telastleggingen A, B en a, samen,
zijnde A, in een openbare plaats in staat
van dronkenschap te zijn bevonden, B,
in staat van dronkenschap een bezigheid
verricht te hebben welke voorzichtigheid
of bijzondere voorzorg vereist, ten einde
gevaar te vermijden voor zichzelf of voor
anderen, a, op een openbare plaats, een
voertuig, namelijk een fiets, te hebben
bestuurd terwijl hij verkeerde in staat
van dronkenschap, tot een gevangenisstraf van drie 1naanden, waar.van tvvee
maanden met uitstel gedurende een jaar,
en tot een geldboete van 300 frank,
verhoogd met opdeciemen, of een vervangexlde gevangenisstraf van twee
maanden, alsmede, wegens het feit a, tot
de vervallenverklaring van het recht
gedurei'lde een termijn van een jaar een
fiets te besturen ; 2° wegens het feit van
de telastlegging D, geweigerd te hebben
de ademtest te laten verrichten zoals
bepaald in artikel 59, § I, van de wegverkeerswet, tot een geldboete v~n IOO frank,
verhoogd met opdeciemen, of een maand
vervangende gevangenisstraf; 3° wegens
het feit van de telastlegging E, zonder
wettige reden geweigerd te hebben een
bloedmonster te laten nemen zoals bepaald in artikel 63 van de wegverkeerswet, met de omstandigheid dat de overtreding begaan werd binnen de drie jaar
na een veroordeling, namelijk door vonnis
van 2 mei I972 van de Politierechtbank
te Tielt, in kracht van gewijsde gegaan
op I8 mei I972, tot een geldboete van
IOO frank, verhoogd met opdeciemen, of
een maand subsidiaire gevangenisstraf;
dat al deze feiten gepleegd werden te
Zwevezele, op IO maart I974;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel '36, lid I, van de wet
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoi.irdineerd bij koninklijk besluit
van I6 maart I968,
dom·dat, ee1·ste onderdeel, het vonnis
vaststelt dat verweerder het feit van de
telastlegging E gepleegd heeft in staat
van bijzondere herhaling,
tenvijl het dezelfde staat van herhaling
niet vaststelt voor de feiten van de telastleggingen a en D, hoewel insgelijks
inbreuken op de artikelen 34 of 35 van de
wegverkeerswet, en niettegenstaande eiser in zijn akte van hager beroep met

-11bevel tot dagvaarding, van 13 juni 1974,
voor deze feiten de herhaling had in aanmerking genomen ;
en doo1'dat, tweede onde1·deel, het vonnis
verweerder wegens het feit van de telastlegging E, gepleegd in staat van bijzondere herhaling, zoals bepaald in de
akte van hager beroep, tot een geldboete van 100 frank veroordeelt,
te1·wijl, nu voorrr1eld artikel 36, lid 1,
een gevangenisstraf van een maand tot
een jaar en een geldboete van 200 frank
tot 1.000 frank bepaalt, of een van die
straffen aileen, de uitg·esproken geldboete
van 100 frank onwettelijk is :

oordeelt verweerder in de helft van de
kosten en laat .de andere helft ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk, zitting houdende in hoger beroep.
2 september 1975. 2e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. - Gelijklt•idende conclt•sie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat verweerder bij vonnis van 2 mei 1972, in kracht van gewijsde
gegaan zoals blijkt uit het bij het dossier
gevoegd afschrift ervan en zoals het
bestreden vonnis het zelf vaststelt, veroorcleelcl werd onder meer om in. staat van
dronkenschap op een openbare plaats
een voertuig te hebben bestuurd;
Overwegende dat het bestreden vonnis
derhalve, zonder artikel 36, eerste lid,
van de in het midclel vermelde gecoordineercle wetten te schenden, verweerder
wegens het feit van de. telastlegging E
niet kon veroordelen tot een geldboete
van minder dan 200 frank ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende clat uit de door het
· vmmis in verband met de telastlegging E
vastgestelde staat van bijzondere herhaling blijkt dat verweerder zich ook met
betrekking tot de feiten van de telastleggingen 0 -en D in dezelfde staat van
herhaling bevond, zodat hiervoor de door
voornoemd artikel 36 bepaalde straffen
dienden toegepast te worden ;
Overwegende derhalve dat de wegens
het felt van cle telastlegging 0 opgelegde
straffen, die de door artikel 36 bepaalde
minimumstraffen te boven gaan, niet
onwettelijk zijn, maar wel de wegens
het feit van de telastlegging D uitgesproken geldboete van 100 frank ;
Dat het middel in deze maat gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestresen vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de feiten van de telastleggingen D
en E en over de kosten van de strafvordering ; verwerpt de voorziening voor het
overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; ver-
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2 september 1975.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE
KAMER
VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.- ZAAK ONTTROKKEN AAN DE ONDERZOEKSRECHTER DIE
HET BEVEL TOT AANHOUDING HEEFT
VERLEEND
WAAROVER
DIT
ARREST
WERD GEWEZEN. N IEUW BEVEL TOT
AANHOUDING TEGEN VERD4CHTE VERLEEND DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER
VAN EEN ANDER ARRONDISSEMENT.VOORZIENING TEGEN HET ARREST VAN
DE
KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TOT HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS WAARVOOR HET
EERSTE BEVEL vVERD VERLEEND ZONDER BESTAANSREDEN MEER.

De voo1·ziening welke een veTdachte heeft
ingesteld tegen het a1'1'est van de kame1'
van inbescln•ldigingstelling tot handhaving van de voo1'lopige hechtenis
heejt geen bestaansTeden meeT, als de
zaak is onttTokken aan de onde1·zoeks1'echte1· die het bevel tot aanhottding
heejt ve1'leend wam·ovm· dit a1·1·est we1·d
gewezen en tegen de veTdachte een nientV
bevel tot aanhot•ding is veTleend doo1' de
onde1'ZoeksTechte1' van een ande1· a1'1'0ndissement (1).
(LAFERTIN.)
ARREST.

RET HOF;- I. Wat betreft de voor(1) Raadpl. cass., 4 januari 1972 (Ar1', cass.,
1972, blz. 434) en 22 april en 24 juni 1975
(ibicl., 1975, blz. 932 en 1138).

-
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ziening gericht tegen het arrest van
27 juni 1975 :
I

Gelet op dit arrest, op verwijzing door
de kamer van inbeschuldigingstelling bij
het Hof van beroep te Gent ge>vezen ;
Gelet op het arrest op 27 mei 1975
door het Hof gewezen (l);
Overwegende dat op 6 maart 1975
door de onclerzoeksrechter te Brussel
ten laste van eiser bevel tot aa;nhoucling
wercl verleencl wegens diefstal nwt gewelcl of bedreiging, die£stal en paging
tot diefstal ; clat de beschikking van de
raaclkamer te Brussel van II maart 197 5,
waarbij dat bevel bevestigd werd, op
hager beroep van eiser door de kamer
van inbeschuldigingstelling bij het Hof
van beroep te Brussel bij arrest van
25 maart 1975 geconfirmeerd werd; dat'
dit arrest door het Hof van cassatie op
27 mei 197 5 vernietigd en de zaak naar
het Hof van beroep te Gent verwezen
werd;
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent vaststelt : dat,
eensdeels, de onderzoeksrechter te Brussel
bij beschikking van de raadkamer aldaar
op 30 april 197 5 van bovengemelde
rechtspleging werd outlast, en dat, anderdeels, wegens dezelfcle misclrijven
door de onclerzoeksrechter te Gent op
dezelfcle datmn, dit is op 30 april 1975,
ten laste van eiser andermaal bevel tot
aanhouding werd verleend ;
Dat het arrest, op grond van deze
vaststellingen, wettig heeft kunnen beslissen « dat het voor dezelfde feiten
door de onderzoeksrechter te Gent afgeleverde bevel tot aanhouding van
30 april 1975 als hechtenistitel in de
plaats treedt vari het bevel tot aanhoucling van 6 maart 1975 hetwelk, ingevolge
de outlasting van de onderzoeksrechter
te Brussel, alle rechtskracht verloren
l10eft ,, zodat het hager beroep van eiser
tegen de bevestigende beschikking van
II maart 197 5 « zonder voorwerp is
geworden )) ;
Overwegende dat de vordering mitsdien bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
II. Wat betreft de voorziening tegen
het arrest van 2 juli 1975 :
(1) A1'1'. cass., 1975, blz. 1024.
(2) De wet van 28 oktober 1974, cUe op
9 december 1974 van kracht is geworden,
heeft artikel 389 van het Strafwetboek opgeheven. Dit artikel stelde straf op het misdrijf
onderhoud van bijzit in de echtelijke waning.

Gelet op clit arrest, op 2 juli 1975 door
de kamer van inbeschuldigingstelling
bij het Hof van beroep te Gent gewezen;

Overwegende dat de substantiiile of
op straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eiser in de kosten
van beide voorzieningen.
I

2 september 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeveT,
de H. Delva. - Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
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KA:Th'IER.-

VOORZIENING

2 september 1975.

IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. 0VERSPEL EN ONDER·
HOUD VAN BIJZIT. .VOORZIENING
TEGEN HET VEROORDELEND ARREST
BINNEN DE WETTELIJKE TERMIJN INGESTELD.- 0VERSCHRIJVING, TIJDENS
HET CASSATIEGEDING, VAN HET BESCHIKKENDE ,GEDEELTE VAN HET VONNIS WAARBIJ DE ECHTSCHEIDING WORDT
TOEGESTAAN. VEROORDELING ZONDER GEVOLG. BESLISSING VAN HET

HoF.
Inzake ove1'spel en ondet·houd van bijzit (2),
wanneer het beschikkende gedeelte van
het vonnis waaTbij de echtscheiding
tussen de beledigde echtgenoot en de
vm·oonleelde echtgenoot woTdt toegestaan, tijdens het cassatiegeding in het
Tegiste?' van de bu1·ge1'lijke stand is ove?'gesch?·even, zegt het Hoj, zondet· over
de tegen het ve?'OO?'delend a?'?'est binnen
de wettelijke te1·mijn ingestelde voo?"ziening te beslissen, voo?' ?'echt dat dit
aTrest zondet· gevolg blijjt en beveelt
het dat van zijn a1'?"est melding w01·dt
gemaakt op de kant van de bestreden
Deze opheffing belet echter niet dat de schuldige echtgenoot, na de inwerkingtreding van
de nieuwe wet, kan gestraft worden met de
lichtere stra£ die thans op overspel staat
(zie cass., 25 november 1975, infra, op die
datum).

bes,lissing (I). (Art. 390 S.W.; art. 2
wet van 17 april 1878.)
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RAMER. -

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

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 november 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser, sedert het instellen van het cassatieberoep, een uittreksel uit de registers van de burgerlijke
stand van de gemeente Blankenberge
regelmatig heeft voorgelegd, waaruit
blijkt dat het beschikkend gedeelte van
het vonnis, op 20 december 197 4 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brugge
gewezen, dat de echtscheidh<g tussen
V ... en D ... toelaat, in voormelde registers werd overgeschreven ;
Overwegende dat de overschrijving
van het beschikkend gedeelte van het
vonnis, luidens hetwelk de echtscheiding
,tussen de echtgenoten wordt toegestaan,
die plaatsvindt vooraleer het bestreden
arrest in kracht van gewijsde is gegaan,
de voortzetting van de procedure verhindert en aan de veroordeling alle uitwerking op straf- en op civielrechtelijk
gebied ontneemt ;
Om die redenen, zegt voor recht dat de
door het bestreden arrest uitgesproken
strafrechtelijke en civielrechtelijke veroordelingen zonder uitwerking zullen
blijven, ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van het bestreden arrest; laat de kosten
ten laste van de Staat.
2 september 1975. 2 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Carsau (van de balie te
Antwerpen).

(1) Raadpl. cass., 29 juni 1964 (Bull. en
Pas., 1964, I, 1159) en 25 oktober 1965 (ibid.,
1966, I, 262) alsmede de arresten waarvan
sprake in de noot.
'
(2) Raadpl. cass., 20 september 1892 (Bull.
en Pas., 1892, I, 340).
Dat een partij, in de regel, niet als getuige
mag worden gehoord nadat zij als burgerlijke

2 september 1975.
EN

ARRESTEN.

STRAFZAREN. KLAGER DIE ONDER
EDE IS GEHOORD VOORDAT HIJ ZIOH
BURGERLIJRE PARTIJ STELT. -WETTELIJRHEID.

Geen enkele wettelijke bepaling ve1·biedt
dat een klager onde1· ede wo1·dt gehoord
voo1·dat hij zich btt1' ge1·lij Ice pMtij
stelt (2).
(VERMEULEN, T. BAEYENS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 december 1974 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

I. In zoveJ,Te de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel hie1'Uit afgeleid dat,
nu het misdrijf van· oyerspel een klachtdelict oplevert en nu verweerder, vooraleer zich burgerlijke partij te stellen voor
de onderzoeksrechter, in de handen van
deze magistraat de wettelijke eed van
getuige heeft afgelegd, hij in zijn eigen
zaak getuige is geweest, zodat de klacht
door een formele nietigheid is aangetast
en dan ook het gerechtelijk onderzoek
met de ermee gepaard gaande vaststellingen en bekentenissen :
Overwegende dat geen wettelijke bepaling verbiedt dat de klager onder eed
zou worden onderhoord vooraleer zich
burgerlijke partij te stellen ; dat het
verbod de klager als getuige onder eed
te onderhoren enkel geldt ten opzichte
van de reeds gestelde burgerlijke partij ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substanWile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
partij is opgetreden, leze men in cass., 23 januari 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 548). Ret
verhoor onder ede van de burgerlijke partij
ter terechtzitting brengt echter geen nietigheid mede wanneer dit verhoor heeft piaatsgehad zonder verzet van de beklaagde en van
het openbaar ministerie : raadpl. cass.,
7 december 1914 (ibid., 1915-1916, I, 151).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering tegen eiseres ingesteld :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
2 september 1975. 2 8 kamer. VooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1',
de H. Sury. - Gelijkluidende co1whtsie,
de H. Oolard, advocaat-generaal. Pleite~·, de H. Schepens (van de balie
te Gent).
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KAMER. -

2 september 1975.

1° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK GEGROND OP
VAGE GRIEVEN. VERWERPING.

2° VERWIJZING VAN EEN.REOHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. VERZOEK VAN DE
BEKLAAGDE.
VERZOEKSOB:RIFT
WAARIN WORDT AANGEVOERD DAT DE
STRAFVORDERING VAN DE PROOUREUR
DES KONINGS TEGEN DE VERZOEKER
B:ET GEVOLG IS VAN EEN KLAOB:T VANvVEGE DE VOORZITTER VAN DE REOB:TBANK. V ASTSTELLING DOOR HET
HOF DAT HET AANGEVOERDE FEIT
GEEN GROND OPLEVERT VOOR GEW'ETTIGDE VERDENKING VAN DE MAGISTRATEN VAN DE OORREOTIONELE KAMER VAN DE REOHTBANK vVAARBI.J DE
ZAAK AANHANGIG IS. VERWERPING
VAN RET VERZOEK.

1° H et H of ve1·we1']Jt een ve~·zoek tot veTwijzing van een 1·echtbank naaT een
· andere wegens gewettigde ve1·denking,
wanneer de aangevoe~·de g1'ief te vaag is
om een g1·ond tot venlenking te lcttnnen
opleve1·en (1). (Artt. 542, 545 en 546 Sv.)

2° fVannee1' het H of van cassatie vaststelt
(1) Oass., 22 januari 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 570).
(2) Raadpl. cass., 20 november 1972 (A1'1',
cass., 1973, biz. 284).

14
dat de in het ve1·zoelcschTift van de beklaagde aangevoeTde omstandigheden,
nl. dat de veTvolgingen welke do01· de
p1'ocw·etl1' des Konings tegen hem zijn
ingesteld het gevolg zijn van een klacht
van de vooTzitte1' van de rechtbank,
uite1·aard geen g1·ond opleve~·en voo1• veTdenking van de rnagist1·aten van de co1"1'ectionele kame1' van de rechtbank waa1'bij de zaak aanhangig is, ve~·we1·pt het
Hof het Ve1'ZoekscMift (2) (3). (Artt. 542
en 543 Sv.)
(DENAEYER.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift ter griffie van het Hof ontvangen
op 19 juni 1975 en strekkende tot anttrekking van de zaak aan de Oorrectionele Rechtbank te Turnhout, op grand
van gewettigde verdenking, en verwijzing
naar een andere rechtbank van het
rechtsgebied van het Hof van beroep
te Antwerpen ;
Overwegende dat eiser door de Procureur des Konings te Turnhout gedagvaard werd om voor de correctionele
rechtbank te verschijnen, beklaagd van
te Geel en elders in het Rijk, op 14 november 1974 de heer August Boeckx,
welke klacht doet, hetzij door daden,
hetzij door geschriften, prenten of zinnebeelden beledigd te hebben, namelijk
door geschriften die niet openbaar gemaakt, maar aan verscheidene personen
toegestuurd of medegedeeld werden ;
Overwegende dat eiser in zijn verzoekschrift gewag maakt van allerlei procedures die in verband met moeilijkheden
in zijn huisgezin bij de rechtbanken van
het arrondissement Turnhout werden
gevoerd, en vooral van een nog aanhangig
zijnde echtscheidingsprocedure; dat meer
bepaald met betrekking tot de heer
Boeckx, voorzitter van de rechtbank
te Turnhout, eiser aanhaalt dat deze
magistraat verschillende malen bevelschriften in kort geding heeft uitgesproken « die door verzoeker geenszins konden
geapprecieerd worden en hem als hoogst
onbegrijpelijk voorkwamen "' en waarvan
er een door het hof van beroep hervormd
werd ; dat eiser in een uitvoerige brief
op 14 november 1974 zijn grieven en
bedenkingen heeft medegedeeld aan de
(3) De voorzitter van de·rechtbank was i.e.
niet ais burgerlijke partij opgetreden en was
evenmin als getuige gedagvaard.

heer voorzitter van de rechtbank en een
afschrift stuurde van deze brief aan
andere korpsoversten ; dat de heer voorzitter hierop klacht neerlegde ; dat het
verzoekschrift ten slotte aldus besluit :
« Gezien eenieder in het gerechtsgebouw
te Turnhout de « zaak Denayer >> ke~1.t
en de meeste magistraten reeds geconfronteerd werclen met de verschillencle
verwikkelingen in cleze zaak, en gezien
anclerzijds precies de korpsoverste van de
rechtbank de klacht heeft ingediend, is
het voor een complete sereniteit wenselijk
clat geen enkele magistraat, die al was
het maar in een bepaald administratief
hiElrarchisch verband staat tot de voorzitter, van deze zaak kennis zou nemen >> ;
Overwegende dat, in zoverre eiser
inroept dat de meeste magistraten van
de rechtbank te Turnhout reeds lgeconfronteerd werden met de verschillende
verwikkelingen van de echtscheidingsprocedure, de grief te onnauwkeurig is
opdat zij een grond tot verdenking zou
kunnen opleveren ;
Overwegende dat, in zoverre eiser
inroept dat de initiale klacht uitgaat
van de heer Boeckx, er geen grond is
om te vermoeden dat de magistraten
die de correctionele kamer met drie
rechters samenstelden, waarvoor de zaak
werd gebracht, al zijn ze de collega's
van de ldager, zich bij het beoordelen
van de zaak door andere gevoelens
zouden laten leiden dan de rechtvaardigheid;
Dat dientengevolge de in het verzoekschrift aangevoerde omstandigheden niet
van die aard zijn dat zij tegen de rechtsbedeling van de correctionele rechtbank
te Turnhout een verdenking doen ontstaan en derhalve geen voldoende grond
opleveren om de zaak te onttrekken aan
de magistraten van de rechtbank waarbij
zij aanhangig is ;
Om die redenen, en gelet op de artikelen 542 en 545 van het W etboek van
strafvordering, verwerpt het verzoekschrift ; veroordeelt eiser in de kosten.

2 september 1975. 2e kamer. V oo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1'
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Lambrechts (van de balie
te Antwerpen).
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2e KAMER.- 2 september 1975.
1° TAALGEBRUIK.- FRANSE TAAL.NEDERLANDSE TAAL. - RAADKAlllER
VAN EEN RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG. - VERWIJZING NAAR DE DIOHTSTBIJ GELEGEN CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EEN ANDER TAALGEBIED, WET VAN 15 JUNI 1935, ARTIKEL 23.BEPALING DIE DOOR DE RAADKAMER
NIET KAN WORDEN TOEGEPAST, ZELFS
INDIEN DE VERDACHTE OlVI VERWIJZING
VERZOEKT,
2° REGELING VAN RECHTSGEBIED.
- STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN ,VERDACHTE WORDT VERWEZEN, EENSDEELS,
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VAN ZIJN ARRONDISSEMENT EN, ANDERDEELS, NAAR DE DICHTSTBIJ GELEGEN
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EEN
ANDER TAALGEBIED.
HOF VAN
BEROEP DAT RET VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN RET
ARRONDISSEMENT VAN DE RAADKAMER
TENIETDOET EN ZICH ONBEVOEGD VERKLAART OlVI KENNIS TE NEMEN VAN DE
ZAAK. BESCHIKKING EN ARREST
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN. TOEZIOHT VAN RET HoF. - VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING IN ZOVERRE
ZIJ WEDERRECHTELIJK BEVEELT DAT
DE VERDACHTE WORDT VERWEZEN NAAR
DE DICHTSTBIJ GELEGEN CORRECTIONELE RECHTBANK VAN EEN ANDER
TAALGEBIED.- VERWIJZING NAAR DE
CORRECTIONELE RECHTBANK VAN RET
ARRONDISSEMENT, ANDERS SAlVIENGESTELD.
1° De 1'aadkame1· van een rechtbank van
ee1·ste aanleg is niet bevoegd om, ove1'eenkomstig artikel 23 van de wet van
15 juni 1935, de zaak naa1· de dichtstbij
gelegen C01'1'ectionele 1'echtbank van een
ande1· taalgebied te ve1·wijzen, zelfs
indien de ve1·dachte daa1·om ve1·zoekt ( 1).
2° W annee1' de 1•aadkame1' een ve1·dachte
heejt venvezen, eensdeels, naa1· de cm·1'ectionele 1•echtbank van zijn a1'1'0ndissement en, andeTdeels, naa1· de dichtstbij
gelegen C01'1'ectionele 1·echtbank van een
andeT taalgebied, het hof van be1·oep
het vonnis van de cm'Tectionele 1·echtbank

(1) Raadpl. cass., 27 september 1965 en
1 juni 1966 (Bttll. en Pas., 1966, I, 222 en
1242).

-16van het a1'rondissement van de 1'aadkame1·
heejt tenietgedaan en zich onbevoegd
heejt verklaa1·d om kennis te nemen van
de zaak, gaat het Hoj, waarbij een ve1·~
zoek tot 1'egeling van 1'echtsgebiecl aanhangig is, na of cle beschikking en het a1·1·est
van het hoj van be1·oep in k1'acht van gewijscle zijn gegaan en, zoja, ve1·nietigt cle
beschikking van de 1'aaclkame1· in zove1'1'e
zij wedeTrechtelij k · beveelt dat de ve1·clachte nam· de dichtstbij gelegen co1'nctionele 1·echtbank van een ancle1• taalgebied woTclt ve1·wezen en venvijst cle
zaak naa1· cle C01'1'ectionele 1'echtbank
van het an·ondissement, die ande1·s is
samengesteld (I).

RET HOF ; ~ Gelet op het verzoek
tot re~elin~ van rechtsgebied op 23 juni
1:975 r~~gedrend door de Procureur-generaal brJ het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat, bij vordering van
30 aprrl 197 4, de Procureur des Konings
te Tongeren aan de raadkamer aldaar
met aanneming van verzachtende om:
standigheden spruitend uit het betrekkelijk goed verleden van de verdachte wat
betreft de feiten van de telastleggingen,
A tot en met JJ!I, de verwijzing naar de
Correctionele Rechtbank te Tongeren
vroeg, onder meer van Dechainois Willy,
metser, geboren te Charleroi op 21 november 1952 en wonende te Alleur rue
du Beguinage 25, verdacht van 'verschillende diefstallen met braak en van
een wanbedrijf;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Tongeren bij beschikking van 3 mei 1974
met aanneming van de beweegredener{
v.an het openbaar ministerie, de verwijzmg van voornoemde verdachte Dechainois, samen met drie andere verdachten,
uitsprak enerzijds " naar de correctionele
rechtbank van dit arrondissement "
anderzijds " naar de dichtstbij geleger{
rechtsmacht van dezelfde graad, welke de
Franse taal als voertaal heeft " ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Tongeren de zaak in het
Nederlands behandelde en bij vonnis

van 5 j\mi 1974 de vier beklaagden veroordeelde;
Overwegende dat, vanwege de beklaag:den, aileen Dechainois tegen het
vonms hoger beroep instelde, dit op
12 jm1i 1974; dat cle procureur des
~onings op 13 juni 1974 hoger beroep
mstelde, aileen tegen Dechainois ;
Overwegende dat bij arrest van 16 december 1974 het Hofvan beroep te Luik
het beroepen vonnis vernietigde en zich
onbevoegd verklaarde om kennis ,te
nemen van de ten laste van de beklaagde
Dechainois gelegde feiten, onder de beschouwing " dat de eerste rechter zijn
bevoegdheicl 1·atione loci put nit een bevel
van verwijzing gewezen door de raadkamer van de Correctionele Rechtbank
te Tongeren in data van 3 mei 1974;
dat het beschikkend gedeelte van voorme~~. be-:els?hrift evenwel een tegenstriJdrghmd mhoudt, vermits beklaagde
enerzijds verwezen wordt naar de correctionele Rechtbank te Tongeren, en anclerzijds eveneens verwezen wordt naar de
dichtstbij gelegen rechtbank van dezelfde
graad welke de Franse taal als voertaal
heeft ,, en dat; gelet op de voormelde
tegenstrijcligheicl in de aanwijzing van de
bevoegcle correctionele rechtbank, het
onmogelijk is .uit te maken welke correctionele rechtbank bevoegd werd gemaakt
tot het beoorclelen van de feiten ten laste
van beklaagde gelegcl ; dat de eerste
rechter zich clan ook onbevoegcl had
clienen te ve,rklaren om kennis te nemen
van de feiten ten laste van beklaagcle
gelegd ";
Overwegende clat cle beschikking van
de raadkamer en het arrest van het hof
van beroep in kracht van gewijscle zijn
gegaan en clat uit hun tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsmacht ontstaat
dat cle gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat de raaclkamer, om
bij haar beschikking van 3 mei 197 4
ook de verwijzing uit te spreken naar het
clichtstbij gelegen rechtscoilege van dezelfde rang, dat de Franse taal als voertaal heeft, ten onrechte een vraag heeft
in aanmerking genomen waarbij toen drie
verdachten. om de Franse rechtspleging
verzochten ; dat deze vraag aileen kan
gesteund zijn op artikel 23 van de wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der taleri.
in gerechtszaken, welk artikel echter geen
toepassing lmn vinden voor de raadkamer;

(1) Raadpl. cass., 24 juni en 11 novemqer
1940, besch. ged. (Bull. en Pas., 1940, I, 174
en 289).

Om die redenen, bet recbtsgebied
regelend, vernietigt de op 3 mei 1974
gewezen beschikking van de raadkamer
van de Rechtbank van eerste aanleg te

(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE LUIK,
IN ZAKE DECHAINOIS.)
ARREST.

Tongeren, doch slechts in zoverre ze de
verwijzing uitspreekt van beklaagde
« na.ar de dichtstbij gelegen rechtsmacht
van dezelfde graad, welke de Franse taal
als voertaal heeft » ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beschikking; verwijst de zaak naar de
Oorrectionele Rechtbank te Tongeren,
anders samengesteld.
2 september 1975. ~ 2 8 kamer. ~
Voo1·zitte?·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. ~ Gelijklt~idende conclusie,
de H. Oolard, advocaat-generaal.

2°

KAMER.~

2 september 1975.

1°

OASSATIEMIDDELEN. ~ STRAFZAKEN. REOHTEN VAN DE VERDEDIGING. 00MMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE
MAATSOHAPPIJ".
MIDDEL TEN BETOGE DAT HET DOSSIER
NIET GEDURENDE VIER DAGEN TER
BESOHIKKING VAN DE ADVOOAAT VAN
DE GEi'NTERNEERDE IS GEWEEST. ~
MIDDEL NIET AAN DE OOJ\'i:MISSIE VOORGELEGD. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ (WET TOT). ~ BESLISSING VAN DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING VAN
DE
l\'i:AATSOHAPPIJ
TOT
VERWERPING VAN EEN VERZOEK OM
INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE. ~ BERAADSLAGING. UITSLUITENDE AANWEZIGHEID VAN DE
LED EN VAN DE OOMMISSIE EN VAN DE
SEORETARIS. ~ VASTSTELLING.

go

4°

.5°

OASSATIEMIDDELEN. ~ STRAFZAKEN. ~ MID DEL GEGROND OP DE
V ALSHEID VAN EEN V ASTSTELLING VAN
DE BESLISSING VAN EEN OOMMISSIE
TOT BESOH]l]RMING VAN DE l\'i:AATSOHAPPIJ. GEEN BETIOHTING VAN VALSHEID. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). ~ VERl3ETERING VAN DE GEESTESTOESTAND VAN
DE GEINTERNEERDE EN VERVULLING
VAN DE VOORWAARDEN VOOR ZIJN REOLASSERING. ~ SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE OOJ\'i:MISSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.
OASSATIEMIDDELEN.

~

STRAF-
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ZAKEN. 00lVIMISSIE TOT BESOHERMING VAN DE JYIAATSOHAPPIJ. ~ VooRZIE;NING TEGEN EEN BESLISSING TOT
VERWERPING VAN EEN VERZOEK TOT
INVRIJHEIDSTELLING.
MIDDEL
VREEMD AAN DE BESTREDEN BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

6°

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). ~ BESLISSING VAN DE OOJ\'i:MISSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE GEINTERNEERDE WORDT GEWEIGERD. ~
REDENGEVING.

l0

Niet ontvankelijk, we gens niet-voorlegging aan de commissie tot besche1'ming van de maatschappij, is lwt middel
ten betoge dat het dossieT niet geduTende
vie1· dagen te1· beschikking van de advocaat van de gefnternee1·de is geweest (1).

2° De beslissing van de commissie tot
besche1·ming van de maatschappij die
e1·op wijst dat " na bm·aadslaging,
beslissen de drie leden van de commissie,
in· aanwezigheid van de sec1·eta1'is »,
stelt vast dat de leden van de commissie
be1·aadslaagd hebben na onde1·zoek van
de .zaak en dat alleen de secTeta1·is bij
de bemadslaging aanwezig was (2).
(Art. 16, laatste lid, wet tot bescherming .van de maatschappij.)
go Bij ontstentenis van

betichting van
valsheid is niet ontvankelijk het middel
dat gegrond is op de bewee1·de valsheid
van een at~thentieke vaststelling van de
beslissing van een cornrnissie tot bescheTrning van de maatschappij (g).

4° De commissie tot besche1·rning van de

maatschaJJpij beooTdeelt soeve1·ein in
feite of de geestestoestand van de gefnte1·nee1·de ve1·bete1·d is en of de vooTwaaTden voo1· zijn 1·eclasse1'ing ve1·mtld
zijn (4). (Art. 18 wet tot bescherming
van de maatschappij.)
5o Niet ontvankelijk is het rniddel dat

ge1·icht is tegen de beslissing van de
cornmissie · tot besche1•ming van de
maatschappij, waaTbij de invrijheid(1) Raac1pl. cass., 16 november 1971

(A1'1',

cass., 1972, blz. 269).
'(2) Raac1pl. cass., 9 september 1968 en
16 juni 1969 (A1'1·. cass., 1969, blz. 32 en 1034).
(3) Cass., 22 juli 197.5 (A1'1'. cass., 1975,
blz. 1184).
(4) Cass., 26 maart 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 825).
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stelling wordt geweige1·d, en dat op de
beslissing geen betrekking heejt (1 ) .
6D Bij geb1·ek aan een cmwl~tsie is regel-

matig met 1·edenen omkleed de beslissing
van de commissie tot besche1·ming van
de maatschappij waa1·bij de invnjheidstelling van de gefnte1·nee1·de wo1·dt geweige?·d omdat zijn geestestoestand niet voldoende verbete1·d is en de voonuaa1·den
vooT zijn reclasse1·ing niet ve1·mdd
zijn (.2). (Art. 97 Grondwet en art. 18,
lid 1, wet tot bescherming 'van de
maatschappij.)
(DE WINNE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 juni 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Overwegende dat de bestreden beslissing eisers verzoek tot invrijheidstelling
verwerpt;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 16 van de wet
tot bescherming van de maatschappij,
do01·dat op vrijdag 20 juni 1975 het
dossier niet ter beschikking was van
eisers raadsman op de griffie van de
commissie te Antwerpen, hoewel die dag
nochtans de vierdelaatste weekdag was
v66r de datum van de beslissing, en
dit dossier pas op 23 juni 1975 ter beschikking van de raadsman was,
te?·wijl volgens het bedoelde artikel 16
het dossier gedurende vier dagen v66r
de beslissing ter beschikking client te zijn
van de raadsman van de gei'nterneerde :
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat eiser ter terechtzitting van
26 juni 197 5 verdedigd werd door zijn
raadsman, Mr. R. De Smet; dat uit
geen stuk waarop het Hof vermag acht
te slaan blijkt dat deze raadsman het
in het middel aangehaalde verweer voor
de commissie tot bescherming van de
maatschappij opgeworpen heeft ;
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is;
(1) Cass., 9 oktober 1972 (Arr. cass., 1973,
biz. 144).
(2) Cass., 26 maart 1974 (A1'1', cass., 1974,
biz. 825).

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 16 van de wet
tot bescherming van de maatschappij,
doonlat bij de beraadslaging niet enkel
de leden van de commissie aanwezig
waren, m.aar tevens de sociaal assistenten,
te1·wijl dit in strijd is met voornoBind
artikel 16 volgens hetwelk aileen de drie
leden van de commissie en de secretaris
bij de beraadslaging aanwezig zijn :
Overwegende dat de beslissing, na het
verloop van de debatten ter terechtzitting te hebbe;r:( vermeld, vaststelt : « na
beraadslaging, beslissen de drie leden
van de commissie, in aanwezigheid van
de secretaris ... "; dat zij aldus met
zekerheid vaststelt dat de leden van de
commissie, na ·het onderzoek van de
zaak, hebben beraadslaagd terwijl daarbij nog aileen de secretaris aanwezig
was·
o;,.erwegende dat deze authentieke
vaststelling niet het voorwerp uitmaakt
van betichting van valsheid ; dat het middel niet kan ·worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 18 van de wet
tot bescherming van de maatschappij,
doo1·dat de verslagen van de directeur
en van de psychiater zeer gunstig waren
en tot invrijheidstelling' besloten, en de
commissie niettemin tot het behoud van
de hechtenis van eiser besliste,
tenuijl clit totaal in strijd is met de
geest van de wet tot bescherming van
de maatschappij, die wil dat dat de
gei'nterneerde in vrijheid kan gesteld
worden zodra hij weder is aangepast :
Overwegende dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij op
feitelijke en derhalve soevereine wijze,
volgens de in het debat regelmatig aangevoerde stukken, oordeelt of de geestestoestand van de gei':nterneerde voldoende
verbeterd is en of de voorwaarden voor
zijn reclassering vervuld zijn ;
Dat het Hof niet bevoegd is om te
onderzoeken of de rechter al dan niet
oordeelkundig beslist heeft ; dat het
middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6bis van de Grandwet,
do01·dat de procureur, verb.onden aan
de commissie tot bescherming van de
maatschappij, naar luid van artikel 19
van de wet tot bescherming van de maat-
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schappij verzet kan aantekenen tegen de
beslissingen van de comrnissie en dit
verzet schorsende kracht heeft,
terwijl die wet eenzelfde recht niet
toekent aan. de gei"nterneerde, zodat er
een discriminatie ontstaat en artikel 6bis
van de Grondwet geschonden wordt,
volgens hetwelk het genot van de rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend, zonder discriminatie moet verzekerd worden :
Overwegende dat het middel vreemd
is aan de beslissing en derhalve niet
ontvankelijk is ;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet,
dooTdat de beslissing niet gemotiveerd
is, en alleszins de motivering niet medegedeeld werd aan eiser of aan zijn raadsman ; er enkel een briefje werd afgegeven door de kwartieroverste van het
paviljoen van de strafkolonie te Merksplas, en er geen medisch-psychiatrische
kwesties aan gehaald kunnen worden om
het zogezegde motiveringsargument' te
verdoezelen door het beroepsgeheim,
zodat deze handelwijze strijdig is met
artikel 97 van de Grondwet dat bepaalt
dat elk vonnis met redenen is omkleed :_
Overwegende dat de beslissing beschouwt dat « wegens de voorhanden
zijnde gegevens, waarbij de talrijke hervallingen ernstig in aanmerking komen,
de verslagen en adviezen geen actuele
mogelijkl·teid bieden om, zonder gevaar
voor de bescherming van de maatschappij, betrokkene uit de door hem 6ndergane internering te ontslaan >>;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
een conclusie, de commissie tot bescherming van de maatschappij haar beslissing tot behoud van de internering door
deze beschouwingen regelmatig heeft
_gemotiveerd naar het vereiste van artikel 97 van de Grondwet ; dat het middel,
in zoverre het gebrek aan motivering
inroept, feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat het middel voor het
overige vreemd is aan de beslissing ; dat
l1et in die mate niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
·of op straffe van nietigheid voorgeschreven · rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voor:ziening.

2 september 1975. 2e kamer._ Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

2 september 1975.

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.
STRAFZAKEN. HOGER BEROEP
TEGEN EEN BESCHIKKING TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS.
- VERDACHTE DIE VOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING IS VERSCHENEN, BIJGESTAAN DOOR ZIJN
RAADSMAN, EN ER ZICH ZONDER VOORBEHOUD HEEFT VERDEDIGD.- MIDDEL
WAARIN DE SCHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING WORDT AANGEVOERD.- NIET-ONTVANKELIJKHEID,

Niet ontvanlcelijlc, tot staving van een
voo1·ziening van de veTdachte tegen een
a1'?'est van de kame?' van inbeschttldigingstelling tot handhaving van de
voo?"lopige hechtenis, is het middel waa?'bij de ve~·dachte aanvoe1·t dat zijn ?'echten van de ve?"dediging zouden geschonden zijn, als de ve1·dachte voo1· de kame?'
van inbeschttldigingstelling is ve?·schenen, bijgestaan doo1· zijn 1·aadsman, en
e?' zich heeft ve1·dedigd zonde?' van een
de1·gelijke schending te gewagen (1).
(MIERAS.)
Met de notitie overeenstemmend arrest.
2 september 1975. ~ 2e kamer. Voo1'zitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggeve1·,
de H. Delva. - Gelijklttidencle conclttsie,
de H. Co1ard, advocaat-generaal.

3" KAMER. -

3 september 1975.

OPENBAAR MINISTERIE. -

BuR-

(1} Raaclpl. cass., 10 september 1974 en
25 februari 1975 (A?'?', cass., 1975, blz. 26
en 727).

-20GERLIJKE ZAKEN.,- RECHTSVORDERING VAN AMBTSvVEGE BUITEN DE
GEVALLEN DIE DE vVET BEPAALT. VooRwAARDE.

Opdat het openbaar· minister·ie in btwger·lijlce zalcen ambtshalve mag opt1'eden
bttiten de gevallen die de wet bepaalt,
volstaat niet dat een bepaling opgenomen in een wet van openbar·e onle of die
deze 01·de Taalct, is mislcend; ver·eist is
bovendien dat deze rnislcenning een
toestand schept die de openbar·e 01·de in
gevaar· bTengt en der·halve niet mag
wor·den behottden (1). (Art. 138 G.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK, IN ZAKE BAERS TEGEN
RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 197 4 door het Arbeidshof
te Luik gewezen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen
door verweerder en afgeleid uit de schending van artikel 138, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek,
dooTdat de openbare orde de tussenkomst van het openbaar ministerie niet
vergt, in de betekenis van voornoemd
artikel :
Overwegende dat het openbaar ministerie op grond van genoemd artikel 138
ambtshalve mag optreden telkens als de
openbare orde zijn tussenkomst vergt ;
Dat dit artikel niet impliceert dat het
openbaar ministerie ambtshalve mag
optreden telkens als enigerlei bepaling,
opgenomen in een wet van openbare
orde of diy deze orde raakt, is miskend ;
Dat de vereisten van de openbare orde
die, in de zin van dit artikel, zulk optreden kunnen rechtvaardigen, impliceren
dat de openbare orde in gevaar wordt
gebracht door een toestand die client
te worden verholpen ;
Dat eruit volgt dat het openbaar
ministerie slechts ontvankelijk is om
aldus op te treden, wanneer blijkt dat
het doel van dit optreden e;rin bestaat
een toestand te verhelpen welke de openbare orde, die het openbaar ministerie
(1) Cass., 12 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 656).

moet verdedigen, in gevaar brengt en
derhalve niet mag worden behouden ;
Overwegende dat het arrest aan Baers
het recht op werkloosheidsuitkering ontzegt met ingang van 13 augustus 1973;
dat eiser aanvoert dat Baers geen aanspraak op werkloosheidsuitkering heeft
met toepassing van artikel 131, § 1,
lid 1, van het koninldijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid doch wel
met toepassing van artikel 133, laatste
lid, van hetzelfde besluit, en dat hem
derhalve het recht diende te worden
ontzegd met ingang van 12 jtmi 1973
en niet van 13 augustus 1973;
Overwegende dat uit de enkele omstandigheid dat het recht op werkloosheidsuitkering vanaf een vroegere datmn moet
worden ontzegd, niet kan worden afgeleid dat daaruit, door het feit zelf, een
toestand is voortgevloeid die het optreden
van ambtswege van het openbaar ministerie rechtvaardigt ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is, daar het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
3 september 1975. 3e kamer. Vo01·zitter·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
de H. Janssens. Gelijlcluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-gene"
raal. - Pleiter·, de H. Bayart.

1e KAMER.- 4 september 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN. - MID DEL TEN BETOGE
DAT EEN REDEN VAN DE BESTREDEN
BESLISSING ONJUIST IS GEFORMULEERD,.
MIDDEL DAT NIET NAUWKEURIG
VERMELDT WAARIN DEZE FORMULERING
DE BETEKENIS VAN EEN ANDERE REDEN
VERANDERT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° OVEREENKOMST. WETSCONFLIOT. - VASTSTELLING VAN DE TOE·
TE PASSEN WET. - BEVOEGDHEID VAN
DE FEITENRECHTER.
3° OVEREENKOMST. - 'WETSCONFLIOT. - VASTSTELLING VAN DE TOE
TE PASSEN WET. WILSAUTONOMIE
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daa1' de beide pa1'tijen van Belgische
nationaliteit zijn en in Belgie wonen (3).

VANDEPARTIJEN.- UITLEGGIN.GDOOR
DE FEITENREOHTER. BE GRIP.
4° OVEREENKOMST. SOHADEVERGOEDING. lNGEBREKESTELLING VEREIST.- BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 1146. GEEN ONDERSOHEID
TUSSEN OOJ\iPENSERENDE SOHADEVER·
GOEDING EN MORATOIRE SOHADEVERGOEDING.
5°VERBINTENISSEN.- VERBINTENIS
TOT BETALING VAN EEN GELDSOM. VERBINTENIS GEREGELD DOOR DE BELGISOHE WET. BEDRAG BETAALBAAR IN VREEMDE MUNT.- TE LATE
UITVOERING. W AARDEVERMINDERING VAN DE MUNT.- COJ\ITENSERENDE
SOHADEVERGOEDING. VERSOHIL TUSSEN DE TEGENWAARDE VAN DE SCHULD
IN BELGISOHE FRANK OP DE DAG VAN
DE INGEBREKESTELLING OF VAN DE
DAGVAARDING EN DE DAG VAN DE
WERKELIJKE BETALING.

4°

Volgens a1·tikel 1146 van het Bu1·ge1'lijk
vVetboek is inzake ove1·eenlcomsten schadeVe1'goeding dan ee1'st ve1•schuldigd
wannee1· de schttldenaa1· in gebreke is
zijn ve1·bintenis na te lwmen; op deze
algemene 1·egel wo1·dt slechts ttitzonde1·ing
gemaakt in geval van schending van
een ve1·bintenis iets niet te doen of, wat
de ve1·bintenissen van een ande1·e aard
bet1·eft, als krachtens de ove1·eenkomst
van de pa1·tijen geen ingeb1·ekestelling
ve1·eist is of de ve1·bintenis slechts volledig
leon wo1·den nagekomen binnen een
bepaalde tijd die de schttldenam· heeft
laten vo01·bijgaan; e1· wo1·dt geen onderscheid gemaakt tussen mo1·atoire schadevergoeding en compense1•ende schadeve1'goeding (4).

5°

,vVannee1· een sclmldenaar zijn door de
Belgische wet behee1·ste verbintenissen
te laat is nagekomen en hie1'doo1· aan
een schuldeise1· schade is be1·okkend
wegens .de waa1·deve1·minde1·ing van de
vreemde mtmt waa1·in de schttld was
ttitgedntkt, wordt de door de schttldenaa1·
ve1·schttldigde compense1·ende schadeve1'goeding be1·ekend met inachtneming
van de waa1•deve1·minde1·ing van cleze
mttnt op de wisseima1·kt, vanaf de clag
wam·op de schttldenaa1' wettel~jk Ve1'plicht was het ove1·eengekomen bed1·ag
te1·ug te betalen tot de dag van de we1·lwlijke betaling (5). (Impliciete oplossing.)

6°

H et beschikkende gedeelte van een a1'1'est
dat dttidelijk slechts de he1·haling is van
een in de gronclen ingelast beschilckend
gecleelte lean geen g1·ote1·e draagwiJ'dte
hebben dan dit beschikkend gedeelte (6).

6° VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- TWEEDE BESOHIKKENDE GEDEELTE DAT DE HER·
HALING IS VAN EEN IN DE REDENEN INGELASTE EERSTE BESOHIKKENDE 'GEDEELTE. DRAAGWIJDTE.

1° Niet ontvankelijk, wegens vaagheid, is
het middel dat kritiek oefent op de onjttiste formttlering in een 1·eden van de
best1·eden beslissing, als niet w01·dt
ve1·meld waa1·in deze fo1'mule1'ing de
betekenis van een ande1·e 1·eden ve1'ande1't (1).
2° Bij ontstentenis van een ttitd1'ttkkelijke

bepaling inzake de wil van de pa1'tijen,
moet de 1·echte1·, in geval van wetsconjlict,
aan de hand van de gegevens van de
zaak nagaan aan welke wet de pm·tijen
hun contractuele ve1·bintenisse1i hebben
willen onde1·we1·pen (2). (Artt. 1134 en
1156 B.W.)
3°

.

De 1·echte1' die e1'0P wijst dat een ove1'eenkomst in Belgiii is opgemaakt en
getekend, verantwoo1'dt wettelijk zijn
beslissing dat deze ove1·eenkomst door
de Belgische wet behee1·st wordt, hoewel de
sckuld in V1'eemde munt was uitged1·ukt,

(1) Raadpl. cass., 8 februari 1974 (A1'1', cass.,
1974, blz. 624) en 14 okto)Jer 1974 (ibid.,
1975, blz. 198).
(2) Cass., 27 novemb~r 1974 en 21 februari
1975 (A1'1', cass., 1975, blz. 373).
(3) Cass., 21 november 1974 (An·. cass.,
1975, blz. 373).
( 4) Raadpl. BAUDRY-LACANTINERIE, Traite

. (NELISSEN, T. SOMER.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 197 4 door het Hof
van beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de artikelen 1134, 1135,

de schending van

them·ique et p1·atiqtte de d?·oit civil, 3e uitg.,
Des obligutio1is, d. I, nr. 472, blz. 500, en
DE PAGE, T1'ctite elementai1•e de d1•oit civil belge,
d. III, nr. 77, blz. 106.
(5) Raadpl. PrnET, Va1·iations mmuMai1·es
et 1'epe1·cussions en clroit p1·ive belge, blz. 106.
(6) Raadpl. cass., 28 april 1975 (A1'1'. cass.,
1975, blz. 945).

-22ll49, 1150, ll53, 1234, 1235, 1319, 1320,
1322 van hetBurgerlijk Wetboek, 468 van
het boek III van het Zai:rees Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet,
doo?'dat, na als beginsel aangenomen te
hebben "dat, ingeval van monetaire
schom1nelingen, wanneer -het overeenkomsten betreft die in vreemd geld opgesteld werden, de laattijdige betaling
(,,,) ernstige schade kan berokkenen aan
de schuldeiser van een geldsom, die
derhalve een schadevergoeding mag eisen
die het nit de wisselkoers voortvloeiend
verlies goedmaakt "• het arrest eiser
veroordeeld heeft mn aan verweerder,
als compenserende schadevergoeding, in
Belgische frank, de som te betalen die
het verschil uitmaakt tussen de op
18 september 1967 geraamde tegenwaarde
in Belgische frank van 2.700.000 in
Zai:res omgewisselde Congolese frank en
diezelfde tegenwaarde, geschat op het
ogenblik van de definitieve betaliJl.g, op
grond dat de overeenkomst van de partijen van 28 januari 1962 te Luik opgesteld en ondertekend werd, dat derhalve
" aileen de Belgische wet op dergelijk
geval van toepassing is, ongeacht de
raming van de schuld in Congolese frank "•
te1·wijl, ee?'ste onde?·deel, zoals ten andere
door het arrest vastgesteld wordt, de
overeenkomst van 28 januari 1962 bepaalt dat eiser aan verweerder het bedrag
van 2.700.000 Congolese frank zal terugbetalen ; eisers schuld aldus in Congolese
munt uitgedrukt werd en niet enkel in
Congolese mtmt" geraamd "werd (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek) ;
tweede ondenleel, wanneer de partijen,
zoals in het onderhavige geval, zonder
voorbehoud, bedongen hebben dat de
door de overeenkomst bepaalde betaling
zou geschieden in de munt van een bepaald land, zij, noodzal~elijkerwijze, voor
het betalinggevend vermogen van die
munt, verwezen hebben naar de wet van
dat land ; de Belgische wet " aileen " van
toepassing was maar de rechter, voor de
vaststeiling van het betalinggevend vermogen van de door hem ten laste van
eiser uitgesproken veroordeling tot betaling van de tegenwaarde in Belgische
frank van de som van 2.700,000 vooraf
in Zai:res omgerekende Congolese frank,
artikel 468 van Boek III van het Za'irees
Burgerlijk Wetboek moest toepassen dat
niet strijdig is met de Belgische internationals openbare orde, wegens de
venvijzing ernaar door de overeenkomst
tussen de partijen ; daar die telmt het

beginsel van het monetaire nominalisme
volgens de bewoordingen zelf van artikel 1895 van het Burgerlijk Wetboek
bevestigt, het arrest, zonder de artikelen 1134, 1135, ll49, 1150, 1153, 1234,
1235 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek
en artikel 468' van het Za'irees Burgerlijk
Wetboek te schenden, eiser bovendien
niet kon veroordelen om aan verweerder
een schadevergoeding te betalen die het
nit de wisselkoers voortvloeiend verlies
compenseert ;
denle onde?'deel, de toepassing van het
door het arrest vermelde beginsel, dat in
geen enkele wettekst neergelegd is, verbonden wordt met de inhoud van de bepalingen van de vreemde wet tot regeling
van het betalinggevend vermogen van de
munt waarin volgens de partijen hun
schuld moest uitgedrukt worden en met
hun verenigbaarheid met de Belgische
internationale openbare orde ; dat beginsel, in de absolute vorm die het arrest
eraan geeft, niet geschikt is om het
beschikkende gedeelte dat de bestreden
beslissing verandert, te verantwoorden
(schending van de in het tweede onderdee! becloelcle wetsbepalingen en, bovenclien, van artikel 97 van de Grondwet)
W at het eerste ondercleel betreft . :
Overwegende dat het arrest, bij het
onderzoek van de overeenkomst van de
partijen, vermeldt dat zij namelijk " tot
voorwerp heeft " « de terugbetaling " door
eiser aan verweerder " van een bedrag
van 2. 700,000 Congolese frank ";
Overwegencle dat het midclel niet
preciseert op welke wijze 'de formule
" ongeacht de raming van de schuld in
Congolese frank "• die het uit een van de
volgende motieven van het arrest aanhaalt en waarvan het enkel aanvoert dat
zij ongeschikt is, de precieze betekenis
van de vorige groncl zou veranderen en,
bijgevolg, de wettelijkheid van de bestreden beslissing zou aantasten;
W at het tweecle onderdeel betreft :
Overwegende clat, byhalve indien de
overeenkomst een uitdrukkelijk beding
bevat en bij gebrek aan dwine:rende wetsbepaling van het intern of het internationaal recht, de feitenrechter, op grond
van de intrinsieke of nauw met de overeenkomst verbonden elen1enten, soeverein oorcleelt volgens welke wet de
contractanten de uitvoering van hun
overeenkomsten hebben willen regelen;
Overwegencle dat, aangezien beide
partijen de Belgische nationaliteit hebben
en in Belgie woonachtig zijn, het arrest,
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opgesteld en ondertekend werd, heeft
kunnen afleiden dat in het onderhavige
geval aileen de Belgische wet van toepassing was, alhoewel de schuld in een
vreemde munt uitgedrukt was;
Dat derhalve, onder voorbehoud van
het onderzoek van bet tweede middel,
het arrest, in toepassing van de regels
van de Belgische wet inzake de contractuele aansprakelijkheid, wettelijk heeft
kunnen beslissen da t eisers vertraging
in het nakmnen van zijn verbintenis
verweerder schade berokkend heeft en,
zonder de bepalingen van de Zai'rese wet
betreffende de nominale waarde van de
in Zai're gangbare munt te miskennen,
de vergoeding van die schade heeft lumnen bevelen overeenkomstig de modaliteiten die het arrest preciseert, rekening
houdend met de economische waarde
vermindering van die mcmt op de wisselmarkt, vanaf de datum waarop eiser
het overeengekomen bedrag moest betalen tot de werkelijke betaling ;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, in zovGOrre
het zich beroept op de schending van
andere wetsbepalingen dan artikel 97 van
de Grondwet, het middel beantwoord
wordt zoals het tweede onderdeel en,
anderzijds, de gronden van het arrest
voldoen aan het vormvoorschrift van
voornoemde wetsbepaling;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 113 9, 1146
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1'dat het arrest, om, bij wege van
verandering, eiser te veroordelen om aan
verweerder, als compenserende schadevergoeding, het bedrag te betalen dat het
verschil uitmaakt van de tegenwaarde van
de schuld1 van 2. 700.000 Congolese frank
respectievelijk geraamd op de datum
van 18 september 1967 en op de dag
van de werkelijke betaling, beslist " dat,
inzake de vergoedingsrente, een ingebrekestelling overeenkomstig artikel 113 9
yan het Burgerlijk W etboek niet vereist
18

»,

te1·wijl « de schadevergoeding dan eerst
verschuldigd is wanneer de schulden~ar
in gebreke is zijn verbintenis na te
komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te geven
of te doen niet kon gedaan worden dan
binnen een bepaalde tijd die hij heeft

laten voorbijgaan " ; die bewoording:en
van artikel 1146 van het Burgerlijk Wetbock en die van artikel 1139 waarnaar
het verwijst algemeen zijn en niet toelaton dat de noodzaak van een voorafgaande ingebrekestelling beperkt wordt
tot de bij artikel 1153 van hetzelfde wetbock bedoelde moratoire schadevergoeding ; aangezien het soeverein vastgesteld
heeft' dat in de overeenkomst van de
partijen van 28 januari 1962 geen enkele
datum vastgesteld was voor de ten'lgbetaling van de 2. 700.000 Congolese frank
en dat de aan de dagvaarding van 24 november 1972 voorafgaande briefwisseling,
inzonderheid de brief van verweerder
aa:n. eiser van 18 september 1967, niet de
bij artikel 1139 van het Burgerlijk Wetbock bepaalde ingebrekestelling uitmaakt, het arrest zonder de in het middel
bedoelde wetsbepalingen te schenden
eiser niet heeft kunnen veroordelen tot
betaling van schadevergoeding :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de overeenkomst geen enkele datum
voor terugbetaling bepaalt en dat de
aan het inleidend exploot van de eis
voorafgaande briefwisseling, zonder uitsluiting van het aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs van 18 september
1967, waarbij verweerder eiser uitnocligde zijn verbintenissen na te komen,
niet de bij artikel 1139 van het Burgerlijk
Wetboek bepaalde ingebrekestelling uitmaakt;
Dat het arrest desondanks beslist dat
de schadevergoeding die het aan verweerder toekent verschuldigd is vanaf
18 september 1967 op grond dat, inzake
schadevergoeding van die aard, geen
ingebrekestelling, overeenkomstig voornoemd artikel 1139, geeist wordt ;
Overwegende dat, enerzijds, de uitvoering van een verplichting een zeker
bedrag te betalen, op zichzelf altijd
mogelijk is en dat, behalve wanneer de
schuldenaar schuldig bevonden wordt
aan bedrog, de enige fout die hem kan
worden verweten een te late betaling is ;
Dat, anderzijds, door te bepalen dat,
in contractuele zaken, de schadevergoeding slechts verschuldigd is nadat de
schuldenaar in gebreke gesteld werd,
artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek
een algemene regel uitvaardigt waarop
slechts ingeval van schending van een
verplichting iets niet. te doen een uitzondering bestaat of, inzake de verplichtingen van andere aard, indien er, krachtens de overeenkomst van de partijen,
vrijstelling van ingebrekestelling was
of de verplichting slechts volledig kon
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worden uitgevoerd binnen een tijd die
de schuldenaar heeft laten voorbijgaan ;
Overwegende dat het arrest, in het
onderhavige geval, wettelijk dus niet
heeft kunnen beslissen dat, ongeacht de
afwezigheid van de bij artikel 1139 van
het Burgedijk Wetboek bepaalde ingebrekestelling, de compenserende schadevergoeding verschuldigd is vanaf 18 september 1967;
Dat het middel gegrond is ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 1138,
2o, van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat het ar.rest, in een eerste beschikkend gedeelte, beslist dat eiser door
de betaling van een compenserende
schadevergoeding de schade moet vergoeden door eiser opgelopen wegens de
waardevermindering van de Congolese
munt (voorwerp van zijn schuldvordering
van 2.700.000 Congolese frank zoals
beschreven in de overeenkomst van de
partijen van 28 januari 1962) tussen
18 september 1967 en de datum van de
werkelijke betaling " zonder nochtans het
door appellant (thans verweerder) geeiste
hoogste bedrag van 500.000 frank te
overschrijden ,, en, in een tweede beschikkend gedeelte, eiser veroordeelt om
aan verweerder het bedrag in Belgische
frank te betalen dat het verschil uitrnaakt
van de op elk van beide voornoemde data
geschatte tegenwaarcle in Belgische frank
van in Za'ires omgezette 2.700.000 Congolese franken, zonder vermelding van een
niet te oversehrijden maximum van
500.000 frank; dat die besehikkende
gedeelten tegenstrijdig zijn (schencling
van artikel 97 van de Grondwet) ; dat,
door in zijn besehikkencl gedeelte, clat
eisers veroordeling bevat, geen rekening
te houden met de door verweerder in zijn
dagvaarding van 24. november 1972 en
in zijn 1aatste eonclusie bepaalde grens
van zijn schuldvordering tot compenserende sehadevergoeding, het arrest de
bewijskracht van die akten: van de
reehtspleging miskend heeft (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek) en aan verweerder meer toegekend heeft dan hij gevraagd
had (schending van artikel ll38, 2°, van
het Gereehtelijk Wetboek) :
Overwegende dat het tweede beschikkend gedeelte betreffende de eompenserende sehadevergoeding eiser niet veroordeelt tot. de betaling van een bepaalde
geldsom;
·

Dat het, duidelijk, sleehts de eenvoudige herhaling is van het in de gronden
van het arrest ingelast beschikkend
gedeelte, dat het maximumbedrag van
die schadevergoeding op 500.000 frank
vaststelt, en, derhalve, geen grotere
draagwijdte kan hebben dan dat eerste
beschikkend gedeelte ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Onl die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat,
voor de raming van de schadevergoeding,
de datum van 18 september 1967 als
vertrekpcmt moet worden genomen ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser in de helft van de kosten ;
hciudt de rest ervan aan opdat erover
door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Bergen.
4 september 1975. ~ 1 8 kamer. ~
VooTzitteT, de H. Louveaux, eerste voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1', de H. Capelle. ~
Gelijkhticlende conolttsie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. ~ Pleitm·, de H. Dassesse.

1"

KAMER.~

4 september 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ BuRGERLIJKE ZAKEN.
~ CONOLUSIE WAARIN EEN ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT GEVRAAGD.
~ VASTSTELLINGEN VAN HET ARREST
WAARUIT BLIJKT DAT DEZE MAATREGEL
OVERBODIG IS.~ GEMOTIVEERDE VERWERPING.

Een conchtsie waat·in een oncle?'Zoeksmaat1'egel worclt gevraagcl woTclt in een
gemotiveeTcle beslissing venvo1-pen door
het ar1·est ttit cle vaststellingen wam·van
blijkt clat cleze maat?·egel ove1·boclig
is (I). (Art. 97, Grondwet.)
(1) Cass., 19 mei 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 938) ; raadpl. cass., 8 september 1971

25(SIRET, T. DELVAUX.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
4 september 1975. 18 kamer. V oo1·zitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. Pleite1's, de HH.
Faures en Van Ryn.

1° KAMER.- 5 september 1975.
1o HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER.
- KENNISGEVING. - VERSCREIDENE
PACRTERS DIE RET GOED GEMEENKENNISSCHAPPELIJK PACHTEN. GEVING AAN IEDER VAN HEN, ZELFS
INDIEN RET GAAT OM ECRTGENOTEN
EN ONGEACRT RUN RUWELIJKSSTELSEL.

2° HUUR VAN GOEDEREN. - PAcRT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACRTER.
- KENNISGEVING. - p ACRT AANGEVANGEN TERWIJL DE PACHTER ONGERUWD WAS.- PACRT;ER ACHTERAF IN
RET RUWELIJK GETREDEN. - HUWELIJKSBAND VOLSTAAT NIET OlYI AAN DE
ECRTGENOTE VAN DE PACHTER DE
HOEDANIGREID VAN MEDEPACHTSTER
TE VERSTREKKEN.- GEVOLG.

3° HUUR VAN GOEDEREN.- PACRT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER,
MET RET OOG OP EIGEN EXPLOI'I'ATIE.0PZEGGING VOOR EEN GEDEELTE VAN
RET VERPACHTE. GOED, GEDURENDE
EEN LATERE PACHTPERIODE DAN, DE
EERSTE EN DE T~EEDE. - TOELAATBARE OPZEGGING.
(ibid., 1972, blz. 23), 29 april1974 (ibid., 1974,
blz. 93g) en 30 april1975 (ibid., 1975, blz. 952).
(1) Cass., 15 juni 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 1010). Zie ook het hiernavolgend arrest.
(2) Vgl. : cass., 13 mei 1971 (A1'1', cass.,
1971, blz. 922) en 15 juni 1973 (ibid., 1973,
1
blz. 1010); raadpl. Pari. Besch. Senaat, zitting 1964-1965, nr. 295, blz. 25, G, 4; R.
EECKLOO, Pacht en voo1'7coop, druk 1970,
nrs. 213 en 215,; H. CLaSoN, Le bail a fe1'1ne,
druk 1970, m·. 143, en " Le bail a ferme et
le droit de preen1ption "• nr. 73, in Rep;
notw·ial, deel VIII, druk 1973; D'UDEKEi\1
D'Acoz en SNICK, Het Pacht1·echt, druk 1970,
nrs. 54, 55 en 194.

1° TV mmee1' ve1'scheidene pachte1·s het goed
gerneenschappelijk pachten, rnoet van de
opzegging doo1· de ve1pachte1· kennis
gegeven wo1'den aan al degenen die het
goed exploite1·en, zelfs indien het gaat
orn echtgenoten en ongeacht httn httwelijksstelsel (1). (Art. 12-3 vail de afdeling van het Burgerlijk Wetboek over
de regels betreffende de pacht in het
bijzonder ; art. I van de wet van 4 november 1969.)

2° TVaJt1We1' de pachte1' ongehttwd was als
de pacht een aanvang heejt genornen, en
achtemf in het httwelijk is getTeden,
vqlstaat het loute1· bestaan van een httwelijksband niet orn aan de echtgenote van
de pachte1· de hoedanigheid, van medepachtste?' te ve1'st1·ekken; in Zttlk geval
is deThalve enkel de kennisgeving van
de opzegging aan de pachte1· ve1·eist (2).
(Art. 12-3 van de afdeling van het
Burgerlijk Wetboek over de regels
. betreffende de pacht in het bijzonder ;
art. I van de wet van 4 november
1969.)

3° De doo1· de ve1•pachte1· gedtM'ende een
late1·e pachtpe1'iode· dan de ee1·ste en de
tweede. gegeven · opzegging orn zelf het
ve1pachte goed te exploite1·en, mag zowel
een gedeelte van het pachtgoed als het
geheel e1·van bet1·ejfen (3). (Art. 8 van
de afdeling van het Burgerlijk Wetboek over de regels betreffende de
pacht in het bijzonder ; art. I van de
wet van 4 november 1969).

(LOGGRE, T. BOTTE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 december 1973 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brugge ;

(3) Zie ook het hiernavolgend arrest.
Raadpl. Pari. Besch. Senaat, zitting 1964-1965,
nr. 295, blz. 21, IV, 2, blz. 55, art. 7, 1°,
en blz. 56, art. 8; Pari. Besch. Kamer, zitting
1966-1967, nr. 1043 (1964-1965), nr. 1, art. 7,
1°, en 8; Pari. Besch.' Kamer, zitting 19661967, nr. 95 (1965-1966), nr. 7; Pari. Besch.
Kamer, zitting 1966-1967, nr. 95 (1965-1966),
Nr. 8, art. 7, 1°, en 8; Pari. Besch. Kamer,
· zitting 1966-HJ67, nr. 95, Nr. 10, blz. 2,
nrs. 4 en 5; Pw·l. Hand. Kamer, zitting 19661967, vergadering van 7 juni HJ67, blz. 15,
eerste kolom in fine; Pari. Besch. Senaat,

-26Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grond~wet, 1319, 1320, 1322, 1400, 1401
van het Burgerlijk Wetboek, 8 en 12-3
van ~de regelen betreffende de pacht in
het bijzonder, ingevoegd in het Burgerlijk
Wetboek door artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtvvetgeving en van de wetgeving
betreffende het recht van voorkoop ten
gcmste van huurders van landeigend01nInen,
cloo1·dat, na ge·constateerd te hebben
dat op I juli 1965 de vader van eiser aan
laatstgenoemde het pachtrecht overdroeg
van een reeks landerijen, waaronder·
zekere percelen die thans aan verweerder
behoren, en dat eiser achteraf in het
huwelijk trad, en zonder te betwisten
dat eiser, zoals hij onder meer liet gelden
in zijn verzoekschrift in boger beroep
en in zijn eerste conclusie in hoger beroep
genomen, gehuwd was onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen en samen met zijn echtgenote de
verpachte goederen uitbaatte, het vonnis
de opzegging van pacht goedkeurt welke
uitsluitend aan eiser en niet aan zijn
echtgenote werd betekend, zulks op
grond van de beschouwing dat voormeld
artikel 12-3 van de pachtwet het geval
bedoelt waarbij verscheidene personen
rechtstreeks bij de totstandkoming van
een pachtovereenkomst betrokken zijn
of waarbij zij een re9ht op landpacht
verwierven door erfopvolging of door een
rechtsgeldige overdracht, dat eiser echter
in gebreke bleef aan te ton en of te bewijzen op welke wijze zijn echtgenote de
hoedanigheid van medepachtster-medeuitbaatster zou hebben verworven, dat
bet louter bestaan van een huwelijksband van de echtgenote geen medepachtster maakt en dat de feitelijke
beschouwingen van eiser dienaangaande
niet dienend zijn,
tenvijl, indien eiser, zoals hij in zijn
verzoekschrift en eerste conclusie in hoger
beroep stelde, na .de pacht van zijn vader
te hebben overgenomen, gehuwd was
onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen, smnen 1net zijn
vrouw de lei'cl.ing en de uitvoering van
het werk op het bedrijf op zich nam en
zitting 1966-1967, ID'. 285, art. 7, 1°, en 8;
Pari. Besch. Senaat, zitting 1968-1969, nr. 422,
blz. 4-5, art. 7, 1°, en 6, art. 8 . - Vgl. cass.,
30 april 1969 (A1·r. cass., 1969, blz. 830); zie,
In ze(fde zin als het besprolcen a1'rest, H. CLOSON,
LP bail it ferme, druk 1970, blz. 240, en Le
bail ct ferme et le d1·oit de preemption, m's, 102-

samen met haar gezamenlijl~e inkomsten
nastreefde tot eigen onderhoud en dat
van het gezin, hieruit volgt, krachtens
de bepalingen van de artikelen 1400 en
1401 van het Burgerlijk Wetboek, dat de
echtgenote van eiser een medepachtster
en medeuitbaatster was, aan wie, luidens
vooriTield artikel 12-3 van de pachtwet,
de opzegging betekend moest worden om
geldig te zijn, zodat het vonnis ten onrechte beslist dat de beschouwingen van
eiser dienaangaande terzake niet dienend
zijn;
en terwijl, nu eiser, in strijd met wat
het vonnis verklaart, op cJuidelijke wijze
in zijn verzoekschrift en eerste conclusie
in hoger beroep had aangetoond hoe zijn
echtgenote, medepachtster en medeuitbaatster vvas geworden, namelijk door,
nadat de vader van eiser aan laatstgenoemde de pacht had overgedragen, onder het wettelijk stelsel van gemeenschap
van goederen in het huwelijk te treden
en samen met eiser de leiding en de uitvoering van het werk op het bedrijf op
zich te nemen met het oog op het verwerven van gezamenlijke inkOinsten,
hieruit ;volgt dat het vonnis de bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek aan voormeld verzoekschrift en
voormelde conclusie wordt gehecht, en
tevens nalaat op gezegd verzoekschrift
en op gezegde conclusie een passend
antwoord te geven, zoals door artikel 97
van de Grondwet wordt vereist :
Overwegende dat luidens artikel 12-3,
vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving, indien verschillende
pachters het goed gemeenschappelijk
pachten, van de opzegging kennis moet
gegeven worden aan al degenen die het
goed exploiteren ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat het begrip " gemeenschappelijh;e
pacht " wijst op de hypothese waarbij
verscheidene personen rechtstreeks bij
de totstandkoming van de pachtovereenkomst waren betrokken of waarbij
zij een recht op landpacht verwierven
door erfopvolging of door een rechtsgeldige overdracht, dat het huwelijksstelsel onverschillig is met betrekking tot het be103, in Rep. nota1·ial, deel VIII, clruk 1973,
en .[n tegengestelcle zin, R. EECKLOO, OJJ, cit.,
nr. 152, n'UDEKEki D'Acoz en SNICK, op, cit.,
nr. 155, en G. TRAEST, «De nieuwe wet op de
landpacht ,, in T.P.R., 1969, blz. 546-547,
nr. 105.
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louter bestaan van een huwelijksband
aan de echtgenote van eiser niet de
hoedanigheid van medepachtster verstrekt, en door vast te stellen 1° dat
eiser slechts in het huwelijk getreclen is
nadat hij het pachtrecht van zijn vader
had overgexwmen, 2° dat hij in gebreke
blijft aan de tonen op welke wijze zijn
echtgenote de hoedanigheid van medepachtster-exploitante zou verworven hebben, het vonnis ?ijn beslissing wettelijk
rechtvaa,rdigt, en de -bewijskracht van
het verzoekschrift en van de conclusie
niet miskent door de stelling van eiser
op die gronden te verwerpen en ze passend beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel,

tussen de bepalingen van voormeld
artikel 8 van de pachtwet en die van
voormeld artikel 7, 1°, van gezegde wet,
zodat, zowel in de loop van een negenjarige pachtperiode als bij het "erstrijken
van een dergelijke periode, gedeeltelijke
opzegging voor eigen exploitatie mogelijk
is,
te1·wijl volgens voormeld artikel 8 van
de pachtwet, in de loop van de opeenvolgende pachtperiodes de opzegging om
reden van eigen exploitatie gans het
verhuurde goed als voorwerp moet hebben, zulks in tegenstrijd met voormeld
artikel 7, 1°, van gezegde wet, dat bij
het verstrijken van iedere pachtperiode
opzegging om reden van eigen exploitatie
toelaat voor gans het verhuurde goed of
voor een gedeelte ervan : ·

Overwegende dat, waar in artikel 8 de
verpachter toegestaan wordt gedurende
elke van de opeenvolgencle pachtperiodes,
Dat het middel niet kan aangenomen met uitsluiting van de eerste en de tweeworden;
de, in afwijking van artikel 4, een einde
Over het derde middel, afgeleid nit de te maken aan de pacht om zelf het verschending van de artikelen 7, rneer pachte goed te exploiteren of de exploibepaald 1°, en 8 van de regels betreffende tatie ervan over te dragen aan 11ijn
de pacht in het bijzonder, ingevoegd in echtgenoot, aan zijn afstammelingen en
aangenomen kinderen of aan die van zijn
het Burgerlijk W etboek door artikel I
van de wet van 4 november 1969 tot echtgenoot, de wetgever impliciet verwijziging van de pachtwetgeving en van wijst naar exploitatie zoals die is bepaald
de wetgeving betreffende het recht van in artikel 7, 1o ;
Dat niet blijkt dat de wetgev er van
voorkoop ten gunste van de huurders
1969 beoogd heeft af te wijken van de
van landeigendommen,
totdan algemeen aangenomen regel dat
doo1·dat, na geconstateerd te hebben de verpachter, met het oog op het eigen
dat de vader van eiser sedert 1 oktober gebruik van het goed, een einde kan
1934 een reeks landerijen in pacht hield, stellen aan de verpachting van een gewaaronder sommige percelen die thans · deelte van het pachtgoed ;
aan verweerder belwren, dat op 1 juli
Overwegende dat in de parlementaire
1965 de vader van eiser het pachtrecht voorbereiding van de wet van 1969,
aan laatstgenoemde overliet, dater tussen onder dit oogpunt, geen onderscheid werd
partijen geen betwisting meer bestond gemaakt naar gelang de opzegging
betreffende het feit dat men zich toen geschiedt, enerzijds, na of tijdens de
bevond in de v ijfde pachtperiode van pachtperiodes, anderzijds, tijdens de
negen jaar met aanvang op 1 oktober 1970 eerste twee of tij dens de derde en de
om te eindigen op 30 september 1979, daaropvolgende pachtperiodes ; dat niets
en dat bij exploot van 30 september 1971 toelaat te besluiten dat de wetgever in
. van gerechtsdeurwaarder V erhaeghe door het geval van artikel 8 andere mogelijkverweerder aan eiser opzegging werd heden heeft opengelaten dan in het geval
betekend tegen 1 oktober 1973, het von- van artikel 7, 1° ; dat de mtio legis in
nis deze opzegging geldig verklaart t.egen beide toestanden dezelfde is ;
1 oktober 197 4, eiser veroordeelt om tegen
Dat het middel naar recht faalt ;
die datum de percelen te ontruimen waarOm die redenen, verwerpt de voorvoor opzegging werd gegeven, en het
middel van eiser verwerpt waardoor deze ziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
laatste liet gelden dat het aan verweerder
niet toegelaten was gedurende een wet5 september 1975. 1e kamer. telijke verlengingsperiode opzegging te
Voo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
geven voor een gedeelte van de verpachte waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
goederen, zulks op grond van de beschou- de H. Gerniers. Gelijldttidende conwing dat geen onderscheid te maken is chtsie, de H. Tillekaerts, advocaat-gene-

-28raal. Pleite1·s, de HH. Bayart en
Houtekier.

1e KA111ER.- 5 september 1975.
1° HUUR VAN GOEDEREN.- PAcHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER.
- KENNISGEVING. - VERSCHEIDENE
PACHTERS DIE HET GOED GEl\1EEN·
SCHAPPELIJK PACHTEN. KENNISGEVING AAN IEDER VAN HEN, ZELFS
INDIEN HET GAAT OJVI ECHTGENOTEN
EN ONGEACHT HUN HUWELIJKSSTELSEL.
2°HUUR VANGOEDEREN.-PACHT.
- 0PZEGGING DOOR DE VER.PACHTER.
KENNISGEVING. ___:_ PACHTER GE-·
HUWD.- PACHT AANGEGAAN DOOR DE
PACHTER ALLEEN, ZONDER TUSSENKOJ\'IST VAN ZIJN ECHTGENOTE. - HuvVELIJKSBAND VOLSTAAT NIET Ol\'I AAN
DE ECHTGENOTE VAN DE PACHTER DE
HOEDANIGHEID VAN l\1EDEPACHTSTER
TE VERSTREKKEN.- GEVOLG.
1° lYanneer ve1·scheidene pacht/31'8 het goed
gerneenschappelijk pachten, rnoet van de
opzegging do01' de ve1·pachte1· kennis
gegeven wo1·den aan al degenen die het
goed exploite1·en, zelfs indien het gaat om
echtgenoten en ongeacht h~m httwelijksstelsel (1). (Art. 12-3 van de afdeling
van het Burgerlijk W etboek over de
regels betreffende de pacht in het bijzonder; art. I van de wet van 4 november 1969.)
2° lVannee1· de gehttwde pachte1· alleen,
zonde1· t~tssenkomst van zijn echtgenote,
de pacht heeft aangegaan, volstaat het
lottter bestaan van een hnwelijksband
niet om aan deze echtgenote de hoedanigheid van rnedepachtster te ve1·strekken ;
in znlk geval is de1·halve enkel de kennisgeving van de opzegging aan de pachter
vereist (2). (Art. 12-3 van de afdeling
van het Burgerlijk Wetboek over de
regels betreffende de pacht in het
bijzonder; art. I van de wet van
4 november 1969.)

gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 1°, 12-3,
vervat in artikel I van de wet van. 4 :november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, en 97 van de Grondwet,
doordat het vo:nnis de opzegging tegen
I oktober 1974 op 25 september 1972
aan eiser betekend, geldig en van waarde
verldaart, niettegenstaande het gebrek
aau betekening aan eisers echtgenote,
om de redenen dat artikel 12, derde lid,
van de wet van 4 november 1969 als
dubbele voorwaarde stelt het bestaan
van een gem.eenschappelijke pacht en het
deelnernen aan de effectieve exploitatie ;
dat de pachtoveree:nkomst va:n 11 mei
1966 aileen gesloten werd tussen eiser
e:n verweerder, daar de loutere vermelding
van de naan1 « Joseph Desmet-Verbrugghe" niet kan bewijzen dat eiser
ook in naan1 en voor rekening van zijn
echtgenote zou geageerd hebben ; en dat
eiser evenmin aantoont op welke wijze
zijn - echtgenote de hoedanigheid van
1nede-exploitante zou verworven hebben,
te1·wijl, eeTste ondenleel, deze redenen
geen passend antwoord uitmaken op het
middel waarbij eiser liet gelden dat de
handtekeni:ng van eiser, aileen, op de
pachtbrief niets afdoet aan het feit dat
zijn echtgenote feitelijk medepacht door
haar effectieve medewerking in de exploitatie, noch op het middel dat verweerder deze mede-exploitatie des te meer
kende daar hij in de 'buurt woo:nde; en de
rechter derhalve te kort komt aan de
verplichting zijn beslissing met redenen
te omkleden (schending van artikel 97
va:n de Grondwet);
tweede onderdeel, indie:n het goed door
verscheidene medepachters-exploitanten
wordt geexploiteerd, ken:nis van de opzegging moet worden gegeven aan al
dege:nen die het goed exploiteren, zelfs
indien het om echtgenoten gaat en welk ·
ook hun huwelijksstelsel moge we,.;en,
en hetzelfde geldt wat betreft het betrekken in het geding (schencling van de
andere aangehaalde wetsbepalinge:n)
Wat het eerste onderdeel betreft :

.ARREST.

Overwege:n.de dat na, bij over:neming
van de motivering van bet beroepen
vonnis, te hebbe:n. beschouwd dat, om
als mede-exploitante te kunnen be-

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 9 januari 1974 in hoger beroep

(1) en (2) Zie het voorafgaand ar:.;est, en
noten 2 en 3.

(DESl\1ET, T., ]!JECKHOUT.)

-29schouwd worden, het niet vo1doende is
dat de echtgenote van eiser op de 1andbouwgronden werkt, dat zij minstens
zou dienen te bewijzen dat zij een daadwerke1ijke, dagelijkse, effectieve en directe 1eiding heeft in deze 1andbouwexp1oitatie en dat zij tevens de eraan
verbonden risico's draagt, bet bestreden
vonnis vastste1t dat eiser niet bevvijst
bij het afs1uiten van de pacht zijn echtgenote te hebben vertegenwoordigFl en
dat hij in gebreke blijft aan te tonen hoe
zijn echtgenote de hoedanigheid van
medepachtster-exp1oitante zou verworven hebben ;
Dat de rechtbank zodoende de conclilSie van eiser betreffende het feite1ijk
medepachten van zijn echtgenote door
haar effectieve medewerking in de exp1oitatie, passend beantwoordt;
Dat het onderdee1 feitelijke gronds1ag
mist;

welke wijze zijn echtgenote de hoedanigheid van medepachtster-exploitante zou
verworven hebben, het vonnis zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 september 1975. 18 kamer.
V oorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeveT,
de H. Gerniers. Gelijklttidende conclttsie, de H. Tillelmerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Faures en
Bay art.

Wat het tweede onderdee1 betreft :
Ov;erwegende dat 1uidens artike1 12-3,
vervat in artike1 I van de wet van
4 noveniber 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving, indien verscheidene
pachters het goed gemeenschappelijk
pachten, van de opzegging kennis moet
gegeven worden aan a1 d egenen die het
goed exp1oiteren ; .
Dat, in geva1 van veelvuldigheid van
pachte,rs, de opzegging moet betekend
worden aan al degenen welke tegelijk
de hoedanigheid van pachter en die van
exploitant bezitten ;
Overwegende dat bedoelde wetsbepaling geen uitzondering maakt voor het
geval dat de pachters echtgenoten zijn
en het huwelijksstelsel op clit punt onverschillig is ;
Overwegende dat door te beschouwen
dat artHml 12-3, vervat in artikel I van
voormelde wet van 4 november 1969,
een dubbele voorwaarde stelt, rnet nmne
het bestaan van een gemeenschappelijke
pacht en het deelnemen aan de ·effectieve
exploitatie, dat het begrip " gemeenschappelijke pacht " wijst op een hypothese waarbij verscheidene personen
rechtstreeks bij de totstandkoming van
de pachtov ereenkomst betrokken waren
of waarbij zij onder meer een recht op
1andpacht verwierven door erfopv~lging
of door een rechtsge1dige overdra~ht, dat
de pachtovereenkomst van ll mei 1966
alleen tussen eiser en v erweerder gesloten
werd, dat het 1outer bestaan van een
huwelijksband van de echtgenote geen
medepachtster maakt, en dat eiser tot
nog toe in gebreke blijft aan te tonen op
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28 KAMER.- 8 september 1975.
1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
STRAFZAKEN. HOGER BEROEP
TEGEN VO,NNISSEN GEWEZEN DOOR DE
POLITIERECHTBANKEN.- TOE TE WIJ·
ZEN AAN DE KAJVIERS MET DRIE RECHTERS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- HOGER .BEROEP TEGEN VONNISSEN
'GEWEZEN DOOR DE POLITIERECHTBANKEN. - TOE TE WIJZEN AAN 1 DE KA·
MERS MET DRIE RECHTERS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MID DEL OVER DE TOEWIJZING VAN EEN ZAAK AAN EEN KAMER
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
MET SLECHTS. E:ElN RECHTER OF AAN EEN
KAMER VAN DEZELFDE RECHTBANK MET
DRIE RECHTERS.- MIDDEL DAT GEEN
BETREKKING HEEFT OP DE BEVOEGD·
HEID.
4° BEVOEGDHEID EN AANLEG. STRAFZAKEN.· MIDDEL OVER DE
TOEWIJZING VAN EEN ZAAK AAN EEN
~AMER VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK MET SLECHTS EEN RECHTJ!]R OF
AAN EEN KAMER VAN DEZELFDE RECHTBANK MET DRIE RECHTERS.- MIDDEL
DAT GEEN BETREKKING .HEEFT OP DE
BEVOEGDHEID.
5° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF.-
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ZAKEN. MIDDEL OVER DE TOEWIJ·
ZING VAN EEN ZAAK AAN EEN KAMER
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
MET SLECHTS EEN RECHTER OF AAN
EEN KAli'IER VAN DEZELFDE RECHTBANK
MET DRIE RECHTERS. MIDDEL DAT
NIET VOOR HET EERST VOOR HET HOF
VAN CASSATIE KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

1 o en 2o H et hoget• be1·oep tegen vonnissen

gewezen doo1' de politie1·echtbanken moet
worden toegewezen aan correctionele
kame1·s van de 1'echtbanlc van eerste aanleg met clrie 1·echters. (Art. 92, § 1, 3°,
G.W.)

3° en 4° Het miclclel ove1· de toewijzing van
een zaalc aan een lcame1· van cle cm'?'ectionele 1'echtbanlc met slechts een rechtet•
of aan een lcamet• van dezelfcle 1'echtbank met cl1·ie rechters heeft geen bet?·elclcing op cle bevoegclheid ( 1).
5o Het midclel ove1· cle toewijzing van een

zaak aan een !came?' van de COT1'ectionele
rechtbanlc met slechts een rechte1· of aan
een lcamet• van deielfde 1'echtbanlc met
drie rechte1's kan niet voor het eet·st voor
het Hof van cassatie wm·den vom·ge-'
dmgen (2).
(VENTAT, T. VANACKER.)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 oktober 1974 in hager
beroep · gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
(1) Raadpl. cass., 4 mei 1920 (Bttll. en Pas.,
1920, I, 143), 22 juni 1920 (ibid., 1921, I, 21)
en noot 1; 16 april 1923 (ibid., 1923, I, 266);
5 december 1932 (ibid., 1933, I, 42); 3 maart
1943 (ibid., 1943, I, 75) en 29 mei 1943, twee
arresten (ibid., 1943, I, 220 en 221).
(2) Voor de inwerkingtreding van het
Gerechtelijk vVetboek maakte het Hof een
onderscheid naargelang de correctionele rechtbank in eerste aanleg of in hager beroep
besliste.
In het eerste geval, wanneer de beklaagdo
voor de correctioriele rechtbank met een rechter was gebracht en voor de debatten geen exceptio van onbevoegdheid had opgeworpen,
was de alleem·echtsprekende rechter definitief
bevoegd om de zaak te beslechten en was de
beklaagde niet ontvaukelijk om voor het eerst
voor het Hof te betogen dat hij in eerste
aanleg door een kamer met drie rechters had
moeten berecht worden : cass., 16 ·november

Overwegende dat het vonnis aileen
uitspraak doet over de burgerlijke belangen;
Over het eerste 1niddel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 92 van
het Gerechtelijk Wetboek, 174 en 179
van het Wetboek van strafvordering,
doonlat uit het vonnis blijkt dat dit,
uitspraak doende in hager beroep over
een beslissing van de politierechtbank,
gewezen werd door een alleenrechtsprekende rechter,
te1·wijl de correctionele rechtbank,
zitting houclende als rechtscollege in
hager beroep clat uitspraak doet op de
beslissing van de politierechtbanken,
moet bestaan uit drie rechters en aileen
met drie rechters uitspraak kan doen :
Overwegende dat artikel 78 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de
kamers van de rechtbank van eerste
aanleg uit een of drie rechters bestaan ;
Dat de artikelen 88, 91 en 92 van dit
wetboek de verdeling van de zaken in
burgerlijke, straf- en tuchtzaken tussen
de kamers met een of met clrie rechters
regelen ; dat in strafzaken bovenclien die
verdeli'ng bij de paragrafen VIII en IX
van het enig artikel van de wet van
25 oktober 1919 tot tijdelijke wijziging
van de rechterlijke inrichting en van de
rechtspleging voor de hoven en rechtbanken, worclt geregeld ;
Overwegende dat het middel betreffende de toewijzing van een zaak aan
een kamer van de correctionele rechtbank
met een rechter of aan een kamer met
1920 (Bull. en Pas., 1921, I, 127); 30 oktober
1922 (ibid., 1923, I, 33); 26 juni 1944 (ibid.,
1944, I, 408); 6 mei 1946 (ibid., 1946, I, 175);
19 oktober 1953 (ibid., 1954, I, 119); 11 mei
1959 (ibid., 1959, I, 917) en 22 februari 1960
(ibid., 1960, I, 728).
In het tweede gevaJ, indien een kamer met
een enkele rechter van het hager beroep
kennis genomen had, diende de onregelmatigheid niet noodzakelijk in limine litis
te worden opgeworpen en kon zelfs voor het
eerst voor het Hof worden voorgedragen :
cass., 5 april1921 (Bttll. en Pas., 1921, I, 305).
Dat een dergelijk onderscheid geen reden
van bestaan meer heeft sinds het Gerechtelijk
vV etboek in werking is getreden, leest men in
-de conclusie van ,het openbaar ministerie over
het eerste middel, welke is verschenen in
Rev. de d1·. pen. et de c1'im., 1975-1976, nr. 3,
blz. 265 tot 274, inz. blz. 273-274, alsmede
de daarin vermelde verwijzingen.
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geen betrekking heeft op de bevoegdheid ;
Overwegende dat dergelijk middel niet
voor de eerste keer voor het Hof kan
worden aangevoerd ;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1975. 2e kamer. Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. Gel:ijkl~tidende conchtsie (1), de H. Velu, advocaat-generaal.Pleite1', de H. VanRyn.

V oo1·zitte1', Baron

28 KAMER. -

8 september:1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. - VooRZIENING TEGEN EEN EINDBESLISSING OP
TEGENSPRAAK VAN EEN COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
WAARBIJ EEN VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING WORDT AFGEWEZEN.

Te laat ingediend en de1·halve niet ontvankelijk is de voo1·ziening welke na het
ve1·st1·ijken van de te1'mijn van m·tikel373
van het Wetboek van· strajvo1·de1·ing is
ingesteld tegen een eindbeslissing op
tegenspmak van een commissie tot
besche1·ming van de maatschapp~j, waa1·bij een veTzoek tot inV1·ijheiclstelling
wordt ajgewezen (2).
(MALENGREAUX.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
8 september 1975. -

2 8 karner. -

(1) De conclusie van het openbaar ministerie over het eerste middel is verschenen in
Revue de d?"oit penal et de c1'iminologie, 19751976, m. 3, blz. 265 tot 274.

V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemen d voorzitter. - V e1·slag geve1·,
de H. Meeus. - Gelijkl~tidende concl~tsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2 8 KAMER. -

8 september 1975.

AANSPRAKELIJKHEID
(BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL.- FOUTEN DOOR TWEE
BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN BEGAAN.- GEEN OORZAKELIJK VERBAND
TUSSEN DE FOUT VAN EEN BESTUURDER
EN DE SCHADE.- KAN HIERUIT WORDEN AFGELEID DAT DE ANDERE BESTUURDER EEN ONVOORZIENBARE HINDERNIS HEEFT DOEN ONTSTAAN EN IN
STAND GEHOUDEN.

vVannee1', bij een wegve1·kee1·songeval, door
twee best~t~wdeTs van voe1·tnigen Jo~tten
begaan zijn, 1·echtvaanligt de 1·echte1', die
beslist dat e1' t~tssen de font van een
van de best1t~w·de1·s en de schade ten
gevolge van het ongeval geen oo1·zakelijk
ve1·band bestaat, wettelijk deze beslissing
doo1· e1'op te wijzen dat de ande1·e
bestnn1·der een onvooTzienba1•e hindm·nis
heeft doen 'ontstaan en in stand gehottden,
ald~ts aannemend dat de schade, zoals
ZiJ' zich l~eeft vooTgedaan, zich in
elke onde1·stelling Zott heb.ben vooTgedaan
en d~ts zelfs zonde1· de fo~tt van de eeTste
best~t~t1·de1·. (3).
(PAQUET, T. TABOURET, (i\UILLEMET EN
«CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE ll.)
ARREST (veTtaling).
RET HOF ; Gelet op de twee
bestreden arresten, op 22 juni 1967 en
24 oktober 197 4 door het Hof van beroep
te Brussel gewezen ;
Gelet op het arrest van het Hof van
29 jan.uari 1968 (4) ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de civielrechtelijke
(2) Cass., , 13 mei 1975 (An·. cass., 1975,
blz. 988).
(3) Raadpl. cass., 9 december 1974, 10 en
14 maart en 7 mei 1975 (A1·1·. cass., 1975,
blz. 421, 789 en 977).
( 4) A1'1'. cass., 1968, blz. 716.

-32beschikkingen van het arre~t van 22 ju:ni
1967; dat het arrest van 24 oktober 1974
ter voortzetting van de zaak aileen uitspraak doet over de burgerlijke belangen ;
Over het miclclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk \Vetboek, 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het vVetboek van
strafvordering, 44 van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet,
doonlat, hoewel het arrest van 22 juni
1967 heeft vastgestelcl clat tweecle verweerder een rijfout· heeft begaan door
zijn snclheicl niet aan te passe.ri aan het
zicht waarover hij beschikte tengevolge
van het gebruik van zijn kruisingslichten,
waarvan de reikwijclte kleiner was clan de
reglerrtentaire reikwijdte, het heeft beslist dat er geen nooclzakelijk oorzakelijk
verband bestond tussen die fouten en
het ongeval en dat de gehele aansprakelijkheid hiervan op eiser aileen rustte, op
grond dat, indien eisers vrachtwagen
met signalen voorzien zou zijn geweest,
verweerder Guillemet hem zou hebben
kunnen opmerken en onclanks de reikwijdte van zijn lichten en ondanks zijn
snelheid op tijd zou hebben kunnen
stoppen en dat het ongeval aileen werd
veroorzaakt door de fouten van eiser,
die bij gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg op de rijbaan een ten deze volkomen onvoorzienbare hindernis heeft
doen ontstaan en in stand gehouden,
terwijl, zo die redenen impliceren dat
het ongeval zonder de fouten van eiser
zich niet zou hebben voorgeclaan en dat
tussen die fouten en het ongeval er een
noodzakelijk verband bestaat, er echter
niet kan nit afgeleid worden dat er tussen
de fouten van verweerder Guillemet en
de schade voortkomende uit het ongeval
geen oorzakelijk verband bestaat ; dientengevolge niet wettelijk met redenen
zijn omkleed de beslissingen van het
arrest van 22 juni 1967 waarbij wordt
verklaard dat het ongeval aileen door
eisers fouten veroorzaakt werd en dat de
gehele aansprakelijkheid op eiser rust,
noch die van het arrest van 24 oktober
1974 dat, uitspraak doende als gevolg
van het arrest van 22 jlmi 1967, eiser
veroordeelt tot de voiledige vergoeding
van de schade die de verweerders hebben
geleden tengevolge van het ongeval :
Overwegende dat het arrest van 22 juni
1967 vaststelt dat het ongeval heeft
plaatsgehacl 's nachts op een plaats
waar er geen openbare verlichting is en

waar het zicht in de richting van Charleroi beperkt is tot ongeveer 125 meter
door een ezelsrug, dat door eisers font
diens wagen dwars over de as van de
rijbaan is blijven stilsta~tn, waardoor
voileclig de rechter rijstrook van de rijbaan in de richting Charleroi-Brussel en
gedeeltelijk de middenrijstrook werd
verspercl, terwijl zijn lichten niet konden
·worden opgemerkt met name door de
weggebruikers komende nit de richting
Charleroi en clat eiser overigens een fout
heeft begaan, door de nodige maatregelen
niet te nemen om de hinclernis op passende wijze te signaleren;
Overwegencle clat, na erop te hebben
gewezen dat verweerder Guillemet, die
uit de richting Charleroi kwam, een fout
heeft begaan door zijn snelheicl niet te
hebben aangepast aan het zicht waarover hij beschikte tengevolge van het
gebruik van zijn kruisingsliC'hten, waarvan de reikwijdte bovenclien kleiner was
clan de reglementaire reikwijclte, bet
arrest beslist clat er tussen die fouten.van
Guiilemet en het ongcval geen enkel
nooclzakelijk oorzakelijk verbancl bestaat
en dat het ongeval wercl veroorzaakt
door de fouten van eiser aileen, die bij
gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
op de rijbaan een ten deze volkomen
onvoorzienbare hindernis heeft doen ontstaan en in stand gehouclen ;
Overwegende dat het arrest aldus niet
beslist dat eisers fouten voldoende zijn
om elk oorzakelijk verband uit te sluiten
tussen de fouten van verweerder Guillemet en het ongeval, maar door erop te
wijzen dat eiser een ten deze " volkomen »
onvoorzienbare hindernis heeft cloen
ontstaan, impliciet doch zeker op grond
van de feiten die het vaststelt, aanneemt
dat in elke ondersteiling de schade zich
zou hebben voorgedaan zoals zij zich
heeft voorgedaan en derhalve ook zonder
de font van verweerder Guiilemet ;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat eiser geen· middel
tegen het arrest van 24 oktober 1974
aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Meeus. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. Van Ryn.
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2" KAMER.- 8 september 1975.
1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.

BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
BESTRIJDING VAN LUCHTVERONTREINIGING. 0VERTREDING VAN DE
ARTIKELEN 1 EN 2 VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN 8 NOVEMBER 1971. V ALT ONDER DE BEVOEGDHEID VAN
DE CORRECTIONELE RECHTBANK.
20 CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK DAT EEN VONNIS
VAN DE NIET BEVOEGDE POLITIERECHTBANK BEVESTIGT.- VERNIETIGING VAN
HET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECHTBANK EN VAN DE VROEGERE
PROCEDURE MET INBEGRIP VAN DE
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR
DE POLITIERECHTBANK.

1° De overt1·eding van de artikelen 1 en 2
van het koninlclijk besluit van 8 novembe1' 1971 bet1·ejJende de bepe~·lcing van
het gehalte aan koolmonoxyde de1· uitlaatgassen ajgegeven doo1· de moto?'vom·tuigen uitge1•ust met een moto1· met
elelct1·ische ontsteking bij stationai1· toerental valt onder de bevoegdheid van de
cor1·ectionele ?'echtbank (1). (Art. 179 Sv.;
art. 10 wet van 28 december 1964
betreffende de bestrijding van de
luchtverontreiniging ; artt. 1 en 2
K.B. van 8 november 1971.)
2° V m·nietiging van een vonnis van de
correctionele 1·echtbank dat een op r·echtstreelcse dagvaa1·ding geweZfJn vonnis van
de onbevoegde politierechtbank bevestigt
brengt vernietiging mede van hetgeen
voomfgaat met inbegrip van de dagvaw·ding v661· de politie1·echtbank (2).
(Art. 408 Sv.)
(PROCUREUR DES1 KONINGS TE HOEI,
T. VAESSEN EN SEPUL.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 januari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen de eerste verweerder,
beklaagde:

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 2 van
het koninklijk besluit van 8 november
1971 betreffende de beperking van bet
gehalte aan koolmonoxyde der uitlaatgassen afgegeven door de motorvoertuigen uitgerust met ee;n motor met
elektrische ontsteking bij stationair toerental en 10 van de wet van 28 december
1964 betreffende de bestrijding van de
luchtverontreiniging,
doordat de correctionele rechtbank met
bevestiging van de beslissing van de
politierechtbank de eerste verweerder
veroordeelt wegens overtreding van de
artikelen 1 en 2 van voornoemd koninklijk besluit van 8 november 1971,
'
tenvijl genoemd koninklijk besluit werd
genomen ter uitvoering van voornoemde
wet van 28 december 1964, waarvan
artikel 10 met acht dagen tot zes maanden gevangenis en met 26 •.frank .tot
5.000 frank geldboete of met een van
die straffen aileen bestraft degene die de
beschikkingen van de koninklijke besluiten overtreedt, die ter uitvoering van die
wet werden genomen, zodat de politierechtbank bij ontstentenis van een
bepaling waarbij haar speciaal bevoegdheid werd toegekend, niet bevoegd was
om uitspraak te doen over dit misdrijf:
Overwegende dat krachtens artikel 10
van de wet van 28 deaember 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging de inbreuk op de artikelen 1
en 2 van het koninldijk besluit van 8 november 1971, uit hoofde waarvan de
eerste verweerder werd vervolgd, gestraft.
wordt met gevangenisstraf van acht
dagen tot zes maanden en met geldboete
van 26 frank tot 5.000 frank of met een
van die· straffen alleen ;
Dat, bij ontstentenis van een speciale
wetsbepaling waarbij aan de politierechtbank bevoegdheid wordt verleend,
voor de berechting van dat misdrijf derhalve de correctionele rechtbank bevoegd
is;
Dat het middel gegrond is ;

II. In zoverre de
(1) Raadpl. miss., 7 januari en 11 maart
1974 (Ar•r. cass., 1974, blz. 496 en 757), 19 november 1974 en 16 juni 1975 (ibid., 1975,
blz. 314 en 1096) alsmede de conclusie van de
eerste advocaat-generaal Duman v66r dit

CASSATIE, 1976. -

2

voorzien~g

gericht is

laatste arrest (Rev. de dr·. pen. et de m•im.,
1975-1976, blz. 67 en vlg.)
(2) Cass., 16 november 1953 (B~tll. en Pa.~.,
1954, I, 204).

tegen de tweede verweerder, burgerrechte1ijk aansprakelijke partij voor de
eerste:
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordeling van de eerste verweerder
de vernietiging meebrengt van de be, slissing, waarbij de tweede verweerder
burgerrechtelijk aansprake1ijk is verklaard voor de betaling van de kosten in
beide instanties ;
. Om die redenen, en zonder dat er
grond is om het tweede middel nate gaan,
welk middel geen cassatie zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vmmis en doet de
aan dit vonnis voorafgaande rechtspleging teniet, vanaf de aan de verweerders
betekende dagvaarding om voor de
Politierechtbank te Hoei, tweede kanton,
te verschijnen ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te N amen.
8 september 1975. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
de H. Screvens. - Gelijkl~tidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.

Vom•zitter·,
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STRAFBAAR FEIT ZIJN WETTELIJKE
KWALIFIOATIE TE GEVEN.

3° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING.
REOHTER IN
HOGER' BEROEP DIE DE BEKLAAGDE
VEROORDEELT WEGENS EEN ANDER
1\'USDRIJF DAN DAT WAAROVER DE
EERSTE REOHTER HEEFT BESLIST. VooRWAARDE VOOR DE WETTELIJKHEID
VAN DE VEROORDELING .
I 0 We gens vaagheid is niet ontvankelijk

het middel dat niet zegt waarin een vm·wem·middel niet zou beantwoonl zijn ( 1).
2° De politier·echtbank of de corTectionele

rechtbank waarbij een str·afbam· feit
aanhangig is, is, zowel in eer·ste aanleg
als in hager· · ber·oep, ver·plicht hieman
zijn wettelijke kwalijicatie te geven,
onder· voor·beho~td van inachtneming van
de rechten van de venlediging (2).
3° De r·echter· in hager· bemeJJ kan de
beklaagde niet wettelijk vemm·delen wegens een ander· misch·ijf dan dat waarover de eente r·echter· heeft beslist, dan
wanneer· hij vaststelt dat het ald~ts in
aanmerking genomen feit hetzelfde is
als clatgene waarop de ver·volging was
gegr·oncl of ver·vat was in het feit dat
eraan ten grondslag lag, en wanneer· de
beklaagde ver·wittigd wer·d van cle wijziging in de lcwalijicatie (3).
(FUMAGALLI.)
ARREST (ver·taling).

2e KAMER. -

8 september 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDELWAARINEENGEBREK
AAN ANTWOORD OP EEN VERWEERMID·
DEL WORDT AANGEVOERD. VAAG·
HEID.- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 januari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik ;
Overwegende dat de familienaam van
de eiseres Fumagalli en niet Fumagali is,
zoals is vermeld tengevolge van een verschrijving in de verklaring van cassatieberoep;

2° RECHTBANKEN.- STRAFZAKEN.00RREOTIONELE REOHTBANK OF POLI·
TIEREOHTBANK. -DE REOHTER IS VER·
PLIOHT AAN HET BIJ HEM AANHANGIGE

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artike1 97 van de Grandwet,

(1) Oass., 21 oktober 1974 (.Ar·r•. cass., 1975,
biz. 246).
(2) Raadpl. cass., 22 novem:ber 1938 (Bull.
en Pas., 1938, I, 360); 24 november 1969
~n 29 juni 1970 (.Ar·r. cass., 1970, biz. ,290 en

1024); 22 februari 1971 (ibid., 1971, biz. 602);
20 september 1971 (ibid., 1972, biz. 65) en
16 december 1974 (ibid., 1975, biz. 446).
(3) Oass .. , 5 mei 1975 (A1'1'. cas... , 1975,
· blz. 872).

35doordat het vonnis de .neergelegde
conclusie niet bedoelt en geen antwoord
geeft op de erin aangevoerde middelen :
Overwegende dat het vonnis verwijst
naar het proces-verbaal van 10 januari
1975 waarin melding wordt gemaakt van
de door eiseres neergelegde conclusie ;
Dat het middel dienaangaande feitelijke grondslag mist ;
Overwegende dat, voor het overige,
het middel niet vermeldt waarin de bij
conclusie vermelde verweren niet zouden
zijn beantwoord;
Dat het middel dienaangaande niet
ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hie?'ttit afgeleid dat de telastlegging in hager beroep
" verbeterd " werd, zonder de toestemmill.g van eiseres, waardoor haar voor die
nieuwe telastlegging een graad van
jurisdictie werd ontzegd :
Overwegende dat de correctionele of
de politierechtbank, waarbij een strafbaar feit aanhangig wordt gemaakt,
hieraan zijn wettelijke kwalificatie moet
geven, onder het voorbehoud van de
inachtneming van de rechten der verdediging ; dat die verplichting geldt zowel
in hoger beroep als in eerste aanleg ;
Overwegende dat de rechter zonder
de toestemmi~1.g van de beklaagde de
kwalificatie van het feit dat bij hem
aanhangig werd gemaakt kan wij zig en ;
dat het volstaat dat aan deze kennis
werd gegeven van de wijziging van de
omschrijving, om hem in staat te stellen
zijn verweer hieraan aan te passen ;
Overwegende dat de rechtbank ter
terechtzitting van 10 januari 1975 eiseres
er heeft op gewezen dat zij « zich
moest verd edigeu over de telastlegging
waarin de woorden " van het type JackPot " zijn vervangen door het woord
"Bil1.go ";
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 eiseres in de kosten.
8 september 1975. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevM',

de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal.

28 KAMER.- 8 september 1975.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. DuBBELZINNIGE REDENEN. NIET
ll'i:ET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
2° CASSATIE. - 0MVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.- REGELMATIGE VOORZIENINGEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN EEN
VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ
TEGEN DE BESLISSING WAARBIJ ZIJ
WORDEN VEROORDEELD TOT VERGOEDING VAN DE GETROFFENE VAN EEN
ONGEVAL OF.VAN DEGENE DIE IN DIENS
REOHTEN IS GETREDEN. - VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING VAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ, VAN
DE BESLISSING TE ZIJNEN OPZIOHTE GEWEZEN. VERNIETIGING DIE OOK
GELDT VOOR DE BESLISSING WELKE AAN
DEZELFDE ONWETTELIJKHEID LIJDT EN
TEN OPZIOHTE VAN DE BEKLAAGDE IS
GEWEZEN.
1° Niet 1'egelmatig met 1•edenen omkleed is
de beslissing waa1·van het beschikkende
gedeelte op dttbbelzinnige 1·edenen is
geg1·ond ( 1).
2° Wannee1·, op de vom·ziening van een
vTijwillig tussengekomen partij, de beslissing waa1· bij deze met de beklaagde,
de ene bij gebTeke van de andere, wo1·dt
ve?·oo1·deeld om de get1·ojJene voo1· de
door de beklaagde veroo1·zaakte schade
of degene, die in de ?'echten van de
get1·ojJene is get1·eden, te veTgoeden, ve1·, nietigd wm·dt omdat deze beslissing geen
passend antwom·d veTst1·ekt op de conclttsie oveT een gemeenschappelij k geschil
van die paTtij en de beklaagde, geldt de
ve1·nietiging voo1· de beslissing welke
aan dezelfde onwettelij kheid lijdt en
wam·bij de beklaagde wo1·dt ve1·ooTdeeld,
die zich 1·egelmatig in cassatie heejt
vooTzien, hoewel deze geen enkel middel
aanvoe1·t (2).
(1)
1975,
(2)
1972,

Cass., 19 november 1974 (A1·r. cass.,
blz. 339).
Raadpl. cass., 11 apl'il 1972 (A1'1', cass.,
blz: 753) en de noten 2, 3 en 4.

-36(VERZEKERINGSJ\iAATSCHAPPIJ
« JULIEN
PRAET ll EN MARON, T. BIGNERON EN
NATIONALE lVIAATSCHAPPIJ DER BELGISQHE SPOORWEGEN.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 januari 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

A. Op de voorziening van de naamloze vennootschap, de verzekeringsmaatschappij «Julien Praet '' :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat, claar eiseres, vrijwiilig tussengekomen partij, niet veroordeeld werd in kosten jegens het openbaar
ministerie, zij niet bevoegd is om tegen
de beslissiog cassatieberoep in te steilen ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, ingesteld tegen eiseres
door de verweerders :
Over het eerste middel,
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doordat het arrest Maron en eiseres, de
ene bij ontstentenis van de andere, heeft
veroordeeld tot betaling aan de verweerster de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen van 146.535 frank
vergoeding, waarvan 59.473 frank « als
bedragen die aan Bigneron werden
betaald vanaf de dag van het ongeval
tot 30 juni 1973, op welke datum
Bigneron werd ontslagen "• welk laatste
bedrag werd berekend op basis van de
bruto bezoldiging van de betrokkene, op
grand « dat de tussenkomende partij
betwist dat het geheel van: het bedrag,
dat voor de vergoeding van de betaalde
bezoldigingen wordt gevorderd, verschuldigd is, op grond dat sommige afhoudingen (belastingen en sociale zekerheid) niet
zouden zijn verricht, dat de door deNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen gevorderde vergoedingen dus hager
zijn dan wat de getroffene als bezoldiging
normaal zou hebben moeten ontvangen ;
dat blijkens de door de burgerlijke partij
in het debat gebrachte stukken zij werkelijk 59.473 frank heeft uitbetaald en
overigens afhoudingen voor maatschap-

pelijke voordelen en roerende voorheffing
voor de maanden maart tot juni 1973
werden verricht ; dat dus het geheel van
het gevorderde bedrag aan de burgerlijke
partij moet vvorden terugbetaald "•
te1·~vijl die redenen geen antwoord
geven op de conclusie waarin eiseres
beweerde dat de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen, die in de rechten van Bigneron was getreden, niet de
terugbetaling van de bruto bezoldiging
maar aileen van de netto bezoldig:ing
van laatstgenoemde kan vorderen, rekening ermee houdende dat de vergoeding
die toekomt aan de bezoldigden uit
hoofde van inkomstenderving tengevolge ·
van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid
noch belastbaar, noch onderworpen is
aan afhouding voor sociale zekerheid ;
« het dienaangaande niet voldoende is
vast te stellen dat de afhoudingen met
inbegrip van de beroepsvoorheffing werden verricht; dat daarbij vereist is dat
doze terecht werden verricht en dat zij
niet onderworpen zijn aan terugbetaling)):
Overwegende dat het arrest enkel en
aileen vaststelt dat de verweerster, de
N ationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen werkelijk 59.473 frank heeft
uitbetaald en dat overigens afhoudingen
voor maatschappelijke · voordelen en
« roerende " voorheffing voor de maanden
maart tot juni 1973 werden verricht,
zodat aan de hand ·hiervan niet kan
worden nagegaan of het beschouwt dat
hot geheel van dat bedrag aan Bigneron
werd betaald, .onder aftrek van de voorheffing en de sociale bijdragen, dan wel
of het beslist dat hot aan verweerster
moot worden terugbetaald, ~mdat het
door haar werd uitbetaald, zelfs al omvat
die som bedragen die als voorheffing en
sociale bijdragen afgehouden werden en
aan hl.m bestemmelingen uitbetaald werden;
Dat wegens die dubbelzinnigheid hot
arrest geen passend antwoord geeft op
de in het lTliddel ve'rmelde omstandige
conclusie;
Dat het middel gegrond is ;

B. Op de voorziening van Maron :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
a) ingesteld tegen eiser :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is';

-37b) ingesteld
Bigneron:

tegen

de

verweerder

Overwegende dat e_iser, medebeklitagde
en burgerlijke partij, die in geen kosten
.van de strafvordering in.gesteld tegen die
verweerder werd veroordeeld, niet bevoegd is om cassatieberoep in te stellen
tegen die beslissing ;
IL In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering :
a) ingesteld tegen eiser door de verweerders :
Overwegende dat eiser, die regelmatig
cassatieberoep heeft ingesteld, geen enkel
middel aanvoert; dat de beslissing waarbij op 59.473 frank wordt vastgesteld de
vergoeding die verschuldigd is aan de
N11tionale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen wegens de aan Bigneron
tijdens zijn arbeidsongeschiktheid toegekende bezoldigingen echter gemeen is
aan de rechtsvorderingen die werden ingesteld door die maatschappij tegen beide
eisers; dat de vernietiging die moet
worden uitgesproken op de voorziening
van de naamloze vennootschap de verzekeringsmaatschappij «Julien Praet"
wegens het ontbreken van een passend
antwoord op de conclusie van die partij
betreffende een geschil gemeen aan de
twee eisers zich derhalve uitstrekt tot
de beslissing waarbij Maron, bij ontstentenis van de andere eiser, veroordeeld
wordt tot betaling van genoemd bedrag
van 59.473 frank aan de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen ;
b) ingesteld door eiser tegen 'de verweerder Bigneron :
'
Overwegende dat uit de stul~ken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat eiser, burgerlijke partij, zijn
voorziening heeft laten betekenen aan
de verweerder Bigneron tegen wie zij is
gericht;
Dat die voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het de eisers
veroordeelt tot betaling, de ene bij
ontstentenis van de andere, van 59.473
frank, welk bedrag is begrepen in dat
van 146.535 frank dat het toekent aan
de verweerster N ationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk

vernietigde beslissing; veroordeelt de
verweerster N ationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen in een vierde van.
de kosten, daarin niet begrepen de kosten
van de betekening van de voorzienil1.g van
de naamloze vennootschap de verzekeringsmaatschappij Julien Praet aan het
openbaar ministerie en aan Bigneron,
die ten laste van eiseres blijven, alsmede
iedere eiser in de overige kosten van zijn
voorziening ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
8 september 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vinc;otte. Gelijkltddende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. DeBruyn en VanRyn.
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8 september 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSA'J'IE TE VOORZIEN. - STRAFZAKEN.
---,-- BESLISSING DIE DE STRAFVORDERING
VERJAARD VERKLAART. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. NIETONTVANKELIJKHEID,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. - VONNIS IN HOGE~
BEROEP DAT IN DE OVERNEMING VAN
HET BESOHIKKENDE GEDEELTE VAN HET
BEROEPEN VONNIS DE DUUR VAN DE
HOOFDGEVANGENISSTRAF NIET VERJl!IELDT. - DUUR VAN DEZE STRAF OPGEGEVEN IN DE AAN DE REOHTER IN
HOGER BEROEP GEZONDEN UITGIFTE
VAN HET BEROEPEN VONNIS.- VONNIS
IN HOGER BEROEP DAT HET BEROEPEN
VONNIS BEVESTIGT. - GEEN TEGENSTRIJDIGHEID.
3o REDENEN VAN DE 'VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING.
REOHTER , IN
HOGER BEROEP DIE DE BEROEPEN
BESLISSING BEVESTIGT. - GEEN VERPLIOHTING DE REDENEN OP TE GEVEN
WAAROM DE REOHTER IN HOGER BEROEP
OORDEELT DAT DE DOOR DE EERSTE
REOHTER UITGESPROKEN STRAFFEN
OVEREENSTEMMEN MET EEN BILLIJKE
BESTRAFFING VAN DE MISDRIJVEN.

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is de voo1·ziening van de
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strajvo1•de1'ing wegens ve1ja1·ing vm·vallen veTklaa1·t (1).
2° Niet tegenstTijdig is liet vonnis in hogm·
beToep dat in de ove1·neming van het
beschikkende gedeelte van het beroepen
vonnis de d·utt1' van de hoojdgevangenisst?'af ten laste van de beklaagde niet
ve1·meldt en in zijn eigen beschikkencle
gecleelte het beroepen vonnis bevestigt,
wannee?' cle dttu1' van de doo1· cle ee1·ste
?'echte?' ttitgesp1·oken hoojdgevangenisst?'af w01'dt opgegeven in cle aan cle
?'echter in hoge1· bm·oep gezonden uitgijte
van dit vonnis. (Art. 97 Grondwet.)
3° Bij gebreke van een conclttsie dienaangaande is cle rechter in hoge1· be1·oep, clie
de bemepen beslissing bevestigt, niet
verplicht cle ?'edenen op te geven waarom
hij oonleelt dat de doo1· de eerste, nchtm·
tdtgesp1·oken straffen ove1·eenstemmen
met een billijke bestmffing van de misdrijven (2). (Art. 97 Grondwet.)
(MAQUINAY.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 april 1975 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te V erviers ;
Overwegende dat de voorziening, voor
zover zij gericht is tegen de beslissing
waarbij de tegen eiser ingestelde strafvordering wegens inbreuk op de bepalingen van artikel 1 van de besluitwet van
14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap verjaard
wordt verklaard, niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang;
Betreffende de overige pcmten :
Qver het eerste middel, afgeleid uit de
tegenstrijdigheid tussen enerzijds het
beschikkend gedeelte van het vonnis,
waarbij bevestigend wordt beschikt op
de straf van een maand hoofdgevangenis,
die de eerste rechter ten laste van eiser
heeft uitgesproken, en anderzijds de redenen die die straf niet ven1;1elden :
Overwegende dat de aanhef die de redenen van het bestreden vonnis voor(1) Cass., 9 december 1974 (A1'1'. cass.,
1975, blz. 421),
(2) Raadpl. cass., 15 december 1969 (An·.
cass., 1970, blz. 372).

afgaat, in de overneming van het beschikkend gedeelte van het beroepen
vonnis de duur niet vermeldt van de
hoofdgevangenisstraf die tegen eiser voor
de tegen hem aangevoerde eerste vier
telastleggingen samen is uitgesproken;
Overwegende dat uit het zinsverband
van het vonnis duidelijk blijkt dat die
weglating het gevolg is van een verschrijving ; dat de aanhef immers het toegekende uitstel op die straf vermeldt ;
Overwegende dat bovendien blijkt uit
de uitgifte van het beroepen vonnis aan
de correctionele rechtbank overgemaakt
door de hoofdgriffier van de politierechtbank die dat vonnis heeft gewezen, zoals
wordt vastgesteld in de inventaris van
de door hem aan het rechtscollege in
hager beroep overgezonden stukken, dat
de duur van voornoemde hoofdgevangenisstraf een maand bedraagt ;
Dat het bestreden vonnis dientengevolge, zonder de vermeldingen van zijn
aanhef en evenmin enige van zijn eigen
redenen tegen te spreken, de door de
eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf heeft bevestigd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, hierui~ afgeleid dat, na te hebben vastgesteld " dat
de telastleggingen beweze~l zijn gebleven ,, het vonnis er zich toe beperkt te
overwegen « dat de door de eerste rechter
uitgesproken straffen overeenstemmen
met een juiste repressie van de gepleegde
misdrijven ,, zonder de redenen van die
laatste beslissing op te geven :
Overwegende dat bij ontstentenis van
conclusie dienaangaande de rechter niet
gehouden was de redenen op te geven
waarom hij oordeelt dat de do,or de eerste
rechter uitgesproken straffen overeenstemmen met een juiste bestraffing van
de gepleegde misdrijven ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
8 september 1975. 2e kamer. Voorzitte?' en VerslaggeveT, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conchtsie, de H. Velu,
advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN. BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ EEN WANBEDRIJF WORDT GECONTRAVENTIONALISEERD. VONNIS TOT ONBEVOEGDVERKLARING VAN DE RECHTBANK GEGROND ·op EEN OMSTANDIGHEID DIE
ZICH NA DE BESCHIKKING HEEFT VOORGEDAAN EN WAARDOOR HET FElT MET
EEN ZWAARDERE CORRECTIONELE STRAF
WORDT GESTRAFT.- BESLISSIN.GEN IN
KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN. REGELING
VAN
RECHTSGEBIED.
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING.
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR
DEZELFDE, ANDERS
SAMENGESTELDE
RAADKAMER.

2°

OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN •. SLAGEN OF
VERWONDINGEN DIE HET VOLLEDIG
VERLIES VAN RET GEBRUIK VAN EEN
ORGAAN TEN GEVOLGE HEBBEN GEHAD.
0RGAAN.- BEGRIP.

1° vVannee1· de 1'aadkame1·, met aanneming
van ve?·zachtende omstandigheclen; de
dade?' van een wanbed?"ijf naa1' de
politie1'echtbank heeft ve1·wezen en een
vonnis wo1·dt ttitgesp1·oken tot onbevoegdveTklaTing van de Techtbank, op g1•ond
dat zich na de ve1·wijzende beschikking
een omstandigheid heeft vooTgedaan,
waa1·doo1· het feit doo1' de wet met een
zwam·dM·e co?Tectionele st1·af wo1·dt gest?·aft, onde1·zoekt het Hof, wam·bij een
VM'Zoek tot 1'egeling van ?'echtsgebied
aanhangig is, of beide beslissingen in
k1•acht van gewijsde zijn gegaan en of
de vaststelling van de feitemechte1' jttist
blijkt; zo ja, dan ve1·nietigt het Hof de
beschikking en ve1·wijst de zaak nam·
dezelfde, ande?'s samengestelde 1'aadkame1' (1).
2° Onde?' het volledig vm·lies van het gebTuik
van een o1•gaan, waa1·van sp1·ake in
a1·tikel 400 van het Stmfwetboek, moet
wo1•den ve1·staan het volledig veTlies van
een fysiologische ftmctie, zoals die van
het gezicht, het gehoo1·, de spmak (2).
(Impliciete oplossing.)
(1) Cass., 17 februari 1975 (An·. cass.,
1975, blz. 673); ·vgl. cass., 16 juni 1970 (ibid.,
1970, blz. 976) en 2 maart 1971 (ibid., 1971,
biz. 631).

(PROCUREUR DES KONINGS
TE BERGEN, INZAKE VERBIST,)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 12 juni
1975 ingediend door de procureur des
Konings te Bergen ;
Ove:i'wegende dat bij beschikking van
18 oktober 1974 de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
1net aanneming van verzachtende omstandigheden, Joseph Verbist, geboren
te Noirchain op 13 maart 1935, naar de
bevoegde politierechtbank heeft verwezen, om op 23 maart 197 4 te Havay
vrijwillig slagen of verwondingen te
hebben toegebracht aan Marcel Meurisse,
welke slagen of verwondingen een ziekte
of een ongeschiktheid tot het verrichten
van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt;
·
Overwegende · dat de Correctionele
Rechtbank te Bergen, uitspraak doende
in hoger beroep en met bevestiging van
het vonnis van 12 februari 1975 van de
Politierechtbank te .Bergen, zich bij
vonnis van 22 mei 1975 onbevoegd heeft
verklaard, zowel ten opzichte van de
strafvordering als van de burgerlijke
rechtsvordering ingesteld door Marcel
Meurisse, op grond van een deskundigenverslag, door de procureur des
Konings neergelegd ter terechtzitting
van 25 maart 1975, waaruit blijkt dat
Marcel Meurisse het gebruik van een
oog zou zijn kwijtgeraakt tengevolge
van de ten laste gelegde feiten, zodat de
feiten onder de toepassing van de artikelen 392, 398 en 400 van het Strafwetboek vallen ;
Overwegende dat de beschikking van
18 oktober 1974 en het vonnis van
22 mei 1975 in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsmacht ontstaat,
dat de gang van het gerecht belemmert;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te blijken dat Marcel Meurisse
een ernstige verminking heeft geleden,
van welke omstandigheid de raadkamer
geen kennis had, en dat die verminking

(2) Cass., 16 april 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 816) en noot 1.
Hoewel het verlies van het gebruik van
een oog geen volledig verlies van het gebruik
van een orgaan is, is dit niettemin een zware
verminking.
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het gevolg zou zijn geweest van de slagen
of verwondingen die Joseph Verbist hem
zou hebben toegebracht;
Overwegencle dat het misclrijf vrijwillig toebrengen van slagen of verwondingen met als gevolg een ernstige
verminking gestraft worclt met zwaardere straffen clan het misclrijf toebrengen van slagen of verwonclingen met
slechts als gevolg een ziekte of een
tijdelijke ongeschiktheicl tot het verrichten van persoonlijke arbeid ;
On1 die redenen, beslissencle tot regeling van rechtsgebiecl, cloet de beschikking te niet die de raaclkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen
op 18 oktober 1974 heeft gewezen, met
het voorbehoud dat de ten gunste van
beklaagcle aangenomen verzachtende
omstandigheclen verworven blijven ingeval het feit het misclrijf zou blijken
op te leveren zoals het in genoen>de
beschikking wercl omschreven ; beveelt
dat van clit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing ; . verwijst de aldus beperkte
zaak naar de anclers samengestelcle raadkamer van dezelfde rechtbank.
8 september 1975. 2 8 kamer.
Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vin<,Jotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
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REGELING VAN REOHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESOHlKKlNG VAN
DE RAADKAMER 1 WAARBlJ EEN VERDAOHTE WEGENS EEN REGELMATlG GEOORREOTlONALlSEERDE
MlSDAAD
EN
ANDERE VERDAOHTEN WEGENS ALS
W ANBEDRlJVEN OMSOHREVEN FElTEN
NAAR DE CORRECTlONELE RECHTBANK
WORDEN VERI-VEZEN. VONNlSGERECHT DAT ZIOH VOOR DE GEHELE ZAAK
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT DE ALS
WANBEDRlJF OMSOHREVEN FElTEN MlSDADEN ZlJN EN DE MlSDRlJVEN SAMENHANGEND ZlJN. IN KRACHT VAN
GEWlJSDE GEGANE BESLlSSlNGEN. TOEZIOHT VAN RET HoF. GEDEELTELlJKE VERNlETlGlNG VAN DE BE-

SOHlKKlNG. VERWlJZlNG NAAR DE
KAMER VAN lNBESCHULDlGlNGSTELLlNG.

TVannee1· de raadkamer een verdachte
wegens een regel,rnatig geco1'1'ectionaliseenle misdaad en andere verdachten
we gens als wanbedrijf omschreven feiten
nam· de corTectionele 1'echtbank heeft
ve1·wezen en het vonnisgerecht zich voor
de gehele zaak onbevoegd heeft ve~·klaard
omdat de als wanbedrijf om.sch1·even
feiten in werkelijkheid misdaden zijn en
de misd1·ijven samenhangend zijn, onde1'zoekt het Hof, waarbij een ve1·zoek tot
regeling van 1·echtsgebied aanhangig is,
of beide beslissingen in kmcht van
gewijsde zijn gegaan, of de als wanbedrijj omschreven feiten misdaden zijn
en of de misdrijven samenhangend zijn ;
zo ja, ve1·nietigt het de beschikking van
de 1·aadkame1·, behottdens in zover1·e ze
voo1· de misdaad verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en verwijst
de zaak naa1· de kame1· van inbeschuldigingstelling (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE LUlK, IN ZAKE DOUDELET,
ZANGERLE EN DELGOFFE.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 19 juni
197 5 ingediend door de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat bij beschikking van
24 mei 197 4 van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Verviers
1o Doudelet Jean-Pierre Bernard Marcel,
leerling verwarmingsinstallateur, geboren
te Lambermont op 19 september 1952,
2o Zangerle Myriam Mariette Andree,
echtgenote Louis Delgoffe, zonder beroep,
geboren te Dison op 24 september 1949,
en 3o Delgoffe Louis Jean Guillaume,
beroepsmilitair, geboren te Verviers op
21 maart 1944, naar de Oorrectionele
Rechtbank te V erviers verwezen werden
om te Verviers, op 5 maart 1974, A) de
eerste, aanranding van de eerbaarheid
zonder geweld of bedreiging gepleegd
te hebben op de persoon of met behulp
van de persoon van Jacqueline 0 ... , kind
beneden de voile leeftijd van zestien jaar
(1) Raadpi. cass., 21 augustus 1974 (.Ar1'.

cass., 1974, biz. 1242); 26 november 1974 en
24 februari 1975 (ibid., 1975, biz. 364 en 719).

-41op bet ogenblik der feiten, daar het op
22 december 1959 geboren is, B) · de
tweede en de derde, als daders van een
wanbedrijf bet wanbedrijf te hebben
uitgevoerd of hieraan rechtstreeks te
hebben meegewerkt of door enige daad
tot de uitvoering zodanige hulp te hebben
verleend dat het wanbedrijf, zonder hun
bijstand, niet had kunnen worden gepleegd of door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht,
misdadige k11iperijen of arglistigheden,
het wanbedrijf rechtstreeks te hebben
uitgelokt, een aanslag tegen de zeden
te hebben gepleegd, doordat zij, ten einde
eens anders · driften te voldoen, de ontucht, het bederf van Jacqueline 0 ... ,
minderjarige minder dan volle zestien
jaar oud op het ogenblik der feiten, daar
ze op 22 december 1959 is geboren,
hebben opgewekt, vergemakkelijkt of
beg'lffistigd ;
Overwegende dat genoemde beschikking met betrekking tot de onder A ten
laste van de eerste beklaagde gelegde
feiten verzachtende omstandigheden aanneemt en acht dat de onder B ten laste
van de tweede en de derde beklaagde
gelegde feiten strafbaar zijn met correctionele straffen ;
.
1
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik bij arrest van 25 maart 1975 erop
wijst dat de feiten van de telastlegging B
luidens de artikelen 66 en 379 van het
Strafwetboek met criminele straffen worden gestraft, waardoor aldus impliciet
wordt aangenorr1en dat de tweede en de
derde beklaagde · kennis hadden van de
staat van minderjarigheid van Jacqueline

0 ... ;.
Dat, na samenhang tussen de telastleggingen A en B te hebben vastgesteld,
bet hof van beroep zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van de
strafvordering ingesteld tegen de drie
beklaagden, op grond dat de feiten van
de telastlegging B een misdaad opleverden die niet werd gecorrectionaliseerd
door de beschikking van de raadkamer ;
Overwegende dat genoemde beschikking en genoemd arrest in kracht van
gewijsde zijn gegaan en dat nit ·hun
tegenstrijdigheid een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de gang van het
gerecht belemmert ;
Overwegende dat de in de telastlegging
B bedoelde feiten de misdaad blijken op
te leveren die is voorzien bij artikel 379,
lid 1 en 2, van het Strafwetboek en
samenhangend blijken te zijn met de
feiten van de telastlegging A ;
Om die redenen, beslissende tot rege-

ling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te V erviers
van 24 mei 197 4, behalve voor zover zij
beslist dat de onder A ten laste van de
eerste beklaagde gelegde feiten wegens
verzachtende . omstandigheden slechts
aanleiding kunnen geven tot correctionele
straffen ; beveelt dat van dit .arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer van inbeschuldigingsstelling van
het hof van beroep te Luik.
8 september 1975. 2 8 kamer. V oo?'Zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - · Ve1·slaggevm·,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. V elu, advocaat-generaal.

2" KAMER. -

8 september 1975.

l 0 WEGVERKEER. -

RIOHTINGSVERANDERING. - BESTUURDER DIE NAAR
REOHTS OF NAAR LINKS WIL AFSLAAN.
- BEWEGING GEREGELD DOOR ARTIKEL 25 EN NIET DOOR ARTIKEL 17 VAN
HET WEGVERKEERSREGLEMENT.

2° CASSATIE. - OMVANG. - STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE VEROORDELENDE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING.
VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE
VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING WELKE TEGEN
DE BEKLAAGDE IS INGESTELD.
3o VOORZIENING IJ\r CASSATIE PERSONEN BEVOEGD OJVI ZIOH IN CAS•
SATIE TE VOORZIEN OF TEGEN WIE EEN
OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. - STRAFZAKEN. - VOORZIENING VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN ANDERE BURGERLIJKE
PARTIJ. - GEEN GEDING AANGEGAAN
TUSSEN DEZE PARTIJEN OF VEROORDELING VAN DE EERSTE TEN VOORDELE
VAN DE TWEEDE. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
STRAFZAKEN. - VooRZIENING IN
OASSATIE VAN EEN BURGERLIJKE PAR·
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TIJ. ~ GERIOHT TEGEN EEN PARTIJ DIE
IN BELGIE VERBLEVEN HEEFT, DOOR
GESOHRAPT WERD MET VERMELDING
VAN EEN ADRES IN FRANKRIJK. ~
EXPLOOT VAN BETEKENING VAN DE
VOORZIENING PER AANGETEKEND
SOHRIJVEN AAN DAT ADRES GEZONDEN.
~ BRIEF LATER OP ·DE GRIFFIE VAN
HET HOF NEERGELEGD MET DE VEEMELDING
DAT
DE
GEADRESSEERDE
NIET MEER OP DIT ADRES WOONT, ~
PROOESSTUKKEN WAARUIT NIET BLIJKT
DAT DE GEADRESSEERDE, OP DE DAG
WAAROP DE BRIEF WERD VERZONDEN,
ZIJN WOON- OF VERBLIJFPLAATS OP DIT
ADRES HAD. ~ NmT-ONTVANKELIJKHEID.

5o

VOORZIENING IN CASSATIE. ~
VORM. ~ STRAFZAKEN. ~ BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. ~ VOORZIENING GERIOHT TEGEN EEN PARTIJ DIE
IN B:IJJLGIE VERBLEVEN HEEFT, DOOR
GESOHRAPT WERD MET VERMELDING
VAN EEN ADRES IN FRANKRIJK. ~
EXPLOOT VAN BETEKENING VAN DE
VOORZIENING PER AANGETEKEND
SOHRIJVEN AAN DAT ADRES GEZONDEN .. ~ BRIEF LATER OP DE GRIFFIE
VAN HET HoF NEERGELEGD MET DE
VERlliELDING DAT DE GEADRESSEERDE
NIET 1\IIEER OP DIT ADRES WOONT, ~
PROOESSTUKKEN WAARUIT NIET BLIJKT
DAT DE GEADRESSEERDE, OP DE DAG
WAAROP DE BRIEF WERD VERZONDEN,
ZIJN WOON- OJ<' VERBLIJFPLAATS OP DIT
ADRES HAD. ~ NIET-ONTVANKELIJKHEID.

60 CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRAFZAKEN. ~ BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ~ VERNIETIGING VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
TEN LASTE VAN EEN BEKLAAGDE INGESTELD. ~ VERNIETIGING WELKE KAN
LEIDEN TOT VERNIETIGING VAN DE
BESSLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING DOOR DE BEKLAAGDE EN DIENS VERZEKERAAR TEGEN EEN
VRIJGESPROKEN llffiDEBEKLAAGDE INGESTELD. ~ VoORWAARDE.

1o De beweging die erin bestaat naar

?'echts of naar links af te slaan om de
1·ijbaan te ve1·laten woTdt geregeld door
(1) Oass., 27 januari 1975 (A1'1', cass., 1975,
blz. 588).
(2) Cass., 6 mei 1975 (A1'1', cass., 1975,
blz. 974).
(3) Cass., 6 meL 1974 (An·. cass., 1974,
blz. 993).

a1·tikel 25 en niet door artilcel 17 van het
wegveTkeersreglement ( 1).
2o Vernietiging, op de niet beperkte vom·ziening van de beklaagde, van de
beslissing tot ve1·oordeling op de stmfvorde?·ing b1·engt vernietiging mede van
de eindbeslissing op de tegen hem
ingestelde btwge?·lijke 1'echtsvordering
die het gevolg is van de eeTste (2).
3o Niet ontvankelijk is de voo1·ziening doo1·
een pa1·tij ingesteld tegen een andere
btwge1'lijke partij waarmede zij voor de
feitem·echte?' geen geding had aangegaan
en ten wim· voo1·dele de best1·eden beslissing geen vm·oo?·deling tegen de eisende
partij ttitspreelct (3).
4o en 5o Wannee1· de pm·tij tegen wie

em~

voo1·ziening van een buTge1'lijke pm·tij is
gericht, nadat zij in de bevolkings1·egiste1's
van een Belgische gemeente was ingesch?·even, e1·van gesch1·apt we1·cl v66r de
datum van het exploot van betelcening
van de vooTziening, met de veTmelding
van een adres in FTanlcTijk, de gerechtsdettrwaanle1' haa1· op clit acl1·es, peT aangetelcencl sch?-ijven, het afscMift van de
alcte van ve1·klaring van vooTziening,
alsmede clat van het exploot van betelcening heeft gezonden, doch deze bTief
daa1·na teT grijjie van het H of weTcl
nee1·gelegd met de vermelcling clat, clam·
de geaclressem·cle niet mem· op het opgegeven aclres woonde, de brief naar de
verzenclm· is tentggezonden, is de vooTziening niet ontvanlcelijk wanneeT ttit
de processtttkken 1~iet blijkt dat de gead?·essee?·cle ojJ de clag waarop de b1·ief
te1' post is afgegeven zijn woon- of verblijfplaats in het buitenlancl op het in de
brief opgegeven aclres had (4).
5o Wannee1· het Hof de ve1'001'deling op de

st?·afvoTdering ve1·nietigt, vm·nietigt het
tevens de beslissing op de btt1'ge1'lij lee
?'echtsvo?·deTing wellce de belclaagcle en
zijn ve1·zelcemar tegen een vrijgespToken
medebeklaagde hebben ingesteld, indien
de vernietigcle beslissing heeft vastgestelcl dat er een ve1·band bestaat
tussen de veroordeling van de beklaagcle
en de beslissing waa1·bij de btwge1'lijke
rechtsv01'dm·ing van de laatstgenoemde
en zijn vm·zekema1' wercl afgewezen (5).

(4) Raadpl. cass., 10 en 24 maart 1975
cass., 1975, biz. 768 en 828).
(5) Raadpl. cass., 20 januari 1975 (A1'1'.
cass., 1975, blz. 555).
(A1'1',

-43(VERSCHUEREN EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <C LA SECURITE BELGE », T. KATSARGYRIS EN NAAll'lLOZE
VENNOOTSCHAP <C GLOBAL INTERNATIONAL >>.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Brussel;

A. Op de voorziening van Verschueren,
in zijn hoedanigheid van beklaagde :
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld ten laste van eiser :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 17, 18, 25, inzonderheid 25-2-d, 27, inzonderheid 27-1-1°,
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, gevoegd bij het
koninklijk besluit van 14 maart 1968,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
cloorclat het vonnis eiser veroordeelt
. wegens overtreding van artikel 1 7 van
. het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, hem veroordeelt
tot de betaling aan de verweerder
Katsargyris van de bedragen die deze
vorderde als schadevergoeding en de
rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de burgerlijke rechtsvorderingen, die de eisers tegen genoemde
Katsargyris en tegen de verwerende
vennootschap hadden ingesteld, op grond
dat bewezen is dat Verschueren gestopt
heeft op een eenrichtingsweg om naar
links afte slaan; dat om dit maneuver uit
te voeren hij zich naar links van de
rijbaan moest begeven; dat hij echter
heeft gestopt op het rechter gedeelte
hiervan ; · dat die rijfout ten grondslag
ligt van de aanrijding en het remmen
van Katsargyris voor hem een uitwijkingsmaneuver was, dat door de foutieve
plaats, die V erschueren innam, gerechtvaardigd was,
tm·wijl, ee?'ste· oncle?'cleel, door aldus uitspraak te doen, de rechters in hoger
beroep niet nagaan of, zoals de eisers
zulks in hun conclusie in hoger beroep
beweerden, bewezen is dat V erschueren
door te stoppen op de rechter strook van
de rijbaan, de linker rijstrook, waarop
Katsargyris reed, geheel vrij liet en dat
laatstgenoemde het ongeval ·Zou hebben
vermeden, indien hij normaal verder in
rechte lijn op de linker rijstrook had

gereden ; hetgeen het Hof belet de wettelijkheid van hun beslissing na te gaan,
volgens welke het remmen van Katsargyris een uitv.rijkingsmaneuver zou hebben opgeleverd, gerechtvaardigd door de
foutieve plaats die V erschueren innam
(schending inzonderheid van artikel 97
van de Grondwet);
·

tweede oncle?·deel, de bestuurder die naar
links wil afslaan en de voorschriften van
artikel 25 van het algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer niet in
acht neemt, voorrang 1noet verlenen,
zoals is vermeld in artikel 17 van dat
reglement ; het vonnis, . waarbij wordt
vastgesteld dat de eiser V erschueren de
voorschriften van genoemd artikel 25
niet in acht heeft genomen, toen· hij naar
links wilde afslaan, deze niet mocht
veroordelen wegens overtreding van artikel 17 van het wegverkeersreglement,
door als fout aan te rekenen op het
rechter gedeelte van de door hem
gevolgde eenrichtingsweg te hebben gestopt om voorrang te verlenen aan
Katsargyris, die, volgens de door het
vonnis niet tegengesproken bewering van
die eiser, op het linker gedeelte van die
rijbaan reed ; hij zodoende immers de
verplichting nakwam, die hem bij artikel 17 van het wegverkeersreglement was
opgelegd, waaruit volgt dat het vonnis
noch de veroordelingen die het tegen de
eerste eiser uitspreekt, noch de beslissing
waarbij de rechtbank onbevoegd wordt
verklaard om kennis te nemen van de
burgerlijke rechtsvorderingen van de
huidige eisers, rechtvaardigt en niet wettelijk is vera:ntwoord (schending van alle
in het middel vermelde wetsbepalingen)
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende da t het vonnis van de
Politierechtbank te Brussel van 19 oktober 1974 beslist had dat de ten laste
van eiser gelegde telastlegging bewezen is
en een overtreding van artikel 1 7 van
het lwninklijk besluit van 14 maart 1968
oplevert; dat het bestreden vonnis,
uitspraak doende op de hogere beroepen
die tegen die beslissing zijn gericht, deze
bevestigt op grond dat eiser « heeft
gestopt op een eenrichtingsweg om naar
links af te slaan; ... dat hij krachtens
artikel 25-2-d (van dit koninklijk besluit)
om dit maneuver uit te voeren, zich naar
links van de rijbaan moest begeven ;
dat hij echter heeft gestopt op het rechter
gedeelte hiervan >> ;
Overwegende dat het naar links afslaan om de rijbaan te verlaten, of het

-44tot staan brengen van zijn voertuig aan
de linkerzijde van de rijbaan geregeld
wordt bij artikel 25 van het wegverkeersreglement, met uitsluiting echter van
artikel 17 van dit reglement ;
Dat, door eisers veroordeling -vvegens
overtreding van dat artikel 17 te stecmen
enkel en aileen op de hiervoor overgenon::ten overwegingen, dit is op een nietnakoming van een verplichting, opgelegd
door artikel 25 aan de bestuurders die
naar links willen afslaan, het vonnis zijn
beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel van het middel dienaangaande gegrond is ;
II. In zoverre de voorziening gericht iE;;
tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, tegen eiser ingesteld
door de verweerder Katsargyris :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering tegen
eiser ingesteld, de vernietiging meebrengt
van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering ingesteld tegen hem, welke
laatste beslissing het gevolg is v,an de
eerste en waartegen hij zich regelmatig
in cassatie heeft voorzien;
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de .rechtsvordering door het openbaar ministerie
ingesteld tegen de verweerders alsmede
op de burgerlijke rechtsvordering tegen
laatstgenoemden ingesteld door de eiseres, ,de naamJoze vennootschap << La
Securite belge » :
Overwegende dat eiser, beklaagde, niet
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien tegen de vrijspraak van een medebeklaagde en de buitenvervolgingstelling
van de voor deze burgerrechtelijk aansprakelijk partij, alsmede tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen die door een derde tegen deze
verweerders zijn ingesteld ;

B. Op de voorzieningen van de eisers,
burgerlijke partijen :
I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de rechtsvordering van het openbaar ministerie :
Overwegende dat daar de eisers, burgerlijke partijen, niet veroordeeld werden
in de kosten jegens de openbare partij,
de voorzieningen niet ontvankelijk zijn ;
II. In zoverre de voorziening van
iedere eiser gericht is tegen de beslissingen

op de burgerlijke rechtsvorderingen, ingesteld door of tegen de andere eiser :
Overwegende dat de eisers onderling
met IIJ.ekaar geen rechtspleging voor de
feitenrechter hebben aangegaan en dat
het vonnis geen enkele veroordeling ten
laste van een van hen en ten voordele
van de andere uitspreekt ; dat de voorzieningen derhalve ,dienaangaande niet
ontvankelijk zijn;
III. In zoverre de voorzieningen van
de eisers gericht zijn tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen de verweerder Katsargyris :
Overwegende dat nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorzieningen van de
eisers, burgerlijke partijen, betekend
werden aan deze verweerder, beldaagde,
tegen wie zij zijn gericht ;
Overwegende immers dat, volgens de
vermeldingei1 op de aan het Hof overgelegde stukken, verweerder ingeschreven
was in de bevolkingsregisters van de
gemeente Elsene, maar op 25 maart 197 4
geschrapt werd met de vermelding << pour
Paris (17e) France, cfo Nautrans, rue
Rennequin 26 » ; dat de gerechtsdeurwaarder die belast was met de betekening
van de voorzieningen, hem aan dat adres
per aangetekend schrijven, dat op 6 maart
1975 aan de post tegen bewijs van verzending werd afgegeven, het afschrift
van de akte van verklaring van de
cassatieberoepen ,alsmede dat van het
exploot van betekening vm< deze voorzieningen heeft gezonden, maar dat die
brief daarna ter griffie van het Hof werd
neergelegd met de vermelding << N'habite
pas a l'adresse indiquee. Retour a !'envoyeur";
Overwegende dat krachtens artikel 40
van het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien
van hen die in Belgiii geen gekende
woonplaats, verblijfplaats of gekozen
woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief
het afschrift van de akte aan hun woonplaats of aan hem verblijfplaats in het
buitenland stuurt, maar dat nit de hiervoor overgenomen vermeldingen noch
nit enig ander stuk van de rechtspleging blijkt dat verweerder, op de
datum waarop die aangetekende brief
bij de post werd neergelegd, zijn woonplaats of zijn verblijfplaats had aan het
op die brief vermelde adres in het buitenland;
Dat de voorzieningen derhalve niet
ontvankelijk zijn ;

-45IV. In zoverre de voorzieningen van
de eisers gericht zijn tegen de beslissing
op de burgerlijke rechtsvorderingen ingesteld tegen de verweerster de naamloze ve:nnootschap << Global International)) :
Overwegende dat het vo:nnis, na de
fout nader te hebben bepaald, die het
tegen de eiser Verschueren bewezen acht,
erop wijst dat «die fout van Verschueren
ten grondslag ligt van de aanrijding en
het remmen van Katsargyris, wat deze
betreft, een uitwijkingsmaneuver is, gerechtvaardigd door de foutieve plaats die
Verschuere)l iJlnam, ll ; dat het daaruit
afleidt dat er grond bestaat om bevestigend te beschikken op de beslissi1lg van
de eerste rechter, die de eiser Verschueren
veroordeelde tot een straf en tot betalmg
van schadevergoeding aan de verweerder
Katsargyris, laatstgenoemde vrijsprak
en zich o)lbevoegd verklaarde om ke:nnis
te )leme1l van de burgerlijke rechtsvorderi)lgen die door de eisers teg~n die
verweerder e)l tegen de verweerster, burgerrechtelijk aansprakelijke partij voor
deze, werden ingesteld ;
Overwegende dat blijkens die overwegmgen de rechter een verband legt
tussen de beslissi1lg op de strafvordering
ingesteld tege1l de eiser Verschuere1l e)l
de beslissmg op de burgerlijke rechtsvorderingen i1lgesteld door de eisers
tegen de verweerders ;
Dat de vemietiging vall de beslissi1lg
op de strafvordermg mgesteld tegen eiser
V erschueren zich derhalve moet uitstrekke)l tot de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordermge1l i1lgesteld door de eisers
tegen de verweerster, tegen wie de eisers
zich regelmatig i1l cassatie hebben voorzie1l;

Rechtbank te Nijvel, zitting houdende ih
hoger beroep.
8 september 1975. ---:- 2 8 kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
Baron Vin<;~otte. Gelijkluidende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Faures.

28 KAMER. -

9 september 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MlDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT DE EERSTE RECHTER DE VOOR HEM
GENOMEN CONCLUSIE NIET HEEFT BEANTWOORD. - MIDDEL DAT NIET VOOR
RET EERST VOOR RET HoF RAN WORDEN
AANGEVOERD.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CoNCLUSIE GENOMEN VOOR DE EERSTE
RECHTER. - NIET VOOR DE RECHTER
IN HOGER BEROEP OVERGENOMEN, RECHTER IN HOGER BEROEP NIET GEHOUDEN EROP TE ANTWOORDEN.
3° HOGER BEROEP. - PROCUREUR
DES KONINGS DIE HOGER BEROEP INSTELT TEGEN EEN VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK. - GEEN
TOEPASSING VAN ARTIKEL 205 VAN RET
WETBOEK VAN STRAFVORDERING.

4o VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. ARREST
Om die redenen, vernietigt het bestreDAT GEEN UITSPRAAK DOET OVER EEN
den vo:nnis, voor zover het uitspraak doet
GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID, ENKEL
op de strafvordermg en de burgerlijke
EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOErechtsvorderi1lg tegen eiser en op de
KENT EN DE ZAAK TERUG NAAR DE
burgerlijke rechtsvorderingen van de '
EERSTE RECHTER VERWIJST. - VooReisers tegen de verweerster ; verwerpt de
ZIENING VOOR DE EINDBESLISSING.
voorzienmgen voor het overige ; beveelt
V OORZIENING NIET ONTVANKELIJK,
dat van dtt arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk 5o VOORZIENING IN CASSATIE.
vemietigde beslissing ; laat de kosten
TERMIJN. - STRAFZAKEN.- BURGERvan de betekeni1lg van de voorzie1lmg
LIJKE RECHTSVORDERING. - BESLISvan de eisers aan het openbaar miJlisterie
SING DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
en aan verweerder ten laste van eerstMAAR EEN GEDEELTE VAN HAAR EIS
genoemden ; veroordeelt iedere eiser en
TOEKENT. - BESLISSING BIJ VERSTEK
verweerder m sen vijfde van de overige
TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ. kosten en laat het overige van deze kosV OORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEten ten laste van de Staat ; verwijst de
GEN DE BURGERLIJKE PARTIJ VOOR RET
aldus beperkte zaak naar de Correctionele
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN VER-
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ZET. -

VOORZIENING NIET ONTVANKE-

LIJK.

1o H et middel hieruit ajgeleid dat de ee1·ste

1'echte1· de voor hem genomen concl~tsie
niet heejt beantwoo1·d, kan niet voor het
ee1·st voo1' het Hoj wm·den aangevoe1'd (1).
2o De 1'echte1' in hogM' beroep is niet verplicht te antwom·den op de voo1• de eerste
rechter genomen conclusie, die niet voor
hem is oveTgenomen (2). (Art. 97 Grandwet.)
3° A1·tikel 205 van het Wetboek van stmfV01'dering is niet van toepassing op het
hager beToep dom· de procu1·eu1' des
Konings tegen een vonnis van de C01Tectionele 1'echtbank ingesteld (3).

4° Niet ontvankelijk in stmjzaken is de
vooTziening v66r de eindbeslissing ingesteld tegen de beslissing die, op de
b~trgedij lee 1·echtsvm·de1'ing, geen ~tit
spmak doet ove1· een geschil inzake bevoegdheid, maa1· enkel een pTOvisionele
ve1·goeding toekent en de zaak te1·ug naar
de eeTste 1·echter ve1·wijst (4). (Art. 416
Sv.)
50 W anneer een bij ve1'stek gewezen be-

slissing ten aanzie1~ van de bu1'[Je1'lijke
partij voo1' ve1·zet van deze pa1·tij openstaat, omdat haa1' slechts een deel van
haaT eis wordt toegewezen, is de vom·ziening die de belclaagde tegen de bnrgerlijke pa1·tij tijdens de te1·mijn van ve1'Zet
instelt, niet ontvanlcelijk (5). (Art. 413
Sv.). ·
(VANDE WIELE, T. OLAUWAERT
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
(1) Cass., 30 november 1970, twee arresten
(A1'1', cass., 1971, blz. 296 en 302).
(2) Cass:, 9 oktober 1967 (A1'1', cass., 1968,
blz. 190).
(3) Cass., 27 november 1973 (A1;1.. cass.,
1974, blz. 350).

doo1'dat nit het proces-verbaal van: de
terechtzitting van 1 april 1975 van de
Correctionele Re.chtbank te Gent blijkt
dat Mr. Piet Van Eeckhaut een nota heeft
neergelegd die als een conclusie client
aangezien te worden, vermits elk stuk
dat door de verdediging als nota of conclusie wordt neergelegd als conclusie
moet worden beschouwd,
te1·wijl uit het vonnis van 1 april 1975
niet blijkt dat de rechtbank die conclusie
in overweging heeft genomen vooraleer
te beraadslagen en haar vonnis uit te
spreken, en uit het arrest evenmin blijkt
dat het hof van beroep dit stuk in overweging heeft genomen, zodat op de in deze
conclusie aangehaalde argumenten door
het vonnis in eerste aanleg noch door
het arrest een antwoord w~rdt gegeven :
Overwegende dat het middel, in zoverre het voorhoudt dat de eerste rechter
de bedoelde neergelegde nota niet heeft
beantwoord, niet voor de eerste maal
voor het Hof kan worden aangevoerd;
dat het in die mate niet ontvankelijk is;
Overwegende dat uit geen stu1~ waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eiser voor de rechter in hager beroep verklaard heeft de bedoelde xwta te hernemen ; dat het arrest er dus ook niet
hoefde op te antwoorden en het middel
derhalve, in zoverre het het arrest een
gebrek aan antwoord verwijt, niet kan
worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 205 van het
Wetboek van strafvordering,
doo1'dat uit geen enkel stuk blijkt dat
het hager beroep door het openbaar
ministerie aangetekend, aan eiser betekend werd binnen cle wettelijke termijn
van vijftien clagen na het vormis, wat een
aantasting van zijn rechten betekent en
een overtrecling van artikel 205 van het
W etboek van strafvorclering :
Overwegencle clat het arrest het hager
beroep ontvankelijk verklaart dat op
4 april 1975 door de procureur des
Konings werd ingesteld tegen het beroepen vonnis op 1 april 1975 uitgesproken
door de Correctionele Rechtbank te Gent ;
Overwegende dat het hager beroep
tegen een vonnis van de correctionele

(4) Cass., 16 december 1974 (Ar1·. cass.,
1975, biz. 448).
(5) Cass., 3 juni 1975 (A1or. cass., 1975,
blz. 1046).
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J?echtbank ingesteld door het openbaar
ministerie bij die rechtbank beheerst
wordt, niet door artikel 205, maar door
artikel 203 van het Wetboek van strafvordering;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen eiser ingesteld
door:
a) de verweerders Julia en Maria
Clauwaert -en Andre Michiels :
. Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
b) :le verweerders Jean-Baptiste Demoor en Dom.enico Saviolo :
Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt dat aan deze
burgerlijke partijen een provisioneel
bedrag toekende en wat hen betreft, de
zaak verder onbepaald uitstelde; flat het
arrest deze zaken terug naar de eerste
rechter verwijst voor afhandeling; dat
deze beslissingen derhalve geen eindbeslissingen zijn in de zin van artikel 416
van het Wetboek van strafvordering en
geen uitspraak doen over een geschil
inzake bevoegdheid; dat de voor7iening
derhalve voorbarig en niet ontvankelijk
is;
c) verweerder Herman De Keere :
Overwegende dat het arrest terecht
vaststelt dat l~et bij verstek gewezen is
ten aanzien van deze burgerlijke partij ;
dat het de vordering van de bedoelde
partij slechts gedeeltelijk aan.genomen
- heeft;
Overwegende dat de termijn van verzet
van de burgerlijke partij op de dag van
de voorziening niet verstreken kan zijn ;
. dat de voorziening van de beklaagde, die
ingesteld is v66r het verstrijken van die
termijn van verzet, voorbarig en derhalve
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten,
9 september 1975. - .2e kamer. V om·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. V ersee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, fl'dvocaat-generaal. ~
Pleite1·, H. Tijtgat (van de balie te Gent).

2e

KAMER.-

9 september 1975,

CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZA-

KEN. ---,- MIDDEL DAT BETREKKING
HEEFT OP EEN LOUTERE VERSOHRIJ'VING.- VERSOHRIJVING KAN OP ZICHZELF GEEN AANLEIDING TOT OASSATIEBEROEP GEVEN.

Een lmtte1·e VM'scMijving kan · op zichzelf
geen .aanleiding tot cassatiebe1·oep geven (1).
(NEOHELPUT.)
. ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de' 'bestreden
beslissing, op 26 juni 197 5 gewezen door
de commissie to~ bescherming van de
maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Vorst;
·
Overwegende dat deze beslissing eisers
verzoek tot invrijheidstelling verwerpt ;
Over het middel hierttit afgeleid dat in
de beslissing de naam van eiser Neckelput
wordt geschreven in plaats van Nechelput, wat ook het geval is in het procesverbaal dat het verhoor vaststelt van
eiser in de instelling te Doornik, waarin
bovendien als geboorteplaats van eiser
Poperinge w.ordt vermeld in plaats van
Pepingen, zodat het niet bewezen is dat
eiser voor de commissie is verschenen en
de besliss:U1.g hem niet tegenstelbaar is :
Overwegende dat het middel betrekking heeft op loutere verschrijvingen die
op zichzelf geen aanleiding geven tot
cassatieberoep ; dat het derhalve niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
9 september 1975. 2e ka~mer. Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. V ersee. -'- Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(1) Raadpl. cass., 18 november 1974 (A1'1',

cass., 1975, blz. 335).
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9 september 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. SCHULDIGVERKLARING. FElTEN IN DE BEWOORDINGEN VAN DE WET Ol\'I:SCHREVEN EN
BEWEZEN VERKLAARD, GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.
REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING.
DAGVAARDING MET OPGAVE VAN EEN
MIDDEL TOT STAVING VAN DE EIS. MIDDEL NIET HERNOJ\ffiN VOOR DE
RECHTER IN HOGER BEROEP. RECHTER IN HOGER BEROEP NIET VERPLICHT
RET IN DE DAGVAARDING OPGEGEVEN
MIDDEL TE BEANTvVOORDEN.

1° Bij ontstentenis van een desbetreffende.
conclusie motivee1·t de rechte?' ?'egelmati'g
de schuldigverklm·ing van de . beklaagde
doO?' de vaststelling dat de feiten, zoals
in de bewooTdingen van de wet omschreven, bewezen zijn; hij is niet ve1·plicht
de gegevens waantit hij de 8chuld van
de beklaagde afleidt, nade?' te bepalen (1) ..

2o TVanneer in de ?'echtstTeekse dagvaa1·ding
vanwege de benadeelde pa1·t~j een middel
is opgegeven tot staving van de eis, is de
?'echter in hoger beroep niet verplicht dit
middel te beantwooTden, indien deze
pm·tij het niet voo?' hem hernomen heejt,
al was het met ve?·w~jzing naa?' de dagvaarding (2).
(LOOS, T. NELEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld :
ro tegen verweerder :
Overwegende dat eiser als beklaagde
geen hoedanigheid heeft om zich tegen
(1) Cass., 5 mei 1975 (An. cass., 1975,
biz. 970).
(2) Cass., 16 januari 1973 (An·. cass., 1973,
biz. 505).

zodanige beslissing te voorzien ; dat de
voorziening desbetreffend mitsdien niet
ontvankelijk is ;
Dat hij a!s burgerlijke partij die in de ·
kosten van de strafvordering jegens verweerder werd veroordeeld geen middel
inroept;
2° tegen eiser :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt zonder de objectieve en formele verklaringen van de
ooggetuigeu van de aanrijding in aanmerking te nemen,
te1·wijl in .rechte bewezen is dat eiser
zijn maneuver overeenkomstig de bepalingen van artikel 25-2, c, van voormeld
reglement heef:t uitgevoerd :
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van conclusie, niet verplicht
is de redenen aan te duiden waarom hij
deze of gene yerklarir:tg van de getuigen
niet in aanmerking neemt om tot zijn
overtuiging te komen en zijn beslissing
regelmatig motiveert door het ten laste
gelegde feit in de termen van de wet
bewezen te verklaren ; dat het middel
in die mate niet kan aangenomen worden ;
Overwegende dat, voor het overige,
het middel erop neerkomt de feitelijke
en derhalve soevereine beoordeling van
de rechter te betwisten en dan ook 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 ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door verweerder tegen
eiser en door eiser tegen verweerder :
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het vonnis eiser veroordeelt
om de gehele schade van verweerder te
betalen en de rechter zich onbevoegd
verklaart om te kennen van de vordering
van eiser, rechtstreeks dagende partij,
op grond dat het ten laste van verweerder
gelegde feit niet bewezen is,
tenuijl eiser in zijn aan verweerder
betekend exploot van rechtstreekse dagvaarding zich beriep op de bepalingen van
artikel 21-1 van voormeld reglement,
welke verweerder had overtredeJ;:t ; het
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vonnis het principe van het links inhalen, dat als algemene regel geldt,
negeert;
zelfs in de veronderstelling dat eiser
een overtreding van artikel 25-2, c, van
het wegverkeersreglement zou hebben
gepleegd, deze niet in oorzakelijk verband staat met de aanrijding en voor
verweerder geen rechtvaardigingsgrond
uitmaakt om zijn inhaalmaneuver rechts
uit te voeren in strijd met de bepalingen
van artikel21-1 van voormeld reglement;
het vonnis, dat de gronden van zijn
beslissing niet aanduidt, derhalve in
strijd is met artikel 97 van de Grandwet:
'
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat eiser voor de rechter in hoger
beroep, al was het bij eenvoudige verwijzing, de middelen heeft hernomen
welke hij ontwikkeld had in de rechtstreekse dagvaarding; dat de rechter in
hoger beroep derhalv.e niet ertoe gehouden was deze middelen te beantwoorden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 september 1975. ~ 2e kamer. ~
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Sury. ~ Geli}khddende concl~tsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. ~'
Pleiter, de H. Dierckxsens (van de balie
te Antwerpen).

2e KAli'I:ER.

~

9 september 1975.

LEVENSONDERHOUD. ~ BESLISSING
TOT TOEKENNING. ~ U!TWERKING.

De beslissing tot toekenning van levensonde?·houd behoudt haa1· uitwe1'king,
zolang de sch~tldenaa1' geen ontheffing of
Ve?'minde1·ing heeft bekomen met toepassing van m·tikel 209 van het Bu1'gerli}k
Wetboek (1).
(1) Raadpl. cass., 4 september 1961 (Bttll. en
Pas., 1962, I, 1); ca.Ss. :f'r., 5 januari 1938
(Pas., 1939, II, 18).

(ROELS.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
9 september 1975. ~ 2e kamer. ~
Voo1'Zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ VeTslaggeve1',
de H. Sury. ~ Geli}kluidende conclusie,
de H. 'Lenaerts, advokaat-generaal.

2e

KAMER.~

9 september 1975.

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). ~SCHADE VEROORZAAKT DOOR DE SAJVIENLOPENDE
FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN. ~ EENIEDER VAN HEN IS T.A.V.
RET SLAOHTOFFER GEH,OUDEN TOT VOLLEDIGE SOHADEVERGOEDING.
2° CASSATIE. ~ OMVANG. ~ STRAFZAKEN. ~ BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. ~ BESLISSING WAARBIJ ALLE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR EEN ONGEVAL ,TEN LASTE VAN DE BEKLAAGDE
WORDT GELEGD. ~ GEEN ANTWOORD
OP DE OONOLUSIE WAARIN AAN RET
SLAOHTOFFER EEN FOUT WORDT TOEGESOHREVEN WAARDOOR HET ONGEVAL
'\VERD VEROORZAAKT. ~ 0ASSATIE DIE
ZICH NIET UITSTREKT TOT DE BESLISSING DAT DE BEKLAAGDE EEN FOUT
HEEFT BEGAAN WAARVOOR HIJ AANSPRAKELIJK IS, EN TOT DE VASTSTELLING VAN DE DOOR RET SLAOHTOFFER
GELEDEN SCHADE.
1° W annee1· dam· de samenlopende fottten
van ve1·schillende pe1·sonen schade is ve1'oo1'Zaalct, is eeniede1• van hen t.a.v. het
slachtojje1·· gehottden tot volledige ve1'goeding van de schade (2). (Art. 1382 B.W.)
2° Wannee1· een beslissing waa1·bi} alle
aansp1'alceli}kheid voo1· een ongeval ten
laste van de beklaagde wm·dt gelegd,
vernietigd wordt op g1'0nd alleen dat de
1·echte1' niet geantwooTd heeft op de conclttsie wam·in ook aan het slachtojje1· een
fout wm·dt toegesch1·even waa1·doo1' het
ongeval We?'d Ve1'001'Zaakt, stTelct de
vernietiging zich niet ttit tot de beslissing
(2) Cass., 24 juni 1974 (A1'1', cass., 1974,
blz. 1180).
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dat de beklaagde een jout heejt begaan,
waa?'VOO?' hij aanspmkelij k is ( 1) en tot
de vaststelling van de doo?' het slachtoffe?'
geleden schade (2).
(STEVENS, T. MOERENHOUT
EN JORISSEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 november 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctione1e
Rechtbank te Tongeren;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werdeii nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld :
1o door verweerder :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1382 van het
Burgerlijk W etboek, 97 van de Grondwet
en 163 van het W etboek van strafvordering,
doo1'dat het vo;rmis eiser op civielrechtelijk gebied veroordeelt zonder zich uit
te spreken nopens eisers aansprakelijkheid voor het ongeval en zonder eisers
conclusie in hager beroep te beantwoorden, in zoverre deze Moerenhout zelf
gedeeltelijk aansprakelijk stelt voor voormeld ongeval en dit wegens overdreven
snelheid :
Overwegende dat eiser in conclusie
aanvoerde dat verweerder gedeeltelijk
aansprakelijk was voor het ongeval
wegens overdreven snelheid en tot sta:
ving daarvan verschillende gegevens liet
gelden, met name het door het voertuig
van verweerder nagelaten remspoor en
de hevigheid van de aanrijding;
Overwegende dat het vonnis zich
ertoe beperkt te beschouwen dat de eerste
rechter om oordeelkundige redenen " op
strafgebied " juist en billijk heeft geoorCass., 24. december 1974 (A?'?', cass.,
1975, biz. 451); raadpi. cass., 11 maart 1974
(ibid., 1974, biz. 704).
(2) Cass., 4 juni 1974 (A?'?'," cass., 1974,
biz. 1090).
(1)

deeld ; dat het vonnis dan ook voormelde
conclusie van eiser niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
2o door verweerster :
Overwegende, met betrekking tot het
hierboven aangehaalde middel, dat eiser,
wegens de door het vonnis bewezen verklaarde misdrijven, gehouden is tot vergoeding van de schade die verweerster,
burgerlijke partij, heeft ondergaan, al is
die schade ook te wijten aan de gelijktijdige fout van verweerder Moerenhout,
zodat het middel geen belang vertoont
ten opzichte van verweerster;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering van
verweerder Moerenhout, behalve in zoverre dit vonnis beslist dat eiser een
fout heeft begaan in oorzakelijk verband
1net het ongeval en de door voormelde
verweerder ondergane schade vaststelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal gemaakt worden op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt
eiser in drie vierde en verweerder Moerenhout in een vierde van de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hasselt,
zitting houdende in hager beroep.
9 september 1975. 2e kamer.
VooTzitte?', de H. Wauters, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite?', de H. De Bruyn.

2e

KAMER.-

9 september 1975.

1° VOORZIENING IN CAS SATIE. STRAFZAKEN.- 0ASSATIEBEROEP VAN
DE BEKLAAGDE TEGEN DE BESLISSINGEN
ZOWEL OP DE STRAFVORDERING ALS OP
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
-DOOD VANDE BEKLAAGDE.- VoOR·
ZIENING ZONDER BESTAANSREDEN VOOR
ZOVER ZIJ GERICHT IS TEGEN DE BE·
SLISSING OP DE STRAFVORDERING.
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. 0NAANTASTBARE BEOORDELING.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
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EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN. __:__
IN OONOLUSIE VOORGEDRAGEN VER·wEER DAT TER ZAKE NIET MEER DIENEND IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN
VAN DE REOHTER.- GEEN VERPLIOHTING MEER VOOR DE REOHTER HIEROP
TE ANTWOORDEN.

4°,

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). SCHADE VER. OORZAAKT DOOR DE SAMENLOPENDE
FOUTEN VAN VERSOHILLENDE PERSONEN. EENIEDER VAN HEN IS T.A.V.
RET SLAOHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLEDIGE SOHADEVERGOEDING.

1° Door het ove1'lijden van de beklaagde
tijdens het cassatiegeding heeft het
cassatiebe1·oep tegen de beslissing op de
strafvordeTing geen bestamis1·eden mee?';
het cassatiebe1·oep heejt nag ?'eden van
bestaan in zove1'1'e het gericht is tegen
de beslissing op de 1'echtsvonle1·ing van
de bu1·g.e1'lijke pa1•tij (1). (Art. 20 wet
van 17 april 1878.)
2° De jeiten1·echte1' beoonleelt onaantastbaar

in jeite of eT al dan niet een oorzakelijk
verband tussenfmtt en schade bestaat (2).
(Art. 1382 B.W.)
3° De 1'echte?' is niet Ve?'Plicht ande1·s te

antwoo1·den op een in conclttsie voorged?·agen ve1•wee1' dat terzake niet mee1•
dienend is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (3).
4° 1>Vannee1' doo1· de samenlopende jottten

van versch1:llende pe?'sonen schade is Ve?'oorzaakt, is eeniede1' van hen t:a.v. het
slachtoife?' gehmtden tot volledige ve?'goeding van de schade (4).
(STRAETEMANS, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« SAVELKOUL EN ZONEN », NEUWIRTH EN
«FIRMA DR. C. OTTO UND OOJ\'IP. ll, T.
GEMEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS VAN BOUWWERK, HANDEL EN NIJVERHEID.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op ll oktober 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. W at betreft de voorziening van
Straetemans, beklaagde :
(1) Oass., 14 april 1975 (.A1'1', cass., 1975,
blz. 881).
(2) Oass., 7 januari 1975 (.A1'1', cass., 1975,
blz. 512).

A. Tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat blijkens een uittreksel uit de registers van de burgerlijke
stand der gemeente Bree afgeleverd door
de daartoe gemachtigde beambte eiser
op 27 november 1974 te Gent overleden
is·
'overwegende dat het overlijden van
de veroordeelde dat zich voorgedaan heeft
vooraleer de bestreden beslissing in kracht
van gewijsde is gegaan, naar luid van
artikel 20 van de wet van 17 april 1878,
het verval van de strafvordering medebrengt en het arrest, in zoverre het over
die vordering beslist, zonder uitwerking
blijft;
Dat de voorziening mitsdien doelloos '
wordt;

B. Tegen de beslissing op de tegen
eiser ingestelde civielrechtelijke vordering:
Overwegende dat eiser geen · middel
heeft aangevoerd;
II. W at betreft de voorziening van de
naamloze vennootschap Savelkoul en
zonen, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
eiseres haar voorziening heeft doen
betekenen aan de partijen tegen welke
zij gericht is ;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
III. W at betreft de voorziening van
Neuwirth, beldaagde, en van. de Firma
Dr. C. Otto und Comp., civielrechtelijk
aansprakelijke partij :

A. Tegen de beslissingen op de ten
laste van de eisers ingestelde vorderingen:
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 418, 419 van het Strafwetboek, 1382,
1383 en 1384, lid 1 en 3, van het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het arrest eiser aansprakelijk
stelt 'voor het onopzettelijk veroorzaken
van de dood, zonder het oogmerk om te
doden, door gebrek aan voorzichtigheid
of voorzorg, van Pequiot Gilbert, te Gent
op 18 maart 1971,
(3) Oass., 17 januari 1975 (.A1·r. cass., 1975,
biz. 547).
( 4) Zie vorig arrest.
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gepleegd in rechtstreeks oor2.akelijk verbancl met de onopzettelijke doding van
het slachtoffer, vermits cleze clood haar
oorzaak vinclt enerzijds in een gebrek
van de zaak, meer bepaald een steunijzer in een ijzeren gebinte geplaatst
door de veroorcleelcle Straetemans in
clienst van de N.V. Savelkoul en zonen,
clat van die aard was dat de door
het slachtoffer uit te voeren werken het optrekken van een dekzeil - niet
zoncler levensgevaar konden worden
uitgevoerd en anderzijds in de nalatigheicl van het slachtoffer zelf, dat voordien persoonlijk en de visu het bestaancle
gebrek van de zaak had vastgestelcl en
niettemin de voorzieningen heeft aangebracht om het clekzeil te hijsen en dit
werk heeft onclern01nen sarnen 1net eiser
zonder deze vai1 het gebrek en het claaruit voortvloeiende gevaar persoonlijk op
de hoogte te stellen, zodat het aldus niet
enkel zijn eigen !even, zoals het geval
werd, cloch ook clat van eiser in gevaar
heeft gebracht ;
tweede oncle1·cleel, aan eiser geen nalatigheicl kan worden aangewreven op grond
van de niet-naleving van de artikelen 455
en 456 van het Algemeen reglement voor
de arbeiclsbescherming, handelend over
het verplichte nazicht van stellingen,
vermits dit nazicht niet verplicht door
eiser persoonlijk diende te geschieden,
maar door een « bevoegd persoon "' die
in casu het slachtoffer zelf was, dat met
de plaatsing van het hefwerktuig belast
was en de facto het gebrek vaststelde
doch naliet het op een behoorlijke wijze
aan eiser te rapporteren ;
cle1·de onde~·cleel, het arrest niet antwoorclt op eisers conclusie dat, zelfs al
mocht hij een fout hebben begaan, deze
clan nog slechts de midclellijke oor7aak
van het ongeval en de schacle is, waarvan
de eigenlijke causaliteitsbancl wordt teniet gedaan door de fout van een dercle,
ten deze Straetemans, en van het slachtoffer zelf:
Overwegencle dat het arrest vaststelt
dat eisers fout in rechtstreeks en noodzakelijk verbancl staat met het ongeval,
hetwelk zich zonder die fout niet zou
hebben voorgedaan, en clat het slachtoffer zelf geen fout in oorzakelijk verband
met het ongeval beging en ook niet
bevoegd was om de stiwigheid van de
installatie te controleren, maar de gegeven opclracht normaal uitvoerde ;
Overwegencle dat het eerste onclerdeel,

volgens hetwelk de oorzaak van het
ongeval niet in een fout van eiser maar
in een gebrek van de zaak en de nalatigheid van het slachtoffer ligt, en het
tweede onderdeel, volgens hetwelk niet
eiser maar het ,slachtoffer instond voor
het nazicht van de stelling, opkomen
tegen de feitelijke vaststellingen van
het arrest en de soevereine beoordeling
cloorde feitenrechter van het oorzakelijk
verbancl tussen fout en schade ;
Dat nu, ingevolge voormelde vaststellingen waarop eisers veroordelingen
stoelen, de in het clerde onclerdeel aangehaalcle conclusie, die ervan uitgaat clat
zijn fout « slechts de micldellijke oorzaak van het ongeval en de schade is"'
niet meer clienend is, het arrest deze
conclusie 'niet hoefde te beantwoorden ;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;
En overwegende clat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing geen onwettelijkheicl
bevat die eiser kan grieven;
B.· Tegen de beslissingen op de ten laste
van wijlen Straetemans, beldaagcle, en
de naamloze vennootschap Savelkoul
en zonen, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, ingestelde rechtsvorderingen :
1° door het openbaar ministerie ingesteld :

Overwegende clat de eisers geen hoedanigheid hebben om zich tegen zoclanige
beslissingen te voorzien ;
Dat de voorziening clerhalve niet ontvankelijk is ;
2° door de Gemeenschappelijke verzekeringskas van Bouwwerk, Handel en
Nijverheid, burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser wegens de te
zijnen laste bewezen verklaarde fout, die
een gebrek aan voorzichtigheicl of voorzorg in oorzakelijk verbancl met het
ongeval en de gevolgen ervan oplevert,
gehouden is tot volledige vergoeding van
de schade die de burgerlijke partij heeft
opgelopen, zelfs al is die · schade ook te
wijten aan de gelijktijclige fout van de
meclebeldaagcle, wijlen Straetemans ;
Dat de voorziening ten cleze niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang ;
Om die redenen, zegt voor recht dat
het bestreden arrest zonder uitwerking
blijft wat de veroordeling van eiser
Straetemans op de strafvordering betreft ;
verwerpt de voorzieningen voor het
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arrest zal worden gemaakt op de kant
van de bestreden beslissing ; veroordeelt
de eisers N.V. Savelkoul en zonen,
Neuwirth en Firma Dr. C. Otto elk in
een vierde van de kosten; laat de overige
kosten ten laste van de Staat.

de H. Delva. Gelifklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Van den Daele (van de
balie te Oudenaarde) .

9 september 1975. - .2e kamer.
V ooTzittM·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve?·,
de H. Delva. Gelijklttidende conclttsie,
de H.

Lenaerts, advocaat-generaal. de HH. De Bruyn en Bultinck
(deze laatste, van de balie te Gent).

3e
1°

Pleiters,

KAMER.-

10 september 1975.

GERECHTSKOSTEN. BuRGERLUKE ZAKEN. TARIEF VOOR DE AKTEN VAN DE GERECRTSDEURWAAE>DERS;
ARTIKEL 519 EN 520 VAN RET
GERECHTELIJK WETBOEK. _'_ BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

2°
2e

KAl\mR.-

OPENBARE ORDE. BEPALINGEN
BETREFFENDE RET TARIEF VOOR DE
AKTEN VAN DE GERECRTSDEURWAAR'DERS IN BURGERLIJKE ZAKEN.- ARTIKEL 519 EN 520 VAN RET GERECRTELIJK
WETBOEK.- BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

9 september 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAll'ZAKEN.
CONCLUSIE. - BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZU IS GEGROND, NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE CONCLUSIE WAARIN ANDERE OF
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN IDTEENGEZET.- REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Regelmatig met 1·edenen omkleed is de
· beslissing die de jeitelijke gegevens
waa1·op zif is gegTond, nattwkeu1·ig ve1'meldt en aldtts antwoordt, doo1' ze te
ve1•we1'pen, op de conclusie waa1·in
ande1·e of tegenstrijdige jeitelifke gegevens worden ititeengezet (1). (Art. 97

3°

GERECHTSKOSTEN. BuRGER. LUKE ZAKEN. TARIEF VOOR DE
AKTEN VAN DE GERECRTSDEURWAARDERS. VERVOERGELD. FORFAITAIRVASTGESTELD.

4°

GERECHTSDEURWAARDER. VERVOERGELD. BURGERLUKE ZAKEN. FORFAITAIR VASTGESTELD.

5°

GERECHTSKOSTEN. BURGERLUKE ZAKEN. TARIEF VOOR DE
AKTEN VAN DE GERECRTSDEURWAARDERS.- VERVOERGELD.- VERDELING
VOOR DE AKTEN DIE TIJDENS EEN ZELF·
DE REIS EN IN DEZELFDE PLAATS ZIJN
OPGEMAAKT. EEN ZELFDE PLAATS.
BEGRIP.

Grondwet.)

(MEIRLAEN EN DRUYVETTER,
T. NAAMLOZE VENNOO,TSCRAP
<<VOLVO-EUROPA >>.)

6°

GERECHTSDEURWAARDER. VERVOERGELD. BURGERLIJKE ZAKEN, VERDELING VOOR DE AKTEN
DIE TIJDENS EEN ZELFDE REIS EN J;N
DEZELFDE PLAATS ZIJN OPGEMAAKT.
EEN ZELFDE PLAATS. BEGRIP.

1°

en 2° De m·tikelen 519 en 520 van het
Ge1•echtelifk Wetboek betreffende het
tariej voo1· de akten van de ge1·echtsdeu1'waa1·de1'S in btwge7·lifke zaken z~fn bepalingen die de openbare orde mken (2).

3°

en 4° Het ve1·voergeld van de gM'echtsdeU1'Waa1'de1'S voor de akten in burget·lijke zaken is jmjaitair vastgesteld.
(Artt. 519 en 520 G.W.; art. 15 K.B.
van 12 september 1969.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

9 september 1975. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·,
(1) Cass., 22 juli 1975 (.A1'1'. cass., 1975,
biz. 1181}.
(2} Raadpl. voor het tarief van de notarH\le
akten, cass. fr. 18 december 1950 (Bttll. civ.,
1950, p. 203).

-545° en 6° V oo1 de verdeling van het ve1•voe1·geld van de geTechtsclmwwam·de1'S voor
cle akten clie in btt1'gm·lij lee zaken tijclens
een zelfcle 1'eis en in clezeljcle plaats
zijn opgemaakt, moet oncle1· een zelfcle
plaats wm·clen ve1•staan een zelfcle gemeente, cleel van een gemeente of een
zeljcle gehucht waaTv.an spmke in het
boek cle1· wettelijke afstanclen (1). (Artikelen 519 en 520 G.W. ; art. 15 K.B.
van 12 september 1969.)

(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, T. RIJKSDIENST
VOOR MAATSOHAPPELIJKE ZEKERHEID,
KAMER VAN DE GEREOHTSDEURWAARDERS VAN HET ARRONDISSEli'[ENT NIJVEL EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « TElVIEPHA "·)

waarin hij, tijdens die reis, akten heeft
betekend, en dat de beperking tot een
enkel vervoergeld slechts geldt voor zover
de betekeningen in dezelfde gemeente
werclen gedaan,
te1·wijl, enerzijcls, het in artikel 520 van
het Gerechtelijk W etboek bedoelcle vervoergeld een vergoeding is die aileen kan
slaan op werkelijk gemaakte kosten en
die de gerechtsdeurwaarder derhalve
enkel· mag vorderen voor verplaatsingen
die hij heeft gedaan,
en, anderzijds, de door het arbeidshof
aan dit artikel gegeven uitlegging zou
leiden tot een ongerechtvaarcligde verhoging van het beclrag van de kosten
die de justitiabe1en moeten betalen : ·

Over het micldel afgeleid nit de schending van artikel 520 van het Gerechtelijk
Wetboek,
clom·dat het arbeiclshof aanneemt dat
aan de gerechtsdeurwaarder die, tijdens
een zelfde reis, verschillende akten in
meer clan een gemeente heeft betekend,
verscheidene vervoergelden kunnen worden toegekencl en met name zoveel vervoergelden als het aantal gemeenten

Overwegende dat, naar luicl van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek,
de Koning het tarief voor alle akten van
de gerechtsdeurwaarders vaststelt ; dat
artikel 15 van het koninklijk besluit van
12. september 1969 aan de gerechtsdeurwaarcler, voor zijn verplaatsing, een vergoeding per kilometer toekent, zo voor de
heen- als voor de terugreis, waarbij de
afstanclen worden berekend volgens de
gegevens en onder de voorwaarden bepaald in het boek cler wettelijke afstanden;
Overwegende echter dat artikel 520
van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat slechts een enkel vervoergeld
wordt verleend voor de gezamenlijke
akten die de gerechtsdeurwaarder tijdens
een zelfde reis en in een zelfde plaats
heeft opgemaakt ; dat volgens dit artikel
dit geheel wordt verdeeld in zoveel
gelijke delen als er originelen van akten
zijn en de gerechtsdeurwaarder voor elk
dezer akten een van de delen aanrekent;
Overwegende dat het boek der wettelijke afstanden vaststelt wat de afstand
is tussen de gemeenten of bepaalde
gehuchten die met name worden genoemd; clat de werkelijke verplaatsing
groter of kleiner kan zijn ;
Overwegende dat de regel volgens
welke het vervoergeld moet worden vercleeld in gelijke clelen onderstelt dat de
wettelijke afstand voor elke alcte dezelfde
is en dat, bijgevolg, alle akten worden
opgemaakt in een zelfde gemeente of
een zelfde gehucht waarvan sprake in
het boek der wettelijke afstanden ;

(1) Artikel 520 G.W. neemt tekstueel
artikel 12 over van de wet van 5 juli 1963 tot
regeling van bet statuut der gerecbtsdeurwaarders, waarbij bet keizerlijk decreet. van
14 juni 1813 tot regeling en organisatie van

de dienst der gerecbtsdeurwaarders is opgebeven. Over de draagwijdte van artikel 35
van dit decreet dat overeenstemt met artikel 520 van bet Gerecbtelijk Wetboek, raadpl.
men cass. fr., 29 juni 1857 (Dalloz, 1857, I, 250).

ARREST

(veTtaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 mei 1974 door het Arbeidshof
te Brussel gewezen ;
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen
en hieruit afgeleid clat het bestreclen
arrest de stelling van de arbeidsauditeur
inzake de uitlegging van de artikelen 519
en 520 van het Gerechtelijk W etboek
heeft bekrachtigd, zodat de voorziening
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang :
Overwegende dat de artikelen 519 en
520 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het tarief van de gerechtsdeurwaarders de openbare orde raken ;
Dat de voorziening van het openbaar
ministerie tot -toepassing van die wettelijke bepalingen niet onontvankelijk kan
worden verhlaard bij gebrek aan belang;
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Overwegende dat in artikel 520 van
het Gerechtelijk W etboek de uitdrukking
« een zelfde plaats " doelt op de gemeente
of het gehucht als genoemd in het hoek
der wettelijke afstanden ; dat de werkelijke verplaatsing niet kan verkozen worden boven de forfaitaire berekeningswijze
die bij de artikelen 519, 520 van het
Gerechtelijk Wetboek en 15 van het
koninklijk besluit van 12 september 1969
is voorgeschreven ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.

10 september 1975. - 3e kamer. Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Faures.

Op dezelfde dag werden tieJ;J. arresten
in dezelfde zin gewezen, in zake dezelfde
eiser tegen arresten van het Arbeidshof
te Brussel dd. 9 mei 197 4.

3e KAMER.- 10 september 1975.

1° RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. W]j]RKNEMERS. GRAVERIJ. - TEWERKSTELLING ALS MIJNWERKER. BEWIJS VAN DE TEWERKSTELLING ALS ONDERGRONDSE OF
BOVENGRONDSE MIJNWERKER. - MoDALITEITEN.

BOVENGRONDSE MIJNWERKER. PALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

BE-

4° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. - REOHTER DIE
AAN EEN ADMINISTRATIEF DOCUMENT
EEN UITLEGGING GEEFT DIE ONVERENIGBAAR IS MET ZIJN BEWOORDINGEN.
- MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DIT DOOtrl\'IENT.

5° GERECHTSKOSTEN. -

BuRGERLIJKE ZAKEN. RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN. 0ASSATIEGEDING.
0ASSATIEBEROEP VAN DE RIJKSDIENST VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN.- AANNEMING VAN RET OASSATIEBEROEP. VEROORDELING VAN DE
ElSER IN DE KOSTEN.

1° Voo1· de berekening van het 1'~u3tpensioen
voo1· werkneme1•s kan het bewijs van de
tewe1·kstelling als onde1'grondse of boven(J1'ondse mijmverke1· slechts worden geleve1·d volgens de aand~tidingen hieromt1·ent voorlwmen op de 1·ekening of
op de andm·e administ1·atieve doc~tmen
ten welke de voo1'Z01'gskassen voo1· elke
aangeslotene bezitten. (Art. 15 K.B.
nr. 50 van 24 oktober 1967 ; art. 32,
§ 2, lid 4, K.B. van 21 december 1967.)
2o en 3° De bepalingen inzake bewijsleve1·ing van de tewe1·kstelling als onde1'(J1'ondse of boveng1·ondse mijnwe1·ke1·
voor de berekening van het rustpimsioen
van een we1·kneme1· 1·aken de openbare
o1·de (1). (Art. 15 K.B. nr. 50 van
24 oktober 1967; art. 32, § 2, lid 4,
K.B. van 21 december 1967.)

4° De bewijs!cracht van een administmtief
doc~tment wordt miskend do01· de 1·echte1'
die hieman een uitlegging geeft die
onve1·enigbaa1' is met zijn bewoo1·dingen,
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

SIOEN. WERKNEMERS. GRAVERIJ. - TEWERKSTELLING ALS MIJNWERKER.
BEPALINGEN INZAKE
BEWIJSLEVERING VAN DE TEWERKSTELLING ALS
ONDERGRONDSE OF
BOVENGRONDSE MIJNWERKER. - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.

5° Wannee1·, op de voo1·ziening van de
Rij ksdienst voo1· we1· kneme1·spensioenen,
het Hof een beslissing op een v01·de1·ing
welke is gegrond op de wetgeving inzake
1'ust- en ove1'levingspensioenen de1· we1·knemers en we1·d ingesteld doo1· of tegen
een gerechtigde ve1·nietigt, ve1·oordeelt het
de eise1' in de kosten van het cassatie-

3° OPENBARE ORDE. RusT- EN
OVERLEVINGSPENSIOEN. WERKNEMERS.- GRAVERIJ.- TEWERKSTELLING ALS MIJNWERKER.- BEPALINGEN
INZAKE BEWIJSLEVERING VAN DE TEWERKSTELLING ALS ONDERGRONDSE. OF

(1) Raadpl. cass., 24 februari 1975, (A1'1',
cass., 1975, biz. 729) en de conciusie van advocaat-generaai Lenaerts, v66r dit arrest; cass.,
9 april1975, twee arresten (ibid., 1975, biz. 861
en 870).

2° RUST- EN OVERLEVINGSPEN-

-56gecling (1). (Artt. 580, 2°, 1017, lid 2,
en 1111, lid 4, G.W.)
(RIJKSDIENST
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN,
T. SACRE.)
'ARREST

(vet•taling).

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 24 jlmi 1974 door het Arbeidsc
hof te Luik gewezen ;
Over het micldel afge1eid uit de scherrding van de artikelen 1, 1°, 9, § 1, 15,
1°, 2° en 3°, van het koninklijk bes1uit
nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende
het rust- en over1evingspensioen voor
werlmem~rs, _29, lid 1 en 3, 32, § 2, inzonderherd hd 4, van het koninklijk
besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betr~ffende het rust- en overlevingspensw~n v~or werkr~emers, gewijzigd bij
de ·konmkhJke beslmten van 3 en 21 december 1970, 6, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
cloordat het arrest de jaren 1936 ·tot
1946 voor de berekening van verweerders
rustpensioen in aanmerking heeft genornen als overeenstemmencl met een
tewerkstellin:';l· als ondergrondse mijnwerker, met verwerping van de rekening
en de andere administratieve bescheiden
van de voorzorgskas van N amen in
verbancl met haar aanges1otene, ver;veerder, en waaru~~' voor de genoemde
Jaren, een 15ewoonhJke en hoofdzakelijke
tewerkstelhng als bovengronclse mijnwerken bleek, op de gronden " clat zowe1
uit onverdachte getuigeschriften als uit
het ongeval van 11 februari 1938, bij het
laden van de wagentjes op de verdieping 130, blijkt, zoals de getuigen altijd
beweerd hebben, dat de documenten
d~~ de kas .in . lmar bezit had, onjuist
zrJn "• " het IS In elk geva1 niet mogelijk
om aileen op de documenten van de
voorzorgskas voor mijnwerkers te steunen en zonder Ineer de elen1enten te
verwerpen die voortspruiten zowel uit
dat arbeidsongeval dat onbetwistbaar
onde_rgro;nds gebeurd is als uit de talrijke
getmgemssen (de stukken nummer 8,
9 en 10 van het pensioendossier, het stuk
nummer 4 van het dossier van het
arbeiclsauditoraat en het stuk ni:!mmer 18
(1) 0ass., 11 september 1974 (A1·1·. cass.,
1975, blz. 38).

van het dossier van het , hof) volgens
welke gei'ntimeerde (thans verweerder)
van 1936 tot 1946 ondergrondse mijnwerker was ; dat de politiecommissaris
van Seraing (in zijn processen-verbaal)
aide neemt van de verklaring van de
mijnmeter ( ... ) die bevestigt dat Louis
Sacre op de verdieping 130 werkte bij
het laden van de wagentjes >> en tenslotte
" dat dus geen enkele twijfel kah blijven
bestaan en inclien bovendien de documenten van de voorzorgskas tegenstrijdig
zijn, 3° het document nummer 4 waarop
Louis Sacre vermeld wordt als ondergrands mijnwerker van 193,1 tot 1946
en "een ander document van hetzelfde
type "• nummer 5, dat vermeldt dat
Louis Sacre van 1931 tot 1946 hovengrands mijnwerker was, die stukken moeten gekozen worden welke door andere
objectieve documenten gestaafd worden
en in tempm·e non suspecto opgesteld
werden en tenslotte de getuigenissen "•
. tet·wijl, eerste ondet·deel, artikel 32, § 2,
hd 4, van het koninklijk besluit van
21 december 1967 tot vaststelling van
het algemeen reglement betreffende het
rust- en overlevingspensioen van werknemers, dat van openbare orde is, regelt
hoe, voor de toepassing van de pensioenwetten, het onderscheid gemaakt wordt
tussen de' gewoonlijke en hoofdzakelijke
tewerkstelling als ondergrondse of bovengrondse mijnwerker ; door te bepalen dat
dit onderscheicl " gemaakt wordt volgens
de aanduidingen welke hieromtrent voorkomen op de rekening of op de andere
aclministratieve bescheiden welke de
voo_rzorgskassen voor elke aangeslotene
bezitten "• de' wetgever onbetwistbaar
zijn toevlucht heeft willen nemen tot de
stukken die hij aanduidt, met uitsluiting
van aile andere bewijsmiddelen, inzonclerheid de getuigenissen ; door verschillende verldaringen van getuigen in aanmerking te nemen, de plaats waar een
arbeidsongeval gebeurcl is, zoals bevestigcl door die getuigenissen en door de
tijclens een administratief onclerzoek verzanlelcle verldaringen van derden, en het
document nummer 4 clat het becloelt,
om de rekening te verwerpen en de door
eiser overgelegcle clocumenten van d,e
voorzorgskas van Namen (die voorzorgskas van het ·Centrum geworclen is),
namelijk het uittreksel nit de rekening
del. 20 oktober 1970 (het door het arrest
becloelcl document nmnmer 5) clat beves~igt clat verweercler tijclens voormelde
Jaren b<:>yengrondse mijnwerker was, en
het schrrJven van 7 mei 1974 van genoemde kas aan de auditeur-generaal bij het
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Arbeidshof te Luik dat dit bevestigt, het
arrest de artikelen 1, 1D, 9, § 1, 15, 1D,
2D en 3D van het koninldijk besluit nr. 50
van 24 ~ktober 1967, 32, § 2, lid 4, van
het konu1.klijk besluit van 21 december
1967 en 6 van het Burgerlijk Wetboek
geschonden heeft ;
tweede onde1·deel, dooi·, uit de verge-lijking van de stukken 4 en 5 die het
bedoelt af te 1eiden " dat de stukken
van de 'voorzorgskas tegenstrijdig zijn )),
alhoewel alleen het stuk nummer 5
afkomstig is van de voorzorgskas van
Namen, daar het een "uittreksel uit de
rekening)) del. 20 oktober 1970 is met
het aantal dagen gewerkt door verweerder die bij dat organisme aangesloten v~as als bovengrondse mijnwerker
van 1931 tot 1946, terwijl het stuk nummer 4 afkomstig is van een derde organisme, namelijk de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas en een << uittreksel uit de
rekenirtg)) is del. 28 oktober 1970 met
de lijst van de door de voorzorgskas van
Namen aan de Algemene Spaar- en Lijfrentekas gedane stortingen, waarbij verweerders individuele rekening voor de
jaren 1955 tot 1969 gevoegd was, het
arrest aan die alden, inzonderheid aan
voormeld stuk nummer 4, waarvan het
ten onrechte zegt dat het een lijst is van
de voorzorgskas die verweerder van 1931
tot 1946 als ondergrondse mijnwerker
vermeldt, een draagwijdte geeft die
onverenigbaar is met hun inhoud en,
derhalve, de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk W etboek geschonden
heeft ; door uit die vergelijking een onbestaande << tegenstrijdigheid )) af te leiden,' om de bewijskracht te verwerpen
die de wet geeft aan het uittreksel uit de
rekening van de voorzorgskas del. 28 oktober 1970, het arrest niet passend met
redenen omk1eed is (schending van
artikel 97 van de Grondwet);
de1'de onderdeel, daar het aantal dagen
dat er gewerkt werd, zoals gestaafd door
het uittreksel uit de rekening del. 20 oktober 1970 van de voorzorgskas van
Namen, lager is dan het wettelijk minimum van 185 dagen, het arrest, in elk
geval, voor de berekening van verweerders pensioen, het jaar 1946 niet heeft
kunnen in aanmerking nemen zonder
schending van de in het middel bedoelde
artikelen 1, 1 D, 9, § 1, 15, 1D, 2D en 3D, van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 en 29, lid 1 en 3, van het
koninklijk besluit van 21 december 1967 :
Over het eerste en het tweede onderdeel samen:

Overwegende dat, om te beslissen dat
verweerder van 1936 tot 1946 als ondergronclse mijnwerker te werk gesteld was
en dat hem in die hoeclanigheicl een
pensioen client te worden toegekencl; het
arrest, dat de documenten van de voorzorgskas als niet-bewijskrachtig verwerpt,
verschillende getuigschriften en een aan
het dossier van genoemcle kas vreemd
document als bewijsgrond aanvaardt;
Overwegende clat in uitvoerin~ v~n
artikel 15, 2D en 3D, van het konmkhJk
besluit van 24 oktober 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevmgspensioen voor werknemers, volgens hetwelk
de Koning bepaalt wat met name ver-·
staan wordt onder tewerkstelling als
ondergronclse of bovengronclse mijnwerker en hoe het bewijs wordt geleverd
van een op het rustpensioen rechtgevende
arbeid, artikel 32, § 2, lid 4, van het
koninldijk besluit van 21 december 1967
bepaalt dat het onderscheicl tussen de
tewerkstelling uitgeoefencl in de hoedanigheid van ondergrondse of bovengr<mdse mijnwerker gemaakt worclt volgens de
aancluidingen welke hieromtrent voorkomen op de rekening of op de andere
administratieve bescheiden welke de
voorzorgskassen voor elke aangeslotene
bezitten;
Overwegende dat volgens die wets- en
reglementsbepalingen, die van openbare
orde zijn, het bewijs van de hoeclanigheid
van ondergrondse mijnwerker enkel kan
geleverd worden door de stukken die zij
bepalen, met uitsluiting van alle andere
bewijsmiddelen;
Overwegende dat het arrest, weliswaar,
steunt op de tegenstrijdigheid die zou
bestaan tussen de stukken van de voorzorgskas;
Maar overwegende dat uit het stuk
nummer 4 van het dossier, dat door eiser
aan het Hof regelmatig voorgelegcl werd,
blijkt dat dit stuk een aclministratief
document van de Algemene Spaar- en
Lijfrentekas is dat zich voor de jaren
1928 tot 1954 beperkt tot de vermelcling
van verweerders stortingen aan die openbare instelling in zijn hoedanigheclen van
arbeicler, bediende, mijnwerker en vrije
verzekercle ;
Bat, derhalve, door te beslissen dat clit
document verweerders hoedanigheid van
onclergrondse mijnwerker staaft en in
strijcl is met het document nummer 5,
het arrest aan het stuk nummer 4 een
uitlegging gegeven heeft die onverenigbaar is met zijn bewoordingen ;
Dat het miclclel gegroncl is ;
Overwegende dat de kosten, krachtens
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de artikelen 1017 en llll van het
Gerechtelijk W etboek, ten laste van eiser
moeten worden gelegcl ;
Om. die reclenen, vernietigt de bestreden
beslissing; beveelt clat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de ka:n.t
van de vernietigcle beslissing ; veroordeelt
eiser in de kosten : verwijst de zaak naar
het Arbeiclshof te Bergen.
10 september 1975. 3e kamer. Voo1·zitter, de H. Polet, raaclsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Clason. Gelijkl1tidende conchtsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite?', de H. Dassesse.

F KAMER.- 11 september 1975.
1° WEGVERKEER. INHALEN. VERKEER IN EVENWIJDIGE FILES. VOE~TUIGEN VAN EEN FILE DIE RIJDEN
MET EEN GROTERE SNELHEID DAN DIE
VAN EEN ANDERE FILE. - GEEN IN·
HALING.
2° WEGVERKEER. - VERBODEN IN·
HALEN.- TIJDENS HET OVERSTEKEN
VAN EEN KRUISPUNT LINKS INHALEN.
- BEGRIP.
1° In het verkee1' in evenwijdige files is
het jeit dat de voMt1dgen in een file
snelle?' 1·ijden dan die in een andm·e file
niet als inhalen beschouwd (1). (Art. 19
W egverkeersreglement.)
2° Artikel 22-2-b van het wegverkee?'S·
reglement ve1·biedt links in te halen bij
het ove1·steken van een kruispunt; van
een de1·gelijk inhalen is dus geen spmke
als niet wonlt vastgesteld dat het inhalen
bij het nadm·en van het kr1tispunt was
begonnen en, zonde?' de fout van de in
te halen best1t1tnler, niet kon beiiindigd
zijn voo1·dat het kruisp1mt wenl bereikt (2).

(1) Raadpl. cass., 6 februari 1973 (A1'1·· cass.,
1973, blz. 566).
(2) Raadpl. cass., 12 oktober 1970 (A?T.
cass., 1971, blz. 138).

(MORIAJ\'IJ1J, T. NAAMLOZE VENNO()TSCHAP
" l\HNERVA ».)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 maart 1974 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleicl,
het ee?'ste, nit de schencling van de
artikele~1 97 van de Grondwet, 12, inzonderheicl lid 2, 19, inzonderheid lid 2,
22, inzonclerheid 2-b, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houclende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, de genoemde artikelen 12 en
19, zoals zij gewijzigd werden door de
artikelen 5 en 6 van het koninldijk besluit
van 13 oktober 1971, 1382 en 1383 van
het Burgerlijk W etboek,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
"niet betw-ist wordt dat het verkeer,
wegens de verkeersdrukte, in evenwijclige
files geschiedde en clat de door de twee
bestuurders gebruikte rijbaan eenrichtingsverkeer heeft », het vonnis clesonclanks beslist " dat Plevoets die op een
rijbaan met eenrichtingsverkeer links
afsloeg zo clicht mogelijk bij de linkerrand
ervan moest blijven (artikel 25-2-d, 2°) ;
clat zij er zich niet van vergewist heeft
of zij, zonder gevaar voor een botsing
met de andere weggebruikers, van richting kon verancleren, " dat de weggebruiker Moriame bij het naderen van een
krnisp1.mt links niet mocht inhalen
(artikel 22-2-b), dat elke bestuurder een
vrijwel gelijke fout begaan heeft die in
oorzakelijk verband staat met het ongeval ; dat de aansprakelijld1eicl voor de
schade in twee helften client te worden
verdeeld » en verweerster tot de betaling
van slechts de helft van de geiiiste
schaclevergoeding veroordeelt,
terwijl, luiclens artikel 19, lid 2, van
het koninklijk besluit van 14 maart 1968,
zoals het gewijzigd werd bij artikel 6 van
het koninklijk beslnit van 13 oktober
1971, wanneer, zoals in het onderhavige
geval, het verkeer in evenwijdige files
geschiedt, in de zin van artikel 12-2 van
genoemcl koninklijk beslnit, het feit dat
de voertuigen in een rijstrook of in een
file sneller rijclen dan die van een andere
strook of file, niet als inhalen wordt
beschonwd,
en dat derhal ve, eerste ondm·deel, door
in de feitelijke omstandigheden die het

-59vaststelt, ten laste van eiser een overtreding van het in het middel bedoelde
artikel 22-2-b in aanmerking te nemen,
het vonnis de wettelijke begrippen van
verkeer in evenvvijdige files (schending
van de in het middel becloelde bepalingen,
inzonderheid van artikel 12-2) en van
het bij artikel 22-2-b verboden inhalen,
bedoeli:l in het middel (scheni:ling van de
in het middel bedoelde bepalingen ,en
inzonclerheid van de artikelen 19, lid 2,
en 22-2-b) miskencl heeft;
tweede onde1·deel, de motivering van
het arrest aan een tegenstrijdigheid 1ijdt
of tenminste aan een dubbelzinnigheid
die de controle van zijn wettelijkheid
en zijn regelmatigheid onmogelijk maakt,
doordat het vonnis ten laste van eiser
all~en de fout in aanmerking neemt die
zogezegd voortspruit uit een foutief inhalon alhoewel het vaststelt clat het
verkeer in evenwijclige files geschiedcle
(schencling van de in het miclclel becloelcle
bepalingen en inzonclerheicl van artikel 97
van de Gronclwet);
het tweede, uit de schending van de
artikelen 22, inzonclerheicl 2-b, van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houclencle algemeen reglement van de
politie van het wegverkeer, 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Gronclwet,
doordat het vonnis beslist « dat de
weggebruiker Moriame bij het nacleren
van een kruisptmt links niet mocht inhalon (artikel 22-2-b); dat elke bestuurcler een vrijwel gelijke fout begaan heeft
die in oorzakelijk verband staat met het
ongeval; dat de aansprakelijkheicl voor
de schacle in twee helften client te worden
vercleelcl »,
tm·wijl h~t in het micldel becloelcle verbod van artikel 22-2-b om bij het over- ,
steken van een kruispunt · links in te
halen impliceert dat het enkel verboden is
om bij het naderen van genoemd krnispunt in te halen wanneer dat inhalen niet
kan worden beeindigcl v66r het qver'steken van dat krnispunt,
en clerhalve, zelfs indien men moest
aannemen, quod non, clat het vonnis,
zoncler te vervallen in de door het eerste
middel aangevoercle onwettelijkheden,
zon beslist hebben dat eiser bij het nacleren van een kruispnnt inhaalcle, bovenclien het vonnis, door te beslissen clat
clit inhalen _een overtreding was van het
in het miclclel becloelcle artikel 22-2-b,
zonder vast te stellen clat het inhalen niet
beeincligcl was alvorens het krnispunt
over te steken, de in het middel beqoelde

bepalingen heeft geschonclen en inzonclerheicl genoemcl artikel 22-2-b en het althans niet mogelijk maakt te onclerscheiden of die beslissing gegroncl is op de
naar recht onjuiste overweging clat het
inhalen bij het nacleren van_ een kruisp1,lnt font is indien het kan worden
beeindigd alvorens dat lunispnnt overgestoken worclt of op de feitelijke overweging clat het aangeklaagcle inhalen
niet k<m worden beeindigd alvorens het
krnisptmt overgestoken wercl en derhalve
niet regelmatig met redenen omkleed is
(schending van de in het miclclel becloelcle
bepalingen en inzonclerheicl van artikel 97
van de Gronclwet) :
Overwegencle clat het vo~m.is de helft
van_ de schacle, door eiser geleclen ingevolge een botsing tussen zijn voertnig en
clat van Mevronw Plevoets, verzekerde
van verweerster, tenlaste van. verweerster
laat;
Dat die beslissing alleen steunt op de
grond clat eiser « verklaarcl heeft dat hij
de bedoeling had links in te halen », wat
hij niet mocht « bij het nacleren van een
krnispunt (artikel 22-2-b) » van het
algemeen reglement op de politic van
het wegverkeer ;
Overwegende clat uit de vermelclingen
van het vonnis blijkt clat eiser en
Mevronw Plevoets op een rijbaan' met
eenrichtingsverkeer reclen; clat het verkeer, wegens de verkeersclichtheicl, in
evenwijdige files geschieclcle terwijl de
verzekerde vail verweerster in het midden reed en eiser links. van haar reed ;
clat de botsing geschiedde « bij het nacleren van een krnispnnt »,. zoncler verdere
omschrijving ; clat, inclien Mevrouw Plevoets haar voornemen om links af te
slaan' kenbaar heeft gemaakt door het
knipperlicht van haar voertuig, zij dit
nochtans naar het linker gedeelte van de
rijbaan verplaatst heeft zonder zich ervan
te vergewissen of zij het kon zoncler
gevaar voor een botsing met de andere
weggebrnikers ;
Overwegencle dat, enerzijcls, krachtens
artikel 19, lid 3, van het wegverkeersreglement, wanneer het verkeer in evenwijclige files geschiedt, het feit clat de
voertnigen in een file sneller rijden clan
die in een andere file niet als een inhalen,
in de zin van voornoemcl reglement,
worclt beschouwcl ;
Dat, anderzijcls, het vonnis niet vaststelt clat, zonder de font van Mevrouw
Plevoets, eiser haar v66r het oversteken
niet had knnnen voorbijsteken, zoals
toegelaten bij artikel 22-2-b van het weg·
verkeersreglement ;
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Waaruit volgt dat het vonnis, nit de
vaststellingen die het aanvoert, wettelijk
niet heeft kunnen afieiden dat eiser de
hem verweten font begaan heeft ;
Dat de middelen gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het
beroep ontvangt en beslist dat verweersters verzekerde een font begaan heeft
die haar minstens voor de helft van de
schadelijke gevolgen van het ongeval
aansprakelijk nmakt ; beveelt dat . van
dit arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter wordt
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Nijvel, zitting houdend in hoger
beroep.
11 september ·1975. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggeve~·,
de H. Capelle.- Gelijklttidenile conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Simont.

de a1·tikelen 1763 en volgencle van het
Btw·get·lijk Wetboek (1), die zijn 1·echt
van voorkoop heejt cloen gelclen, dit goecl
niet had verlp·egen op g1·oncl clat hem
aange baden wercl dit goecl te kopen clam·
een clercle die geen lastgeving van cle
eigenaa1' ·had, wo1'Clt het gezag van gewijsde van clit a1'1'est niet miskend door
het late1· vonnis clat toewijzend beschikt
op cle vm·de1·ing van cle pachte~·, d,ie
geg1·ond was op artikel 1778quinquies
van het Btw·gerlijk Wetboek (2), teneincle
in cle plaats te wo1·clen gesteld van degene
aan wie het goed met miskenning van
zijn 1·echt van voorkoop was verkocht;
niet alleen is noch het V001'We1'P noch cle
om·zaak van beide vorcle1·ingen identiek,
maa1· het vonnis heejt zocltts geen aanspmak ingewilligcl waa1•van cle g1·ondslag niet te ve1·enigen is met, het
v1·oege1'e gewijscle (3). (Artt. 24, 25 en
28 G.W.)
(VAN HEL~WNT EN VANDERMASEN, T.
LUTSCH, IN TEGENWOORDIGHEID VAN
SWINNEN EN ANDEREN.)
ARREST.
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HET HOF;- Gelet op het bestreclen
vonnis, op 5 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Hasselt ;

W annee~· een a?'?' est he eft beslist dat de
pachte1· van een landgoed, in de zin van

Over het micldel afgeleid uit de schencling van de artikelen 23 .tot 26 van het
Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Gronclwet,
clom·clat het vonnis de eis van verweerder tot indeplaatsstelling op grond van
zijn recht van voorkoop toewijst en de
tegen die eis ingeroepen exceptie van
gewijsde verwerpt op grond clat « het bij
arrest van 21 januari 1971 beslechte
geding inderdaad ging tussen dezelfde
partijen en omtrent hetzelfde perceel
grond ; het is echter duiclelijk dat de
oorzaak niet clezelfde was, voorheen ging
het over een cloen erkennen van zijn
voorkooprechten ten aanzien van de
verkopex1cle eigenaar terwijl het thans
gaat over een incleplaatsstellingsrecht
ten aanzien van de koper )),
te1·wijl, ee1·ste oncle~·cleel, de exceptie van

(1) en (2) Bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek die thans zijn vervangen door die
van de wet van 4 november 1969.
(3) Cass., 20 februari f975 (An·. cass.,
1975, biz. 691); « Het rechterlijk gewijsde

en het Gerechtelijk W etboek »,
openingsrede van het Hof van 1
1971, uitgesproken door. de eerste
generaal Mahaux, inz. blz. 28 en
noten 97 tot 107.

RECHTERLIJK GEWIJSDE. -

BUR-

GERLIJKE ZAKEN.
ARREST DAT
BESLIST DAT DE PACHTER VAN EEN
LANDGOED, DIE ZIJN RECHT VAN VOORKOOP HEEFT DOEN GELDEN, DIT GOED
NIET HEEFT VERKREGEN DOOR AANVAARDING VAN HET KOOPAANBOD VANWEGE EEN DERDE DIE DAARTOE GEEN
LASTGEVING HAD. LATER VONNIS
WAARBIJ WORDT RECHT GEDAAN OP DE
VORDERING VAN DE PACHTER TENEINDE
IN DE PLAATS VAN DE KOPER VAN DIT
GOED TE WORDEN GESTELD, WEGENS
ZIJN RECHT VAN VOORKOOP. GEEN
MISKENNHj"G VAN HET GEZAG VAN HET
GEWIJSDE.

plechtige
september
advocaat29 en de
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vorige beslissing opgeloste recht;;;vraag
dezelfde is zodat de nieuwe eis er toe
strekt aan de eisers het voordeel van de
vorige beslissing te ontnemen (schendirtg
van de artikelen 23 tot 26 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede qnde1'deel, de partijen Swinnen
in hun conclusie met betrekking tot het
arrest van 21 januari 1971 hadden gestelcl dat " noodzakelijk en zeker moet
uit dit arrest worden afgeleid dat de eis
van Lutsch tot gerechtelijke erkenning
van zijn recht van voorkoop ongegrond
is », en dat " huidig geding weer tot doel
(heeft) ... de voorkooprechten van Lutsch
op 'bedoeld perceel ter sprake te brengen
en zou het gegrond verklaren van zijn eis
automatisch medebrengen dat het arrest
van 21 januari 1971 van het hof van
beroep vernietigd zou zijn in zijn uitwerking » en de eisers in hun conclusie
hadden gesteld dat " het arrest van 21 januari 1971 op tegenspraak gewezen tussen
alle partijen, ook ten overstaan van
Lutsch, neemt iedere twijfel weg niet
alleen over het . feit van de verkoop
Swinnen-Van Helmont maar ook over
de rechtsgeldigheid ervan », zodat de
overweging van het bestreden vonnis dat
de oorzaak van beide procedures verschillend is geen passend antwoord daarop
kan vormen en op zijn minst dubbelzinnig is daar in het onzekere wordt
gelaten of het vonnis in feite heeft willen
vaststellen dat het arrest van 21 januari
1971 geen uitspraak gedaan had over het
recht van voorkoop van verweerder dan
wel in rechte heeft willen beslissen dat
die uitspraak in geen geval gewijsde zaak
was wegens het verschil aan oorzaak
zodat het vonnis niet naar bel-wren met
redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis zich er
niet toe beperkt de exceptie van het
gewijsde te verwerpen op grond van de
door het middel aangehaalde beschouwing dat de oorzaak van beide procedures verschillend is ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt :
a) dat het arrest van het Hof van
beroep te Luik van '21 januari 1971
beslist heeft dat niet verweerder Lutsch
·maar wel de eisers kopers waren van het
pachtgoed dat destijds door de rechtsvoorganger van " de partijen Swinnen »
.aan Lutsch in huur werd gegeven ; dat het
hof van beroep. ervan uitging dat een

notaris zonder rechtsgeldig mandaat van
de eigenaars een aanbod van verkoop
van bedoeld goed aan Lutsch had gedaan,
"mandaat (dat) zonder waa.rde was en
door Lutsch (niet) kon worden ingeroepen >>;
b) dat het hof constateerde dat "de
pachter geen kopersrechten kon doen
gelden, voor zover hij zich beriep op de
hem door de notaris gedane kennisgeving
van de voorgenomen verkoop, vermits
deze niet rechtsgeldig was, Aldus kon
hij geen eigen aankoop opeisen : thans
vordert dezelfde pachter, gesteld voor
het feit van een verkoop aan een derde,
een indeplaatsstelling » ;
Overwegende dat bet vonnis hieruit
afieidt dat " h'et ingeroepen arrest geen
rechterlijk gewijsde vormt >> want " voorheen ging het over een doen erkennen
van voorkooprechten ten aanzien van de
verkopende eigenaar, terwijl het thans
gaat over . een indeplaatsstellingsrecht
ten aanzien van de koper >> ;
Dat het vonnis aldus op omstandige
wijze de in het middel bedoelde conclusie
van de eisers beantwoordt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van de rechter, die in het antwoord op
het tweede onderdeel werden aangestipt
en die door het middel niet worden gekritiseerd, blijkt dat de nieuwe eis waarover het vonnis uitspraak doet geenszins
ertoe strekte aan de eisers het voordeel
van de vroegere beslissing te ontnemen;
dat de regelmatigheid van de koopovereenkomst tussen de eisers en de consorten
Swinnen niet kon teniet gedaan worden
en ook niet werd teniet gedaan of in
betwisting gebracht ingevolge de nieuwe
eis strekkende, in overeenstemming met
artikel 1778qt~inquies van het Burgerlijk
Wetboek, ten deze toepasselijk, tot indeplaatsstelling van de pachter ; dat zonder
een verkoop aan een derde de door dit
artikel bedoelde sanctie, te weten een
indeplaatsstelling of een vergoeding, geen
reden van bestaan zou hebben ;
Overwegende dat het arrest van 21 januari 1971 uitspraak heeft gedaan over
een zaak welke 'niet dezelfde was als die
waarover het bestreden vonnis beslist
heeft;
Dat overigens in strijd met hetgeen
het middel voorhoudt bedoeld vonnis
geenszins onverenigbaar is met wat door
het arrest van het Hof van beroep te
Luik vroeger beslist werd;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping tot bindendverklaring van het arrest ; veroordeelt de
eisers in de kosten.
september 1975. 1e kamer. de H. Louveaux,. eerste voorzitter.- Ve1·slaggeve1', Ridder de Schaetzen.
Gelijkluidende conclusie, de
H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. van Heeke en Bayart.

LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN ALS
GESOHONDEN BEPALING ENKEL EEN
WETSBEPALING WORDT AANGEHAALD
WELKE VREEJ\'ID IS AAN DE OPGEGEVEN
GRIEF.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.
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TELEGRAAF EN TELEFOON. TELEVERBINDINGEN.
WET
VAN
18 lVIEI 1960 HOUDENDE ORGANISATIE
VAN DE INSTITUTEN DER BELGISCHE
RADIO EN TELEVISIE.- << GEEST VAN
STRENGE
OBJECTIVITEIT
VAN
DE
NIEUWSUITZENDINGEN "· -WET VAN
18 l\'IEI 1960, ARTIKEL 28. - BEGRIP,

2°

VERBINTENISSEN. GEVOLGEN.
0VEREENKOJ\'IST WAARUIT O.A. ALLE
GEVOLGEN VOORTVLOEIEN WELKE HET
GEBRUIK OF DE WET AAN DE VERBINTENIS, VOLGENS DE AARD ERVAN, TOEKENT.

1°

en 2° Uit de enkele omstandigheden,
ene1·zijds, dat artikel 28 van de wet
van 18 mei 1960 houdende o1·ganisatie
van de Instituten de?' Belgische Radio
en Televisie bepaalt da1· << de nieuwsuitzendingen w01·den gehouden in een geest
van st1·enge objectiviteit " en, andm·zijds,
dat de << voorsch1·iften, gebruiken en aanbevelingen" de 1•adio- en televisiejournalist e1·toe zouden ve1•plichten geen
eigen stanclptmt in te nemen of cle incl1•uk
te wekken clat hij al clan niet cle door
hem Wf!.e?·gegeven standpunten aankleeft,
valt niet af te leiden dat cle verbintenis,
voor hem, aan cle ?'epo1·tage vm.~ een
interview van een clenle geen << politieke
tenclens of stelling " te geven die zij insluit, in cle zin van a1·tikel 1135 van het
Bm·gerlijk Wetboek een contmctuele
vm·bintenis is die een gevolg is clat clo01·
het gebr·ttik en door cle wet aan cle over·eenkornst volgens cle aanl er·van worclt
toegekencl; cle reportage van een inte?'view waantit politieke tenclensen of stellingen blij ken clruist niet in tegen cle
obj ectiviteit ( 1 ).

3°

30 AUTEURSRECHT. -

INTERVIEW
DOOR EEN RADIO- EN TELEVISIEINSTITUUT.- RECHT VAN NAKEURING,
VOOR DE UITZENDING, DOOR DE GEINTERVIEWDE ;E'ERSOON. BEGRIP.

4°

TELEGRAAF EN TELEFOON. TELEVERBINDINGEN.
AUTEURSRECHT. RECHT VAN NAKEURING,
VOOR DE UITZENDING, DOOR DE GEINTERVIEWDE PERSOON.- BEGRIP.

5°

AUTEURSRECHT. INTERVIEW
DOOR EEN RADIO- EN TELEVISIEINSTITUUT.- RECHT VAN<< TERUGNEJ\HNG ,,
VOOR DE UITZENDING, DOOR DE GEINTERVIEWDE PERSOON. BEGRIP.

6°

TELEGRAAF EN TELEFOON.TELEVERBINDINGEN.
AUTEURSRECHT.
INTERVIEW DOOR EEN
RADIO- EN TELEVISIEINSTITUUT. RECHT VAN << TERUGNEJ\'IING ,, VOOR
DE UITZENDING, DOOR DE GElNTERVIEWDE PERSOON.- BEGRIP.

7°

CASSATIEMIDDELEN.- BuRGER-

en 4° Hoewel cle pm·soon, die door een
lid van het Radio- en televisieinstituut
geinterviewcl is, in zijn auteu1·srecht
het ?'echt put om, v66r cle uitzending,
na te gaan welke stukken van het inte?'view het I nstituut wil uitzenclen, heeft
hij claarentegen clat 1·echt niet m.b.t.
interviews van a~dere pe1•sonen die
afzonclerlijk i1~ het kacler van dezelfde
r·eportage zijn gehoonl. (Artt. 1, 8, 10
en

5°

15

wet

22

maart

1886.)

en 6° Het << autett?'sr·echt " van een
persoon die een inter·view heeft verleend
aan het Radio- en televisieinstituttt staat
hem niet toe geb1·ttik te maken van een
?'echt van << te?Ytgneming " teneincle de
uitzending van dat interview te beletten
op g1·oncl alleen clat hij niet heeft kttnnen
nagaan welke stuklcen van de i'f}te?·views
van ande1·e pm·sonen in het kacle?' van
clezelfde 1·epo1'tage voor de uitzencling

(1) Over het feit dat de rechter soeverein
de gevolgen vaststelt welke « billijkheid of
gebruik " aan de verbintenis naar gelang van
haar aard toekennen, raadpl. cass., 2 december 1926 (Bttll. en Pas., 1927, I, 95).

-63wenlen behmtden, op welke stttkken hij
geen Techt kon doen gelden (1).
7° Niet ontvankelijk, in bu?·ge?·lijke zaken,
· is het midclel hie?'ttit aj geleid dat de
?'edenen geen wettelijke ve?'antwoo?·cling
zijn voo1' de bes.t1'eden beslissing, wannee?' het slechts de schending van a?·tikel 97 van de G1·ondwet aanvoe?'t (2).
(VAN DEN DAELE, T. BELGISOHE RADIO EN
TELEVISIE, INSTITUUT VAN DE NEDERLANDSE UITZENDINGEN.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 april 1973 door het Hof
va1i beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 1134, 1135,
1315 van het Bm;gerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doonlat het arrest thans reeds de vordering van eiser niet-gegro;p.d verklaart,
in zoverre zij stennt op tekortkoming van
verweerder aan contractnele verbinte:nissen betreffende onder andere de afwezigheid van politieke tendens of stelling in de televisiereportage waartoe hij
verzocht ·was zijn medewerking te verlenen, op grand 1° dat geen verbintenis
op dit punt bewezen is, hoewel het arrest
anderzijds beslist dat de door de wet en
de gebruiken voorgeschreven plicht van
strikte objectiviteit aan verweerder oplegde, ongeacht contractnele verbintenissen, in zijn on~rwerpelijke reportage het
verkondigen of het aankleven van een
politieke stelling betreffende de elektriciteitsbedeling achterwege te laten, 2o dat
een tekortkoming aan een contractuele
verbintenis vanwege verweerder vooralsnog in dit verband niet bewezen is,
3° dat eerst bij de voorstelling van de
repol:'tage kan blijken of bij het verknippen van het vraaggesprek met eiser en/of
bij · de samenstelling van de reportage
een politieke tendens of stelling werd
voorgestaan, en doordat het arrest vooraleer verder te oor(ielen en te beschikken
·over de aansprakelijkheid van verweerder
(1) Over het "droit de retrait » of "de
repentn"», raadpl. o.a. DESBOIS, Le d?·oit
.d'autetw en F?·ance, 2de uitg., nrs. 392 en 396;
:SAVATIER, D?·oit de l' m·t et des lett?•es, nr. 53 ;
VAN !sACKER, De nW?'ele ?'echten van de autetw,
nrs. 102 tot 113; R. LINDON, La m·eation

op het stuk van verlroippen, verwerking,
montage en nitzending, het overleggen
en het afrollen van de beeld- en gelnidsband van het vraaggesprek en van de
reportage in haar geheel beveelt,
tenvijl overeenkomsten verbinden, niet
alleen tot hetgeen daarin nitdrnkkelijk
bepaald is, maar ook tot alle gevolgen
die door de billijkheid, het gebrnik of de
wet aan de verbintenis, volgens de aard
ervan, worden toegekend (artikel 1135
van het Bnrgerlijk Wetboek); eiser zijn
verzet tegen de nitzencling van de
reportage rechtvaardigde, onder meer
door verweerders tekortkoming aan het
contract tnssen partijen, wijl hij daarin
door het verknippen van beeld- en
wootdband van het hem afgenomen
interview een bepaalde politieke tendentienze stelling had gebracht; het arrest
dienvolgens de vordering van eiser,
in zoverre zij stennt op tekortkoming
van verweerder aan contractnele verbintenissen, niet kon afwijzen op grand
dat deze, ten aanzien van de afwezigheid
van politieke strekking in de reportage,
geen verbintenis had aangegaan of dat
niet bewezen was dat hij er had aangegaan, zonder schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk
W etboek en 97 van de Grondwet, noch
op de grand dat verweerder geen bewijs
leverde van de tekortkoming aan zodanige verbintenis door het verlroippen
van het vraaggesprek en de samenstelling van de reportage, waarvan de rechters anderzijds de verifiering bevelen,
zonder schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet ; het arrest door dnbbelzinnigheid en tegenstrijdigheid aangetast
is wanneer het achtereenvolgens eisers
vordering, gestennd op de tekortkoming
van verweerder aan zijn contractnele
verbintenissen, verwerpt en, op grand dat
een tekortkoming aan een contractnele
verbintenis vooralsnog niet bewezen is
in verband met het verkondigen of aankleven van een politieke tendens of
stelling in de reportage, de nitspraak
verdaagt tot na de onderzoeksmaatregel
welke het beveelt (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat nit de lontere oro-

p?·etm·ienne en matie?'e de droits de la pm·sonnalite et son incidence sU?' la notion de famille,
Parijs, Dalloz, 1974, blz. 296, nr. 1.
(2) Cass., 9 oktober 1970 (A1·r. cass., 1971,
blz. 134).

-64standigheden waarnaar het arrest verwijst, nl. dat artikel 28 van de wet van
18 mei 1960 voorschrijft dat de uitzendingen een strenge objectiviteit dienen
in acht te nemen en dat, ingevolge de
<< voorschriften, gebruiken en
aanbeve-.
lingen " in zake radio- en televisieberichtgeving, de radio- en televisiejournalist
geen eigen standpunt mag innemen of
de indruk wekken de standplinten die
hij weergeeft aan te kleven, niet kan worden afgeleid dat de verplichting geen
« politieke tendens of stelling " aan de
reportages te geven een gevolg is dat door
het gebruik en door de wet aan de tussen
eiser en verweerder gesloten overeenkomst wordt toegekend ;
Overwegende overigens dat eiser de
begrippen « objectiviteit " en afwezigheid
va;n « politieke tendensen of stellingen "
verwart of meent te mogen gelijkstellen ;
Dat een reportage, ook al heeft zij een
politieke tendens, niet noodzakelijk aan
objectiviteit te kort komt;
Overwegende, wat de aangeklaagde
dubbelzinnigheid en tegenstrijdigheid betreft, dat uit de context van de motivering en uit het beschikkend gedeelte
van het arrest blijkt dat het hof van
beroep de uitspraak over de aansprakelijkheid van verweerder op het stuk van
verknippen en montage verdaagt, niet
omdat mogelijk aan een contractuele
verbintenis werd te kort gedaan, doch
omdat eventueel een fout ten laste van
verweerder zou kunnen gelegd worden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 6, 1134,
1135, 1142, 1143, 1147, 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 5, 9, 10, lid 1,
van de wet vail 22 maart 1886 op het
auteursrecht, 2-1, 6bis, llbis van de
Overeenkomst van Bern voor de bescherming van kunst- en letterkundige werken,
zoals zij werd herzien te Brussel op
26 juni 1948 en goedgekeurd door de
wet van 26 juni 1951, het enig artikel
van de wet van 27 juli 1953 betreffende
de toepassing op de Belgen van zekere
bepalingen der internationale overeenkomst van 26 juni 1948, 10 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en van de fundamentele
vrijheden, van 4 november 1950, goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955,
14, 18 en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest, zonder te betwisten
dat aangaande het interview vanwege
verweerder aan eiser « nakeuring " werd

toegezegd, thans reeds eisers vordering
niet gegrond verklaart, in zoverre zij
steunt op een tekortkoming van verweerder aan contractuele verbintenissen
betreffende deze '' nakeuring n, hoewel
het de uitspraak aa;nhoudt over de aansprakelijkheid van verweerder op het
stul;:: van verknippen van het door eiser
gevoerde vraaggesprek, de 1nontage en
de uitzending van de reportage, op de
gronden dat : 1° de inhoud van de << nakeuring " niet nauwkeurig bepaald is,
2° eiser niet bewijst dat de toegezegde
<< nakeuring >> verder ging dan datgene
waarmede verweerder instemde (dit is
eiser kennis te laten nemen van de inte.grale tekst van zijn vraaggesprek met
aanduiding van de fragmenten die voor
uitzending waren uitgekozen) en zou
beduid hebben dat de samenhang van
de behouden gedeelten van het interview
met de antwoorden van de andere in de
reportage ondervraagde personen . hem
moest voorgelegd worden, 3° een redelijke
benadering van .het begrip keuring of
« nakeuring >> als eigen recht van de
persoon die een vraaggesprek toestaat in
het raam van een televisiereportage,
evenmin nazicht en toetsing vereist van
wat anderen in de gehele reportage naar
voren brengen, 4° de reportage de
scheppende arbeid is van de televisiejournalist en de instelling die hem opdracht geeft, de ondervraagde uiteraard
weet dat nog anderen ondervraagd worden en op de antwoorden van de andere
deelnemers geen toezicht heeft, 5° daarenboven v66r de uitzending niet bleek dat
misbruik gemaakt werd van het optreden
van eiser in de reportage door verknipping in woord en/of beeld of door aanknopen met ant'woorden van andere
ondervraagden, en er alsdan evenmin
aanwijzing voor gevaar van dergelijk
misbruik was,
terwijl, ee1·ste onderdeel, alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan
degenen die deze hebben aangegaan tot
wet strekken (artikel 1134 van het
Burgerlijk W etboek) en verbinden niet
aileen tot hetgeen daarin uitdrulilielijk
bepaald is, maar ook tot alle gevolgen
die door de billijkheid, het gebruik
of de wet aan de verbintenis, volgens
de aard ervan, worden toegekend (artikel 1135 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede ondm·deel, het vraaggesprek een
contract is waardoor de ondervraagde
personen door hun verklaring hun bijdrage leveren tot de reportage, als werk
in collaboratie ; eiser op zijn mondelinge
originele bijdrage de prerogatieven bezat

-65
van het moreel recht, dat de wet, van
openbare orde, aan de auteurs toekent
ten einde de besch~rming van hun
persoonlijkheid, langs hem werken om,
te verzekeren (artikelen 14 van de
Grondwet, 10 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de
mens, 6 van het Burgerlijk W etboek,
1, 5, 8, 9, 10, lid 1, van de wet van
22 maart 1886, 2-l, 6(/is, llbis van de
Overeenkomst van Bern en het enig
artikel van de wet van 27 juli 1953) ;
cle1·cle oncleTdeel, de << nakeuring '' d1e
vanwege verweerder aan eiser _werd
toegezegd ten cloel had, zoals bij conclusie was verduidelijkt, << de juiste weergave te garanderen door beeld en woord
van hetgeen door eiser werd verklaard,
des te meer daar tot cutting zou worden
overgegaan " ; de tot het vraaggesprek
gegeve:u toestemming aldus gepaard ging
met een restrictie, verbonden aa;n het
moreel recht en het recht van de persoonlijkheid en die op de uitvoeringswijze van het contract tussen partijen
een terugslag had ; het moreel recht onvervreeindbaar is, en onder meer het
discretionaire en absolute recht van
publikatie (of verspreiding) en van terugneming (of rouwrecht) behelst ; ook al
kennen deze prerogatieven beperkingen
in collaboratiewerken, zoa,Is een reportage, tengevolge van de verlmippingen
en de sarnenbrenging door de realisator,
deze laatste clan nog hem tegenprestatie
vi:nden in de verplichting ze niet te verrichtcn dan n1.et de instemming van de
autem· of pas naclat het de auteur Inogelijk gemaakt werd zijn inbreng te vercledigen en te bekomen dat hij ontzien
worclt in zulke mate als met het gezamenlijk werk verenigbaar is; het arrest, nu
het, door de onderscheiclen in de gekritiseerde gronden gegeven overvvegingen
de verspreiding van de reportage door
uitzencling over de televisie, ondanks
eisers verzet, berustencl ,op een << nakeuring " die niet strookte met de controls welke hij op het van zijn bijdrage
gemaakte gebruik verlangde uit te oefenen, wilde rechtvaardigen, de juiste
draagwijdte van de prerogatieven, verbonden aan het moreel recht van de
auteur, miskent en clier1.volgens dat
recht schendt (schencling van de artikelen 14, 18 van de Gronclwet, 10 van
het V erclrag tot bescherming van de
rechten van de mens, 1, 5, 8, 9, 10, lid 1,
van de wet van 22 maart 1886, 2-1,
6bis, 11bis van de Overeenkomst van
Bern en van het enig artikel van de wet
van 27 juli 1953);
CASSATIE,

1976. -
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vieTcle ondm·deel, het arrest de gevolgen miskent welke de verbintenis
tussen partijen met betrekking tot de
<< nakeuring " voortbracht voor de uitvoerir~g van het tussen hen aangegane
contract (schencling bovenclien van de
artikelen 6, 1134, 1135, 1142, ll43 en
1147 van het Burgerlijk Wetboek);
vijjde oncle1·cleel, het arrest niet passend antwoorclt op de micldelen van
eisers conclusie (schencling van a.rtikel 97
van de Gronclwet) ;
zesde oncle?·cleel, het arrest, door van
eiser een bewijs te verlangen waartoe
hij niet wettelijk was gehouclen en clat
daarenboven onmogelijk was omclat het
de voorafgaande schouwing van de
reportage onclerstelcle, welke schouwing
precies door de rechters worclt gelast,
benevens de bovenaangeduide wetsbepalingen, artikel 1315 van het Burgerlijk
W etboek schenclt :

Overwegende clat het arrest vaststelt
dat verweercler de geluidsbancl met de
volleclige verklaringen van eiser aan cleze
laatste heeft overgelegcl en enkele dagen
later zich bereid verklaarcle de opname
te laten horen en hierbij de gECcleelten
aan te geven welke voor uitzenclir1.g werclen gekozen, dit · wil zeggerr hetgeen van
de verklaringen van eiser na verlmipping
overbleef, maar clat geen kennis kon
gegeven worden van wat uit de bijdrage
van de andere onclervraagclen in de sindmontage wercl overgehouclen ;
Overwegende clat het arrest beslist clat
een redelijke benaclering van het begrip
keuring of· << nakeuring " als eigen recht
van de persoon die een vraaggesprek toestaat in het raam van een televisiereportage geen nazicht en toetsing vereist van hetgeen anderen in de gehele
reportage naar voren brengen en dat de
antwoorden van de andere ondervraagden vrije meningsuitingen zijn waarop
geen toezicht aan de overige cleelnemers
aan de reportage toekomt ;
Overwegende clat, zo het arrest aan
eiser een recht van voorafgaancl toezicht
op de gehele reportage ontzegt, het
nochtans beslist clat indien uit het geheel
van de reportage, zoals zij werd uitgegeven, mocht blijken clat << het voorkomen en de antwoorden (van eiser)
niet eerlijk en trouw werden weergegeven
ofwel nadelig werclen voorgesteld "• verweerder claarvoor aansprakelijk zou kunnen verklaarcl worden en, met het oog
op cleze mogelijld1.eicl, een onclerzoeksmaatregel beveelt ;
'

-66W at de eerste vier onderdelen betreft :
Overwegende dat uit de hierboven
aangehaalde redenen blijkt dat, in verband met het interview van eiser zelf,
verweerder de nakeuring of het toezicht
heeft aangeboden of voorgesteld welke
eiser zelf had aangevraagd en die in dit
opzicht op integrale wijze zijn recht
veilig stelden ;
Overwegende dat met betrekking tot
een recht van « nakeuring " op de gause
reportage het arrest, met de hierboven
vermelde redenen, wettelijk gerechtvaardigd is;
Dat ilnrners, wanrieer, zoals ten deze,
meerdere personen « ge'interviewd" worden, enerzijds, geen van die personen
aldus auteursrechten op het geheel
verkrijgt in die zin dat hij rechten van
« nakeuring "• van publikatie en van
terugneming aangaande het geheel zou
hebben;
Dat der·halve met betrekking tot de
ingeroepen rechten van (( nakeuring "• de
onderdelen van het middel niet kunnen
aangenomen worden ;
Overwegende dat; in zoverre de onderdelen ook het recht van (( terugneming >>
zouden bedoelen, recht dat hier slechts
terloops wordt ingeroepen, het arrest
zijn beslissing steunt op overwegingen
die hier niet worden gekritiseerd en die,
zoals uit het antwoord op het derde
middel zal blijken, bedoelde beslissing
wettelijk rechtvaarcligen ;
Wat het vijfde onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser niet preciseert
welke gedeelten van zijn conclusie niet
worden beantwoord;
Dat het onderdeel derhalve niet ontvankelijk is ;
W at het zesde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser geen
bewijs oplegt dat hij onmogelijk kon
leveren;
·
Overwegende dat, na besli~t te hebben
betreffende de ihgeroepen rechten van
« nakeuring "• zoals hierboven werd aangestipt, het arrest beschouwt dat v66r de
uitzending niet bleek dat door verknipping in woord en/of beeld of door
aanlmopen met antwoorden van andere
ondervraagden van eisers optreden in
de reportage misbruik werd gemaakt en
dat er vooralsnog geen aanwijzing voor
gevaar was van dergelijk misbruik ;
Overwegende dat verder uitspraak
doende in verband met een eventuele
aansprakelijkheid die het gevolg zou zijn

van de verspreiding van de reportage,
zoals. zij gebeurde, het arrest een onderzoeksmaatregel beveelt ;
Dat het onderdeel, hetwelk op een
verkeerde interpretatie van het arrest
steunt, feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 6, 1315, 1319,
1320, 1322, 1382 tot 1384 van het Bmgerlijk Wetboek, 1, 5, 8, 9, 10, lid 1, van de
wet van 22 nmart 1886 op het autemsrecht, 2-1, 6bis, llbis van de Overeenkomst van Bern voor de bescherming van
letterkundige en kunstwerken, zoals zij
werd herzien te Brussel op 26 juni 1948
en goedgekeurd door· de wet van 26 juni
1951, het enig artikel van de wet van
27 juli 1953 betreffende de toepassing
op de Belgen van zekere bepalingen van
de Overeenkomst van 26 juni 1948,
10 van het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950,
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1955,
14, 18 en 97 van de Grondwet,
doo1·dat, hoewel het de uitspraak over
eisers vordering aanhoudt, in zoverre
deze steunt op de aansprakelijkheid van
verweerder voor de schade veroorzaakt
door het verknippen va:q het door hem
toegestane vraaggesprek, de montage en
de uitzending van de reportage, tot na
de onderzoeksmaatregel die het beveelt,
te weten de beeld- en geluidsband van
het vraaggesprek met eiser en van de
reportage in haar geheel over te leggen
en af te rollen voor het hof, het arrest
reeds eisers vordering als niet gegrond
afwijst in zoverre zij steunt op de onrechtmatige daad van verweerder wegens
krenking van een aan eiser toekomend
recht op terugneming, op de gronden dat :
1° het niet blijkt dat eiser over een
recht van terugneming beschikte; bij
gebreke van de vrije terugneming bedongen te hebben of daaromtrent voorbehoud bij de voorbereiding of de opneming van het mterview te hebben
gemaakt, de vrijwillige illsteinming van
eiser met medewerkmg aan een reportage,
omvattend dat de uitzending zou geschieden na verknipping en in samenhang
met woord en beeld van andere ondervraagden, redelijkerwijs behelst dat hij
zijn bijdrage niet terugneemt, tenzij
hiertoe ernstige grand voorhanden is, en
zulks inzonderheid gezien eisers politieke
functies, het informatierecht van bet
publiek en de informatieplicht die tot de
opdracht van algemeen nut die door
verweerder moet worden vervuld behoort ; 2° het niet blijkt dat er een grond

tot , terugn_eming aanwezig is ; het ~eit
dat woord en beeld van eiser verkmpt
worden op zichzelf geen vrijheid van
terugneming meebrengt, daar verweerder insgelijks tot eerlijke en trouwe
weergave gehouden is, hetgeen volstaat
om een reele waarborg voor de handhaving of herstelling van de persoonlijkheidsrechten van de ondervraagde te
geven, en, wanneer eiser zijn verzet
aan verweerder kenbaar gemaakt heeft,
.niets aanwees dat het vraaggesprek niet
eerlijk en trouw in de reportage was
verwerkt,

tenvijl, eerste onderdeel, eiser bij conclusie niet deed gelden, « benevens » de
schending van zijn persoonJijkheidsrecht,
door krenking van zijn rechten van
publikatie en van intrekking, verweerders
aansprakelijkheid op het stuk van verknippen van het door hem gevoerde
vraaggesprek, de montage en de uitzending van de reportage, maar betoogde
dat uit hun verband genomen zinnen bij
de kijkers een andere weerldank kunnen
hebben dan die welke de spreker heeft
gewild, ongeacht de objectiviteit van de
montage-journalist, dat de vrijwaring
van zijn intellectuele en morele belangen
vergde dat hij, in het stadium van de
voorbereiding en v66r elke verspreiding
van de reportage door de televisie, kon
horen wat uit zijn redevoering overgehouden werd met aanknoping bij de
antwoorden van andere ondervraagden,
en dat, bij ontstentenis van een antwoord
van verweerder op dit punt, hij het morele
recht had zich tegen het op antenne
brengen van de reportage met zijn bijdrage te verzetten ; hij aldus de verknippingen, de montage, de samenstelling
en de andere handelingen van de realisator aanmerkte als de bron van een
mogelijke vervorm:ll1.g van zijn gedachte
en zijn beeld, die aan zijn persoon verbonden bleven en waarop hij een onaantastbare controle behield v66r elke
definitieve realisatie en uitzending van
de reportage ; het door het arrest
ingevoerde onderscheid tussen de middelen1 gesteund op verweerders onrechtmatige daad wegens krenking van een
aan ,eiser toekomend recht op terugneming, en die het voorgoed afwijst, en
de middelen, steunend op verweerders
aansprakelijkheid op het stuk van verlmipping en montage, waarover het de
uitspraak aanhoudt, aldus de draagwijdte en derhalve de bewijskracht van
de conclusie van eiser miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322
1
van het Burgerlijk Wetboek);
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tweede onderdeel, het uit het recht op
eerbiediging van de persoonlijkheid voortvloeiende moreel recht, dat eiser op zijn
redevoering bezat, onvervreemdbaar is
en onder meer het discretionaire en
absolute recht van publikatie (of divulgatie) en van terugneming (of inkeer)
omvat (in het bijzonder de artikelen l van
de wet van 22 maart 1886 en 6bis van
de Overeenkomst van Bern) ; deze prerogatieven, die van openbare orde zijn,
niet hoefden gestipuleerd te zijn om
uitgeoefend te worden (de artikelen 6
van het Burgerlijk Wetboek, 14, 18 van
de Grondwet en 10 van het Verdrag
over de rechten van de mens); de beperkingen van het monopolie van de auteur,
op het stul{ van op politieke vergaderingen uitgesproken redevoeringen (artikel 10, lid 2, van de wet van 22 maart
1886), voor de behoeften van de actualiteitsinformatie (de artikelen 21bis van
meergenoemde wet en !Obis van de
Overeenkomst van Bern), met een kritisch, polemisch of onderwijsdoel (de
artikelen 13 van de wet en l 0 van de
Overeenkomst) of op het gebied van de
pers (de artikelen 14 van de wet en
9 van het Verdrag) het morele recht
onverlet laten; de gekritiseerde gronden
de draagwijdte van eisers moreel recht
en van zijn persoonlijld1eidsrecht miskennen, en bijgevolg de in het middel
aangeduide bepalingen waardoor die
rechten zijn geregeld, schenden (schending van de artikelen l, 5, 8, 9, 10, lid l,
van de wet van 22 maart 1886, 2-l,
6bis, llbis van de Overeenkomst van
Bern, van het enig artikel van de wet
van 27 juli 1956, van de artikelen 6 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, 18 van de
Grondwet en 10 van het Verdrag over
de rechten van de mens); behoudens bij
misbruik lll. de uitoefening van die rechten, wat de rechter niet constateert, de
beslissing eisers vordering op zijn buitencontractuele grondslag niet definitief
heeft kunnen verwerpen (schencling van
de artikelen 1315, 1382, 1383 en 1384
van het Burgerlijk Wetboek) en te dien
aanzien niet passend met reclenen is
omkleed (schencling van artikel 97 van
de Grondwet) ;
de1·de onde1·deel, zo het morele recht
beperkingen ondergaat in werken in
collaboratie, zoals een audiovisuele reportage, inzonderheicl wegens het te bereiken
doel clat noodzakelijk verlmippings-,
samenbrengings-. en montageverrichtingen en het optreden van een realisator of
producer omvat, deze beperkingen evenwei hun tegenprestaties vinden in de
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van de auteur te doen of pas na deze in
' staat gesteld te hebben zijn inbreng te
verdedigen en te bekomen dat hij
geeerbiedigd wordt in de met het gezamenlijk werk verenigbare mate ; het
arrest, door de uitspraaJ{ aan te houden
over verweerders aa:nsprakelijkheid wegens de verdraaiing van eisers bijdrage
tengevolge van bovengemelde verrichtingen, impliciet doch zeker aan:neemt
dat de verknippingen, de sarnenbrenging,
de montage en de andere verrichti:ngen
van de realisator ten deze een krenking
van eisers moreel recht en persoo:nlijkheidsrecht hebben kunnen uitmaken;
maar, door thans reeds de vordering,
gesteund op de onrechtmatige daad van
verweerder wegens krenking van een
aan eiser toekomend recht op terugneming te verwerpen, om de redenen dat
niet blijkt dat eiser over ee:n recht van
terugneming beschikte of dat grond tot
terugnerning aanwezig is, alhoewel het
de uitspraak aanhoudt over verweerders
aanspralmlijkheid ter zake van het voorkomen en de antwoorden van eiser niet
eerlijk en trouw te hebben weergegeven
ofwel nadelig te hebben voorgesteld door
het verlmippen van het door hem toegestane vraaggesprek, ·de montage en de
uitzending van de reportage, het bestreden arrest willekeurig het doel van het
moreel of persoonlijkheidsrecht begrensd
heeft tot een controle a poste1·iori, die
slaat op het ontzien van het werk, en
dienvolgens dat recht ontdoet van zijn
prerogatieven, gelegen in het recht van
publikatie en het recht van terugneming
in het stadiurrt van de voorbereiding van
het werk in collaboratie, v66r de voltooiing en de publikatie of verspreiding
ervan (schending van de artikelen 1, 5
8, 9, 10, lid 1, van de wet van 22 maart
1886, 2-1, 6bis, llbis van de Overeenkomst van Bern, het enig artikel van de
wet van 27 juli 1953, de artikele:n 6 van
het Burgerlijk Wetboek, 14, 18 van de
Grondwet en 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens),
althans de uitoefening van die prerogatieven afhankelijk stelt van de door de wet
niet vereiste voorwaarde van het belang
van de verlmippingen en van het bewijs,
door eiser van dat belang, bewijs dat
onmogelijk kon worden geleverd tenzij door de vruchteloos gevorderde controle, welke controle het arrest in het
gedeelte alvorens recht te ·doen van het
dispositief beveelt (schending, bove:ndien,
van de artikelen 1315, 1382, 1383, 1384
van het Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet) ; waar het de restricties

van het moreel recht van de gezamenlijke
auteurs van een werk in collaboratie
slechts beoordeelt ten aanzien van het
recht van terugtrekking, zonder acht
te slaan op het recht van publikatie (of
divulgatie) dat ten deze speciaal omstreden was, noch op het bij conclusie behoorlijk onderstreepte feit dat het verzet
was geldend gemaakt voor de voltooiing
van de reportage en de uitzending ervan,
het arrest niet toereikend noch passend
op eisers middel antwoordt (scliending
van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in conclusie,
benevens het in het middel aangehaalde
betoog betreffende de verlmippingen en
de montage, ook aanspraak maakte op
een recht tot inkeer of van terugneming ;
Overwegende dat het arrest, na het
recht van terugneming van · verweerder
te hebben verworpen, de aa:nsprakelijkheid van verweerder in zake verlmippingen en montage met betrekking tot de
objectiviteitsplicht oncl.erzoekt en de
uitspraak dienaangaande aanhoudt ;
Dat het hof van beroep zocloende de
bewijskracht· van de in het nliddel aangehaalde conclusie niet miskent ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
vVat het tweede en het clm·de onclercleel
betreft :
Overwegencle dat nit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiser een reoht
van << publikatie » en van « terugneming ''
uitsluitend ingeroepen had omdat hem
geen kem1.is gegeven werd van wat uit
de bijdragen van de andere ondervraagden in de eindmontage werd overgehouclen ; clat verweercler eiser de gelegenheid
gegeven had de ganse opname van eisers
interview te horen en in kennis gesteld
te worden van de gedeelten ervan welke
voor de uitzending werden gekozen en
dat geen bezwaar werd uitgebracht in
verband met het filmbeeld ;
Overwegende dat het arrest, in verband
met de aanspraken van eiser betreffencle
de ganse reportage, vaststelt en beschouwt dat de reportage de scheppende
arbeid is van de televisiejoumalist en van
de instelling die hem opdracht gaf, dat de
antwoorden van de andere o:ndervraagclen vrije meningsuitingen zijn waarop
geen toezicht aan de overige deel:nemers
van de reportage toekomt en dat de
uitoefeni:ng van een willekeurig recht van
terugneming van woord en beeld in een
reportage als de onderhavige claaren-
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« De Belgische Radio en Televisie » dat
opgericht werd als een openbare instelling
verhinderd wordt zijn normale en verplichte opdracht naar behoren te volbrengen;
Ov~rwegende dat het arrest, uit voormelde vaststellingen en overwegingen,
wettelijk afleidt, enerzijds, dat eiser geen
auteursrecht kon doen gelden op de
reportage in zijn geheel en anderzijds
dat een aanspraak op « terugneming ., van
zijn persoonlijke bijdrage in bedoelde
reportage en een verzet tegen de '' publikatie » van deze bijdrage uitsluitend
stemwnd op de weigering van venveerder
hem inzage te geven van de ganse reportage, waarop hij geen recht kon doen
gelden, niet wettelijk verantwoord waren;
Overwegende immers dat nit de soevereine vaststellingen van het arre~t
blijkt dat eiser de terugneming van zijn
bijdrage in de reportage had geeist, niet
omdat hij eraan wijzigingen wenste aan
te brengen of omdat hij ze niet meer
goedkeurde, maar louter omdat hij
rechten inriep, welke hij niet bezat, op
de ganse reportage ;
Dat een dergelijke aanspraak vreemd
is aan het recht van terugneming dat
een auteur gerechtigd is te doen gelden;
Overwegende dat het arrest ook aanstipt dat eiser zich, tenminste impliciet;
contractueel ertoe verbonden had de
uitzending van zijn reportage toe te
laten, wel \Vetende dat m<dere personen
ook zouden gemterviewd worden;
Overwegende dat, na aldus wettelijk
aangenomen te hebben dat eiser, ten
deze, ten onrechte het recht van « terugneming » (of tot inkeer) en het recht vm<
« publikatie » verbonden aan de « auteursrechten » had ingeroepen, het arrest
beslist dat, zo na het verrichten van de
onderzoeksmaatregel welke het beveelt
zou blijken dat schade aan eiser, ingevolge de uitzending, veroorzaakt zou
zijn omdat ofwel de opnaine van zijn eigen interview en de verknippingen ervan,
waarvoor hij nagelaten had een « nakeuring » te verrichten, hoewel hij daartoe
de gelegenheicl had, ofwel de montage
en de uitzencling van de ganse reportage
foutief en voor eiser nadelig zouden zijn,
hij, ingevolge de bepalingen van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
recht op schadevergoecling zou hebben ;
Dat het arrest zodoencle geen enkele
van
rle
ingeroepen
wetsbepalingen
schendt;
Overwegende dat voor zover de onder-

delen de schending van artikel 97 van
de Grondwet inroepen, omdat naar de
mening van eiser, de redenen van het
arrest de beslissingen niet · wettelijk
rechtvaardigen, zijniet ontvankelijk zijn,
daar deze grief vreemd is aan het vormvereiste van artikel 97 van de, Grondwet ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 september 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Ve1•slaggever, de H. Ger:niers.Gelijkhtidende conclttsie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Dassesse en 'van Heeke.

2° KAMER.- 15 september 1975.
1° VQNNISSEN EN ARRESTEN. STitAFZAKEN. - REOHTER IN HOGER
BEROEP. - VERKLARINGEN DOOR DE
BEKLAAGDE TER TEREOHTZITTING AFGELEGD.- GEEN VERPLIOHTING ZEIN
RET PROOES-VERBAAL VAN DE TEREOHTZITTING OP TE TEKENEN.
2° SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. STRAFZAKEN. NooDzAKELIJKHEID
OF RAADZAAlVIHEID VAN EEN ONDERZOEKSli'IAATREGEL. - SOEVEREINE BEOORPELING.
3° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - VERZ,OEK
OM EEN AANVULLENDE ONDERZOEKSMAATREGEL EN ONDER l\'IEER EEN
GETUJGENVERHOOR.
MAATREGEL
DOOR DE REOHTER GEWEIGERD OMDAT
HIJ ONNODIG IS. - GEEN SOHENDING
VAN DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.
4° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP EEN OONOLUSIE
AANVOERT. VAAGHEID. NIETONTVANKELIJKHEID.
1° Geen enlcele wettelijke bepaling verplicht
de 1·echter in hoge1· be1·oep de inhoud
van de ve~·lcla1'ingen van de belclaagde
op ondervmging doo1· de voorzitter in
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het p1·oces-verbaal van de te1·echtzitting
op te tekenen (1).
2o De feiten1'echter beom·deelt soeve1·ein de
noodzakelij kheid of de madzaamheid
van een bij komende ondM·zoeksmaat1'egel (2).
3o De 1•echten van de ve1·dediging wo1·den
niet geschonden door de 1·echte1· die een
ve1·zoek om een aanvullende onderzoeksmaatregel, onde1· meM' een getttigenve1·hom·, afwijst omdat h~j deze maatregel
niet nodig acht om tot zijn overtuiging
te komen (3).
4o Niet ontvankelijk is het middel dat een

gebrelc aan antwoord op de conclusie
aanvoe1·t, zonde1· te ve1·melden op wellce
eis, wee1' of exceptie niet zou geantwom·d
zijn (4).

REGELING
VAN REOHTSGEBIED.
BESLISSING WAARBIJ DE REOHTER ZIOH
ONBEVOEGD
VERKLAART
BLIJKBAAR
VERANTWOORD.- VERNIETIGING VAN
DE BESOHIKKING. VERWIJZING NAAR
DE
KAJ\'I:ER
VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

W annee1· de 1·aadkame1' ve1·dachten naa1• de
correctionele ?'echtbank heejt verwezen
wegens een misdaacl en wanbedrijven,
zonde1• OJJgave van ve1·zachtende omstandigheden voo1· de misdaad, en het vonnisgerecht heeft vastgesteld dat de wanbedrijven samenhangend zijn en zich onbevoegd heeft verklam·d om kennis te nemen
van de zaak, en de beslissingen in kracht
van gewijsde zijn gegaan, VM'nietigt het
Hof, het 1'echtsgebied 1·egelende, de beschikking van de raadkamer en Ve?'wijst
de zaak naa1· de kame1' van inbeschuldigingstelling (5).

(LIENARD.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
15 september 1975. 2e kamer.
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vin9otte. Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advo'Caat-generaal.

2e

KAMER. -

15 september 1975.

REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER TOT VERWIJZING NAAR DE
OORREOTIONELE REOHTBANK WEGENS
EEN MISDAAD, ZONDER OPGAVE VAN
VERZAOHTENDE OMSTANDIGHEDEN, EN
WEGENS WANBEDRIJVEN. VONNISGEREOHT
DAT V ASTSTELT DAT
DE
W ANBEDRIJVEN SAMENHANGEND ZIJN
EN DAT ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART
VOOR DE HELE ZAAK. BESLISSINGEN
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGAAN.-

(1) Cass., 18 december 1967 (A1'1·. cass.,
1968, blz. 555); over de verklaringen ter
terechtzitting afgelegd door een burgerlijke
partij, raadpl. cass., 23 oktober 1973 (ibirl.,
1974, biz. 225) of door getuigen, raadpi. cass.,
21 november 1972 (ibirl., 1973, biz. 290).
(2) Cass., 14 oktober 1974 (A1'1', cass., 1975,
biz. 198).

(PROUUREUR DES KONINGS TE LUIK,
T. DE GEEST EN ALBORGHETTI.)
ARREST

(Ve1•taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied op
15 juli 1975 door de procureur des
Konings te Luik ingediend;
'
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Luik
bij beschikking van 14 mei 1975 1° De
Geest Andre, geboren te Ougree op
3 augustus 1950, aldaar woonachtig, rue
du Perron, 132, en 2° Alborghetti Giovanni, geboren te Ougree op 21 september
1956, woonachtig te Flemalle-Haute,
voie d'Ypres, 16, de eerste gedetineerd
op aanhoudingsbevel, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, A, de
eerste en de tweede, om te Luik op
15 maart 1975, hetzij door het misdrijf
te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door tot de uitvoering door enige daad
zoclanige hulp te hebben verleencl dat
het Tnisdrijf zonder hun bijstand niet had
kmmen worden gepleegd, door midclel
van. braak, inklin'lming of valse sleutels
de wagen toebehorende aan J oris Georgette bedrieglijk te hebben weggenomen,
(3) Oass., 18. maart 1975 (A1'1·. cass., 1975,
biz. 810).
(4) Cass., 21 oktober en 17 december 1974
(A1'1'. cass., 1975, biz. 246 en 455).
(5) Oass., 27 januari 1975 (A1'1', cass.,
1975, biz. 593).

B, de eerste, om te Grace-Hollogne op
15 maart 1975 1° het misdrijf van onopzettelijk doden te hebben gepleegd,
2o onopzettelijk slagen of verwondingen
te hebben toegebracht, en samenhangend
hiermee 3° een motorvoertuig op de
open bare weg te hebben bestuurd zonder
rijbewijs of leervergunning, 4° bij nacht
het wegverkeersreglement te hebben
overtreden ;
Overwegende dat genoemde beschikking ten onrechte overweegt dat de feiten
die de telastlegging A opleveren, van
dien aard zijn dat zij bij de artikelen 66,
461 en 467 van het Strafwetboek met
correctionele straffen worden gestraft ;
Overwegende dat de Correctionele
Rechtbank te Luik zich bij vonnis van
9 juni 1975 onbevoegd heeft -verklaard
om kennis te nemen van het geheel van
de ten laste van de beklaagden gelegde
feiten op grond enerzijds dat de feiten
van de telastlegging A luidens de artikelen 461 en 467 van het Strafwetboek met
· een criminele straf worden gestraft en
door de raadkamer niet regelmatig werden
gecorrectionaliseerd, nu zij geen melding
heeft gemaakt van: verzachtende omstandigheden en anderzijds dat de feiten
van de telastlegging B, 1 tot 4, samenhangend zijn met die van de telastlegging A;
Overwegende dat de beslissingen van
de raadkamer en van de correctionele
rechtbank in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit hun tegenstrijdigheid
een geschil over rechtsmacht is ontstaan,
waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd;
Overwegende dat de feiten van de
telastlegging A bij de artikelen 461 en
467 van het Strafwetboek met opsluiting
worden gestraft en dat de feiten van de
telastlegging B, 1 tot 4, samenhangend
schijnen te zijn met die van de telastlegg-ing A;
Dat, nu de raadkamer in haar beschikking niet heeft gewezen op het bestaan
van verzachtende omstandigheden met
betrekking tot de te1astlegging A, de
correctionele rechtbank niet bevoegd was
om kennis te nemen van de zaak ;

Om die redenen, beslissende tot
regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Luik
van 14 mei 1975; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
verw-ijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Luik

7l
15 september 1975. - 2e kamer. Vom·zitte1·, Baron Richard. raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2e KAlVIER. -

15 september 1975.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.ScHULDIGVERKLARING. -- MrsDRIJF
OMSCHREVEN IN DE BEWOORDINGEN
VAN DE WET. - GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

STRAF2° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET-ONT·
VANKELIJKHEID,
3° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES, VoORZIENING NIET BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
4° VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. - BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ,
EISERES. - VOORZIENING NIET BETE'KEND. - NrET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Bij ontstenten{s van een desbetreffende
conclttsie motivee1·t de .feiten1·echte1· regelmatig de schuldigve1·klm·ing van de
beklaagde door het in de bewom·dingen
van. de wet omsch1'even misd1·ij.f bewezen
te ve1·klm·en (1). (Art. 97 Grondwet.)
2° Niet ontvankelijk, wegens ve1•menging
van feiten en 1·echt, is het middel dat het
Hof M'toe zou VM'plichten feitelijke
gegevens na te gaan (2). (Art. 95
Grondwet.)
3° Niet ontvanlcelijk is de voo1·ziening van
een btwge1'lijke pa1·tij welke niet is
betekend aan de pa1·tij tegen wie zij is
gericht (3). (Art. 418 Sv.)
(1) Cass., 5 mei 1975 (An·. cass., 1975,
biz. 970).
(2) Cass., 6 januari 1975 (A7'1'. cass., 1975,
biz. 503).
(3) Cass., 21 januari 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 565).
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4° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
een bttrge1Techtelijk aansprakelijke pa1'tij welke niet is betekend aan de pa1·tijen
tegen wie zij is ge1·icht (1). (Art. 418 Sv.)
(AOERBIS, T. PHILIPPRON EN NATIONALE
MAATSOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN; DUQUENNE EN SERVAIS, T, NATIONALE MAATSOHAPPIJ VAN BUURTSPOORWEGEN.)
Met de notities overeenstemmend
arrest:
15 september 1975. 2 8 kan>er.
Voorzitte·r, Baron Richard, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. Pleitm·, de H. L. AusseletCroquet (van de balie te Charleroi).

28 KAlVIER.- 15 september 1975.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- TEGENSTRIJDIGE REDENEN.
NIET
REGELlVIATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Tegenstrijclig en derhalve niet 1'egelmatig
gemotivee1·d is cle beslissing die vaststelt
dat niet bewezen is dctt de besttnw·de1· van
een spoo1'1·ijtttig op het spoor zancl heejt
gest11ooid en zegt dat cleze besttm1·de1·
zijn 1·~jtnig had ktmnen doen stoJJpen
Tekening hmtclencle met cle tijcl om zancl
te st1·ooien (2) (Art. 97 Grondwet.)
(LEYMAN EN NATIONALE MAATSOHAPPIJ
DER BUURTSPOORWEGEN, T. DEFOSSEZ
EN NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP << URANUS))),
ARREST (vertaling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 februari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
(1) Cass., 7 april 1975 (An·. cass., 1975,

blz. 849).
(2), B.aaclpl. cass., 18 november 1974 (A1'1·.

cass., 1975, blz. 333).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 10, inzonderheid alinea 4
van de bepalingen voorkomende onder
de rubriek '' Algemene beschouwingen "
van genoemd artikel 10, van het koninklijk besluit van 24 mei 1913 houdende
politiereglement betreffende de exploitatie van de door de regering vergunde of
te vergunnen buurtspoorwegen,
cloonlat het vonnis de ten laste van
eiser gelegde misdrijven bewezen verklaart, he1n deswege veroordeelt en hem
met eiseres hoofdelijk aansprakelijk verldaart ten OI\zichte van de burgerlijke
partijen voor de schadelijke gevolgen van
het kwestieuze ongeval op grand dat
de door de \;vagen van de burgerlijke
partij Defossez opgeleverde hindernis
" volkon1en zichtbaar was en tijdig genoeg kon worden opgemerkt om de bestuurder van de tram in de mogelijld1eid
to stollen te remmen en v66r de belemmering op hot tramspoor to stoppen " ;
dat uit de verklaringen van eiser zelf
blijkt " clat hij de burgerlijke partij
Defossez heeft zien stilstaan op zijn
tramspoor " en dat; toen hij hem had
opgemerkt, " hij het voldoende heeft
geacht tweemaal het geluidssignaal in
working te stollen en claarna te remmen
en zand te strooien " ; clat al die handelingen « zeker en vast clrie seconden in
beslag hebben genomen "; cla.t dm·halve
kan worden beweerd " dat Ley1nan
(thans eiser) ongetwijfeld Defossez heeft
zien stilstaan, toen deze ongeveer op
clertig n>eter van hmn ·was verwijderd, en
dat hij dus in staat was om te ·stoppen,
wat hij niet heeft gedaan " en dat bovendien " Leyman de waarheid niet zegt,
wanneer hij beweert zancl te hebben
gestrooid, vermits de verbalis,anten niet
het minste spoor van zand hebben vastgesteld ,,
terwijl uit de vaststelling dat de handelingen clio eiser, naar hij beweert,
zou hel;Jben verricht bij het opmerken
van de \ovagen van Defossez clwars over
het trmnspoor " zeker en vast drie
seconclen in be~lag hebben genomen ,,
niet logisch kan worden afgeleid dat
eiser " ongetwijfeld Defossez heeft zien
stilstaan, toen dezo ongeveer op dertig
meter van hem was verwijderd " ; tenvijl
het bovendien tegenstrijclig en onverenigbaar is te beweren dat eisor de waarheid
niet heeft gezegd " wa1meer hij beweert
zand te hebben gestrooid " en dam·na de
afstand te ra1nen tussen eiser en Defossez,
toen eiser Defossez voor zich op het
tramspoor heeft zien stilstaan, zulks
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naargelang van de duur welke met name
genoemd zandstrooien in beslag zou
hebben genomen ; waaruit volgt dat
eisers veroordeling, die op genoemde
redengeving is gegrond, dus niet wettelijk
met redenen is omkleed :
Overwegende dat, na erop te hebb!(n
gewezen dat eiser « verld:;tard heeft zand
te hebben gE)strooid, dat echter de
verhooi·de politieagenten geen enkel spoor
van zand hebben vastgesteld )), het vonn.is
erop wijst « dat blijkens de verklaringen
van eiser zelf, hij het voldoendo heeft
geacht tweemaal het geluidssignaal in
werking te stellen en daarna te remmen
en zand te strooien ; dat al die handelingen zeker en vast drie seconden in
beslag hebben genomon )) en uit die duur
afleidt dat n1.en derhalve kan beweren
dat eiser verweerder ongetwijfeld heeft
opgemerkt op een voldoende afstand om
te kunnen stoppen ;
Overwegende dat het vo:rmis niet,
zonder-zich tegen te .spreken, heeft lnmnen beschouwen enerzijds dat het door
eiser beweerdo feit zaJ1.d te hebben
gestrooid niet bewezen is en anderzijcls,
om te beslissen dat eiser over voldoende
tijd heeft beschikt om te k1.mnen stoppen, dat hetzelfde feit tach vaststond ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen, welke middelen geen cassatie zonder verwijzing
zouden kunnen · 1neebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de kosten;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Bergen, zitting houdende
in hager beroep.
15 september 1975. - 2 8 kamer. VooTzittM', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Duchatelet·, advocaat-generaal. PleiteT, de H. DeBruyn.

28 KAMER. -

15 september 1975.

1° TAALGEBRUIK. - DUITSE TAAL. RECHTSPLEGING VOOR RET HoF VAN
CASSATIE.- STRAFZAKEN. -};3ESTRE·
DEN BESLISSING EN CASSATIEVOORZIE·
NING IN HET DUITS. - BESCHIKKING

VAN DE EERSTE VOORZITTER WAARBIJ'
DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING
WORDT VASTGESTELD.
2° TAALGEBRUIK. - STRAFZAKEN. HoGER BEROEP IN HET FRANS._:.__ VON·
NIS WAARBIJ' HET HOGER BEROEP NIE·
TIG WORDT VERKLAARD OP GROND DAT
DE BEROEPEN BESLISSING IN HET DUITS
IS GEWEZEN.- BEROEPEN BESLISSING
GEDEELTELIJK IN HET FRANS EN GE·
DEELTELIJK IN HET DUITS GEWEZEN.0NWETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP.

1° TVannee1· de V001'Ziening tegen een in
het Dttits gewezen st1·aj1·eehtelijke beslissin in dezelfde taal is opgemaakt, stelt
de eeTste vooTzitte1' van het H of van
cassatie bij beschilcking de taal vast
wam·in de Techtspleging voo1· het Hoj
vanaf de teTechtzitting zal WoTden voo1·tgezet (1). (Art. 27bis, § 2, wet van
15 jnni 1935 en art. 9 wet van 20 jnni
1953.)
2° Onwettelijk is de beslissing van de
1·echte1' in hogm· be1·oep waa1'bij een in
het Ji'mns gesteld hoge1' beToep nietig
WoTdt vm·klaanl op g1·ond dat het be1'0epen vonnis in het Dttits is opgemaakt,
als dit vonnis gedeeltelij k in het Ji'mns
en gedeeltelijk in het Dttits is opgemaakt (2). (Art. 24 wet van 15 juni
1935.)
(POHLEN, T. MARICHAL
EN GEl\iEENTE ROCHERATH.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 januari 1975 in hager
beroep in het Duits gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Verviers
alsmede op de voorziening ingesteld in
dezelfde taal ;
Gelet op de ·beschikking van de eerste
voorzitter van 28 mei 197 5 waarbij werd
beschikt dat vanaf de terechtzitting de
rechtspleging voor het Hof in het ,Frans
zou worden voortgezet ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing die niet ontvankelijk
verklaart het hager beroep, clat door
(1) Cass., 8 februari 1971 (A1'1', cass., 1971,
blz. 552).
(2) Raadpl. cass., 9 juni 1975 (An. cass.,
1975, blz. 1070).

-74eiser is ingesteld tegen bet vonnis van
de Politierechtbank te Malmedy van
15 mei 1974, waarbij hij wordt veroordeeld op de tegen hem ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 24 en
40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken :
Overwegende dat artikel 24 van de
wet van 15 ju.ni 1935 bepaalt dat voor
al de rechtscolleges in hager beroep,
voor de rechtspleging, de taal wordt
gebruikt waarin de bestreden beslissing
is gesteld ;
Overwegende dat het vonnis eisers alde
van hager beroep nietig en zonder
gevolg verldaart, daar deze in het Frans
is gesteld, hoewel de beslissing waartegen
zij is gericht, in het Duits is gesteld ;
Overwegende echter dat het vonnis,
waartegen hager beroep is ingesteld,
gedeeltelijk in het Frans en gedeeltelijk
in het Duits is gesteld ;
Dat, zo de rechter in hoger beroep in.
dergelijke toestand gebruik kon maken
voor de rechtspleging hetzij van het
Frans, hetzij van het Duits, dit eveneens
gold voor de partijen ; dat de akte van
hager beroep van eiser derhalve niet
nietig kon worden verklaard wegens
overtreding van de wet op het gebruik
der talen in gerechtszaken ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing, waarbij het hager
beroep niet ontvankelijk werd verklaard,
dat door het openbaar ministerie werd
ingesteld tegen het vonnis van de Politierecbtbank te Malmedy van 15 Inei 1974,
a) waarbij
gesproken:

verweerder wordt vrij-

Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing
in cassatie te voorzien ;
b) waarbij eiser tot straf wordt veroordeeld :

Overwegende dat eiser, die zelf hager
beroep tegen genoemd vonnis heeft ingesteld, er geen belang bij heeft cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing,
waarbij het hoger beroep van het openbaar minis~erie niet ontvankelijk wordt
verklaard ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan

op de memorie die buiten de termijn
voorgeschreven bij artikel 420bis, lid 2,
van bet W etboek van strafvordering
werd neergelegd, vernietigt het bestreden
vonnis; voor zover het eisers hoger beroep
tegen het vonnis van de Politierechtbank
te Malmedy van 15 mei 1974 niet ontvankelijk verklaart en hern in de kosten
van dit hoger beroep veroordeelt ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van clit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te Verviers, zitting houdende in
hoger beroep.
15 september 1975. - 2e kamer. V oorzittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkltticlencle conclnsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN. BESOHIKKING TOT
VERWIJZING NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WEGENS EEN MISDAAD.GEEN OPGAVE VAN VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN.
BESLISSING
vVAARBIJ DE REOHTBANK ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART. VERNIETIGING
VAN DE BESOHIKKING EN VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

vVarmee1· cle 1'aaclkame1· een vm·clachte wegens een misclaacl naaT cle C01'1'ectionele
1·echtbank heeft veTwezen, zoncle1· opgave
van ve1'zachtencle omstancligheclen, het
vonnisgm·echt zich onbevoegcl heejt ve1·klaa1·cl en beicle beslissingen in lwacht
van gewijscle zijn gegaan, ve1·nietigt het
Hoj, het 1·echtsgebiecl 1'egelencle, cle
beschikking van cle 1'aaclkame1· en ve1'wijst cle zaak nam· cle kame1' van inbeschtdcligingstelling ( 1).

(1) Cass., 14 april 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 884).

75(PROCUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
IN ZAKE CANARD EN THIBAUX.)
ARREST (vertaling).

ling van rechtsgebied; vernietigt de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
van ll juni 1974; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Brussel.

HET HOF ; ~ Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
op 14 juli 1975 door de procureur-generaal bij het Hof van beroep te Brussel
ingediend ; ·
15 september 1975.
2 8 kam.er. ~
Overwegende dat de raadkamer van
V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
de Rechtbank van eerste aanleg te waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
B,russel bij beschikking van 11 jcmi · 197 4 de H. Meeus. - Gelijkhticlende concl~tsie,
Canard Omer Ghislain, magazijnbedien- de H. nuchatelet, advocaat-generaal.
de, geboren te Cerfontaine op 3 januari
1911, en zijn echtgenote Thibaux Gilberte
Josephine Divine, geboren te Cerfontaine op 31 januari 1922, naar de correctionel~ rechtbank heeft verwezen, zonder
verzachtende omstandigheden te ver28 KAMER. - 16 september 1975.
melden, om te Elsene, tussen 30 juni en
14 augustus 1972, door middel van braak,
inklimming of valse sleutels, verschillende CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAjuwelen, die hun niet toebehoorden,
KEN. STRAFVORDERING. EEN
bedrieglijk te hebben weggenomen ten
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
nadele van Georges Deumens ;
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.- MID DEL
Overwegende dat Georges Deumens
DAT SLECHTS OP E:EJN VAN DEZE l\1ISbij verklaring van 7 jcmi 1973, v66r het
DRIJVEN BETREKKING HEEFT. - STRAF
openen van het onderzoek, zich tegen •
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR
de twee beklaagden burgerlijke partij
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONTheeft gesteld, voor de onderzoeksrechter
VANKELIJK MIDDEL.
te Brussel;
Overwegende dat het Hof van beroep
vV annee1· we gens ve1·scheidene miscl1·ijven
te Brussel bij arrest van 22 niei 197 5 zich
een enkele stmf is ttitgesproken, is niet
onbevoegd heeft verklaard om kennis
ontvankelijk, wegens het ontbreken van
te nemen van de feiten van de telastbelang, de cis tot ve1·nietiging van cle
legging, daar deze luidens de artikelen 461
beslissing op cle stmjvo1·de1'ing, welke
en 467 van het Strafwetboek met een
gegToncl is op een miclclel clat slechts op
criminele straf worden gestraft en daar
een van cleze miscl1·ijven betrekking heeft,
die misdaad bij ontstentenis van de
als cle ~titgesproken stmj wettelij/c gevermelding van verzachtende omstandig1'echtvam·cligcl blijjt door een ancle1·
heden door de raadkamer niet wettelijk
misclrijj ( 1).
werd gecorrectionaliseerd ;
Overwegende dat de beslissingen van
de raadkamer en van het hof van beroep
(MAHIEU.)
in kracht van gewijsde zijn gegaan en
dat uit hun tegen.strijdigheid een geschil
Met de notitie overeenstemmend
over rechtsmacht is ontstaan, waardoor
arrest.
de gang van het gerecht wordt belemmerd;
16 september 1975. - 2 8 kamer. Overwegende dat de ten laste van de
VooTzitte1', Ridder Rutsaert, · voorzitter.
beklaagden gelegde feiten door de artilmlen 461 en 467 van het Strafwetboek ~ Ve1·slaggeve1-, de H. Sury. - Gelijkluidencle conchtsie, de H. Krings, advomet opsluiting worden gestraft ;
caat generaal. - Pleite1·, de H. Coel (van
Dat, nu de beschikking van de raadkamer geen melding maakt van het de balie te Mechelen).
bestaan van verzachtende omstandiglteden, de correctionele rechtbank en het
hof van beroep niet bevoegd waren om
lmnnis te nemen van de zaak ;
Om die redenen, beslissende tot rege-

(1) Cass., 18 maart 1975 (An·. cass., 1975,
biz. 807).

2e KAllmR.- 16 september 1975.
1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- VERSLAG VAN DE TERECHTZITTING
VAN RET HOF VAN BEROEP.- HOF VAN
BEROEP DAT IN EERSTE EN IN LAATSTE
AANLEG VAN DE ZAAK KENNIS NEElliT.
- GEEN VERSLAG VOORGESCHREVEN.
2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAli'I:ENSTELLING VAN DE ZETEL. STRAFZAKEN.- HOF VAN BEROEP DAT
IN EERSTE EN IN LAATSTE AANLEG VAN
DE ZAAK KENNIS NEEMT. BESLISSING VAN DE RECHTERS DIE DE
TERECHTZITTING HEBBEN BIJGEWOOND
WAAROP DE ZAAK WERD BEHANDELD.
- VERSLAG TIJDENS EEN VROEGERE
TERECHTZITTING DOOR EEN ANDERE
RECHTER UITGEBRACHT. VERSLAG
NIET BIJ DE WET VOORGESCHREVEN.WETTELIJK SAl\IIENGESTELD RECHTSCOLLEGE.
1° Het tdtbTengen van het vm·slag op de
te1·echtzitting van het hoj van beToep
doo1' een van de ?'echte?'S is slechts vooTgeschreven als de zaken in hoge1· beToep
worden gewezen (1). (Artt. 209, 479
en 483 Sv.)
2° De samenstelling .van het 1'echtscollege
is wettelijk wanneer de beslissing van
het hoj van beroep gewezen is dooT de
?'echte?·s die de te~·echtzitting hebben
bijgewoond tijdens welke de zaak behandeld is, zeljs indien voomj daM een
ander ?'echteT ve1·slag is tbi~gebmcht,
daaT ztdk ve1·slag dooT de wet niet is
vom·gesch1'even.
(ROGISTER EN WIDDERSHOVEN,
T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 4 december 1974 door het
Hof van beroep te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit schending
van de artikelen l, 2, 779 en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek,

(1) Cass., 2 december 1929 (Bttll. en Pas.,
1930,. I, 40), l;Iet ging om een proces dat door
de eisers- voor het hof van beroep op rechtstreekse dagvaarding werd aangespannen
overeenkomstig artikel 76bis van de wet van
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doordat het arrest werd gewezen door
een kamer samengesteld uit de heren
raadsheren Meers, Spaas en Claessens,
zulks naclat de zaak voor het hof van
beroep behandeld werd, eerst op 30 oktober 1974 door een kamer samengesteld
uit de heren raadsheren Alsteens, Meers
en Spaas, alwaar door een raadsheer
verslag werd uitgebracht, en daarna op
6 november 1974 door de kamer samengesteld uit de heren raadsheren Meers,
Spaas en Claessens, alwaar gerekwireerd,
geconcludeerd en gepleit werd, doch geen
verslag door een raadsheer werd uitgebracht,
tenvijl hieruit volgt dat, in strijd met
wat voormelde artikelen van het Gerechtelijk W etboek voorschrijven, het arrest
werd gewezen door raadsheren die niet
allen alle zittingen over de zaak hadclen
bijgewoond :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 30 oktober 1974
enkel vermeldt dat verslag door een
raadsheer werd uitgcbracht ;
Overwegende dat het arrest niet op
hoger beroep werd gewezen maar op
rechtstreekse dagvaarding van verweerder, burgerlijke partij ; dat derhalve het
door artikel 209 van het W etboek van
strafvordering opgelegde verslag niet
vereist was ;
Overwegende dat, nu het uitgebrachte
verslag niet verplicht was en nu .het
arrest werd gewezen door de leden van
het hof van beroep die de terechtzitting
van 6' november 1974 bijwoonden, alwaar
gerekwireerd, geconcludeerd en gepleit
werd, de sarnenstelling van de. zetel op
de terechtzitting van 30 oktober 1974,
welke verschillend was van die van de
terechtzitting van 6 november 1974, op
de regelmatigheicl van de beslissing zoncler invloed blijft ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, venverpt de voorzieni:ng ; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 september 1975. 2 8 kamer.
Voo?'Zitte?', Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vm·slaggeve1·, de H. Sury. - Gelijkhbiclencle concltbsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Bayart.
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van cle stedebouw.
In dat geval beslist het hof in eerste en ·in
laatste aanleg.

772" KAMER.- 16 september 1975.

te Mechelen, zitting houdencl in hager
beroep.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - HOGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. - VER·
ZWARING VAN DE IN EERSTE AANLEG'
UITGESPROKEN VEROORDELING. - ONWETTELIJKHEID.

16 september 1975. - 2" kamer.. ' V ooTzitte1', ,Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Vet·slaggeve?·, de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.

De beklaagde lean op zijn hoget• be1·oep
alleen niet w01·den Ve1'001'deeld tot een
zwaa1'de1·e st1·aj dan die welke doo1: de
ee1'ste t·echte1' is ttitgesp1·oken (1). (Artikel 202 Sv.; art. 7 wet van 1 mei
1849.)
(PROOUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN, T. ZONNENBERG.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 januari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 202 van het Wethoek van strafvordering en 7 van de wet
van 1 mei 1849,
doo1'dat verweerder, die door het
beroepen vonnis tot een geldboete van
50 frank of tot een vervangende gevangenisstraf van vijftien dagen werd veroordeeld, door het best1;eden vonnis tot
een geldboete van 100 frank of tot een
vervangende gevangenisstraf van een
maand worclt veroordeeld,
tenvijl verweerder alleen hager· beroep
had ingesteld :
Overwegende dat op het hager beroep
alleen van verweerder, beldaagde, het
vonnis de door het beroepen vonnis tegen
verweercler uitgesproken veroordelingen
niet mocht verzwaren ;
'
Dat het rniddel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt clat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; laat de
kosten ten laste van de Staat ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank

(1) Cass., 19 december 1072 (A1'1'. cass.,
1973, biz. 409).

2" KAMER. -

16 september 1975.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.HOGER BEROEP TEGEN EEN VERSTEKVONNIS.- TERMIJN.

De tet·mijn die de ve?'oot·deelde heeft om
tegen een ve1·stekvonnis van de cot'1'ectionele 1'echtbat1lc hoget' be1·oep in te
stellen bedraagt tien dagen na de dag van
de betekening aan deze paTtij of aan
haar woonplaats (2). (Art. 203 Sv.)
(THYS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 28 januari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Over het miclclel hie1'ttit afgelqicl clat het
vonnis het hager beroep van eiser niet
ontvankelijk verldaart, hetwelk gericht
was tegen het vonnis op 14 februari 1974
ten opzichte van eiser bij verstek gewezen
door de Politierechtbank te Gent, zoncler
de reclen aan te cluiden waarom het hoger
beroep niet ontvankelijk was en zoncler
te vermelden of het beroepen verstekvonnis al clan niet aan eiser wercl betekend en, in voorkomend geval, de datum
van die betekening vast te stellen, zoclat
het Hof de wettelijld1eid van de beslissing
niet kan nagaan en het vonnis aldus
artikel 97 van de Gronclwet schendt :
Overwegende clat het vonnis, in strijd
met de aanvoering van het midclel, het
hoger beroep van eiser tegen het verstekvonnis van 14 februari 197'4 niet ontvan-

(2) Cass., 8 oktober 1962 (Bull. et Pas.,
1963, I, 161).
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laattijdig werd ingesteld;
Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat het verstekvonnis op 22 maart
1974 aan eiser werd betekend, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van
het Gerechtelijk Wetboek; dat eiser
hoger beroep tegen voormeld vonnis op
10 april 1974 instelde, dit is buiten de
door artikel 203, lid 1, van het Wetboek
van strafvordering bepaalde termijn ;
Overwegende dat, nu eiser geen conclusie voor de rechters in hoger beroep
nam, dezen, op grond van voormelde
stukken, zich ertoe mochten beperken
het hoger beroep van eiser wegens laattijcligheid niet ontvankelijk te verklaren;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
16 september 1975. 2 8 kamer. VooTzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggevm·, de H. Sury. - Gelijlcluidende concl~tsie, de H. Krings, advocaat-generaal:. - Pleite?', de H. Kickx
(wm de balie te Gent).
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l'! OASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- MIDDEL VOLGENS HETWELK
DE BESTREDEN BESLISSING GEGROND IS
OP REDENEN DIE ZIJ NIET BEVAT. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

2°

3°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN WELKE IN STRIJD ZIJN MET
DE AUTHENTIEKE VASTSTELLINGEN VAN
HET PROCES-VERBAALVAN DE TERECHTZITTING EN VAN DE BESTREDEN BESLISSING. GEEN BETICHTING VAN VALSHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT ER
EEN REDEN BESTAAT TOT WRAKING VAN
EEN' LID VAN DE C0MJ\1ISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ,
DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT
GEWEZEN. MIDDEL VOOR HET EERST
VOOR HET HOF VOORGEDRAGEN.
NIET-ONTVANKELIJKREID.

4°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. 00J\1:MISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ.- VOORZIENING
IN
CASSATIE
TEGEN EEN
BESLISSING TOT VERWERPING VAN EEN
VERZOEK OM INVRIJHEIDSTELLING. MIDDEL VREEMD AAN DE BESTREDEN
BESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° Feitelijlce grondslag mist het middel
volgens hetwellc de best1·eden beslissing
geg1·ond is op 1·edenen die zij niet
bevat (1).

2° Niet ontvanlcelijlc is het middel waa1·in,
in st1·ijd met de authentielce vaststellingen
van het p1·oces-ve1·baal van de teTechtzitting en van de best1·eden beslissing
van de commissie tot besche~·ming ?Jan
de maatschappij, wonlt betoogd dat de
geneeshee1' van de in1•ichting niet tegenwoonlig was toen de eise1· gehoo1·d werd
dooT de leden van de commissie en dat
het dossie1' niet gechwende vie~· dagen
te1· beschilclcing van de 1·aadsman van
de eise1' is gesteld, als deze noch het
proces-ve1·baal noch de best1·eden beslissing van valsheid heejt beticht (2).
3° Het middel ten betoge dat er een ?'eden
bestaat tot w1·alcing van een lid van de
commissie tot besche~·ming van de
maatschappij die de best1·eden beslissing
heeft gewezen lean niet vooT het eerst
voo1• het Hoj van cassatie wo1'den voo1'gedTagen (3).
4° N iet ontvanlcelij lc is het middel dat ge1'icht is tegen een beslissing van de commissie tot besche1·ming van de maatschappij, wam·bij de invrijheidstelling
wonlt geweigenl, en dat OJJ die beslissing
geen betTelclcing he eft (4).
(LAENENS.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 26 juni 1975 gewezen door
de commissie tot bescherming van de
(1) Raadpi. cass., 13 februari 1.967 (A1'1'.
cass., 1967, biz. 726).
(2) Raadpl. cass., 22 juli 1975 (A?'?'. cass.,
1975, biz. 1182).
(3) Cass., 21 januari 1975 (A?'?'. cass., 1975,
biz. 564).
(4) Cass., 2 september 1975, s?tpm, biz. '17.

-79maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Over het eerste middel, hien~it afgeleid
dat eiser geen ziekteuitkeringen kan
genieten, hoewel hij in de wettelijke voorwaarden verkeert om deze te ontvangen :
Overwegende dat het middel vreemd is
aan de bestreden beslissing en derhalve
niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel, hie1·t~it · afgeleid i:lat, l1U de arbeid van de gei'nterneerde facultatief is, het verwerpen van
de vraag tot invrijheidstelling op de
weigering arbeid te presteren niet mag
gesteund worden, gelet op artikel 4 van
het V erdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden :
Overwegende dat de beslissing op
andere gronden steunt dan die in het
middel aangevoerd ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
·
Over het derde middel, .hie1·uit afgeleid
dat de geneesheer van de inrichting l1iet
aanwezig was toen eiser door de leden
van de commissie gehoord werd, dat de
commissie niet voltallig was en het
dossier niet gedurende vier dagen ter
beschikking van de advocaat van eiser
werd gesteld :
Overwegende dat de beslissing vaststelt dat zij door de voorzitter en de leden
advocaat en geneesheer werd gewezen ;
dat, luidens het verslag van de verplaatsing te Merksplas op 24 juni 1975 van
de commissie, uit dezelfde leden samengesteld, de geneesheer en de directeur
van de inrichting bij het onderhoor van
eiser aanwezig waren; dat de beslissing
vaststelt dat het dossier vier dagen v66r
de zitting van de commissie ter beschikking van de raadsman van eiser werd
gesteld;
.
Overwegende dat, nu eiser voormelde
stukken niet van valsheid heeft beticht,
het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, hie1>tdt afgeleid dat het de voorzitter van de
commissie is die vroeger de internering
van eiser heeft bevolen en dat eiser tegen
die beslissing hoger beroep heeft ingesteld,
zodat eiser niet voor een onpartijdige
commissie is verschenen :
Overwegende dat het middel erop
neerkomt te beweren dat er een reden
van wraking tegen de voorzitter van de

commissie bestond; dat het Hof hiervan
niet vermag kennis te nemen, zoals blijkt
uit de artikelen 828 en volgende van het
Gerechtelijk W etboek ;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over hetyijfde middel, hie1·uit afgeleid
dat, luidens artikel 19 van de wet van
1 juli 1964, de procureur des Konings
verzet mag aantekenen tegen de beslissing
van 'de commissie, die de gei:n terneerde
in vrijheid stelt, terwijl deze laatste over
geen rechtsmiddel beschikt, zodat er
discriminatie in de zin van artikel 6bis
van de Grondwet bestaat :
·
Overwegende dat voormelde grief
vreemd is aan de bestreden beslissing ;
dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het zesde middel, hie1·t~it afgeleid
dat de verwerping van de vraag van
eiser niet met redenen is omkleed en dat
eiser slechts in kel1Dis van de beslissing
werd gesteld door het overhandigen van
een briefje waarop het woord " behoud "
vermeld stond .:
Overwegende dat de beslissing beschouwt dat uit de voorhanden zijnde
gegevens, verslagen en adviezen blijkt
dat er geen actuele mogelijkheid bestaat
om eiser uit, de door hem ondergane
internering te ontslaan;
Overwegende dat de wijze waarop
eiser in kennis van de beslissing werd
gesteld aan die beslissing vreemd is ;
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.
16 september 1975. - 2e kamer .. Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggeve1·, de H. Sury. - Gelijkluidende conclt~sie, de H. Krings, advocaat-generaal.
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BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT).- VERBETERING VAN DE GEESTESTOESTAND EN

-so
VERVULLING VAN DE VOORWAARDEN
VOOR DE REOLASSERING. SOEVEREINE BEOORDELING VAN DE OOMJ\HSSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ.

De commissie tot beschM·rning van de
maatschappij beoo1·deelt soeve1·ein in
feite of de geestestoestand van de geinternee?·de voldoende vM·betenl is en of de
vooTwaaTden voo1· zijn 1'eclasse1·ihg ve1'vuld zijn (1). (Art. 18 wet tot bescherming van de maatschappij.)

(COOLS.)

2° Niet 1'egelmatig gemotiveeTd is de be-

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
16 september 1975. -

gecoonlineeTde wetten bet1'effende het
~titd?>ttkkelij k,
op
bediendencontmct
stmffe van nietigheid, in het te betekenen
gesch?'ift de ve1·melding veTeist van het
begin en de d~t~t1' van de opzeggingste1'mijn, kan de aanchtiding van het begin
van die te1·rnijn impliciet voo1·tvloeien
~tit de na~twke~t1'ige veTmelding van de
d1t1!1' e1·van sarnen met die van de datwrn
waa1•op hij ve1·st1'ijkt; om geldig te zijn,
rnoeten deze ve1·meldingen d1tidelij k en
ondub belzinnig de j~tiste dat~tm do en
blijken waaTOJJ de partij die de opzegging geeft het begin eTvan wil vaststellen (2).
slissing die geen antwoord ve1·st1·ekt op
een bij conclusie voorged1·agen ve1'wee1' (3). (Art. 97 Grondwet.)

2e kamer. -

Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkhtidende conchtsie, de H. Krings,
aclvocaat-generaal. PleitM·, de H.
L. Verheyen (van de balie te Turnhout).

(PERSONENVENNOOTSOHAP l\iET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « JEAN DELFORTRIE ET FILS ll, T. VANDER.PERRE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1974 door het Arbeiclshof te Luik gewezen;

1° H oewel a1·tikel 14, de?" de lid, van de

Over het eerste middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 14, inzonderheid lid 3, van de wetten betreffende
het bediendencontract gecoiirdineerd bij
koninklijk besluit van 20 juli 1955, en
97 van de Grondwet,
doonlat, hoewel eiseres in conclusie
voorhield dat " het aangetekend schrijven, welke de datun1 clraagt van 26 augustus 1971, een vooropzeggingstermijn
voorziet van drie maanden, welke verlopen zijn op 30 november 1971, en dat
er bijgevolg geen enkel probleenJ kan
zijn wat betreft het begin van die termijn ,, het arrest beslist dat deze betekening niet beantwoordt aan de voorschriften van voornoemd artikel 14 en
eiseres veroordeelt mn aan verweerder
een opzeggingsvergoeding te betalen van
clrie maanden op grand dat " uit de overgelegde stukken blijkt dat het aange-

(1) Cass., 2 september 1975, SHP1'a, blz. 17.
(2) Cass., 12 februari 1970 (A1'1'. cass., 1970,
blz. 538) en noot; raadpl. Alg. Pract. Rechtsvm·z., trefwoorcl Arbeidsove1·eenkomst - Handarbeidm·s en bedienden, druk 1973, nr. 753,
door JAN STEYAERT.

Wa~ betreft cle opzegging die nietig is
wegens niet-vermelcling van de clucu• van de
opzeggingstermijn, zie cass., 26 september
1973 (A1'1', cass., 1974, blz. 96). ·.
(3) Cass., 25 oktober 1972 (Ar1·. cass., 1973,
blz. 202)'.
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1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDE. - 0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD.- KENNISGEVING VAN
DE OPZEGGING. - l!VIPLIOIETE VERJVIELDING VAN HET BEGIN VAN DE OPZEGGINGSTERMIJN.
GELDIGHEID.
VooRWAARDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. - CONOLUSIE. - BESLISSING
DI;m GEEN ANTWOORD VERSTREKT OP
EEN REGELMATIG VOORGEDRAGEN VER'
WEER. - NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

81tekend schrijven van 26 augustus 1971,
waarnaar appellante (thans eiseres) verwijst ten bewijze van het feit dat zij een
regelmatige opzegging zou gegeven hebben, het begin van de opzeggingstermijn
niet vei'meldt; dat deze vaststelling volstaat om, bij toepassing 'van artikel 14,
alinea 3, van de bij koninklijk besluit
van 10 jculi (lees : 20 juli) 1955 gecoiirdineerde wetten betreffende de 'arbeidsovereenkomst voor bedienden, tot de
nietigheid van de opzegging te b~sluiten ;
dat de opzeggingsbrief die het begin van
de opzeggingstermijn niet vermeldt, immers geen rechtsgevolgen kan hebben en
de breuk die erop volgt aanleiding geeft
tot forfaitaire schadevergoeding >>,
tenvijl voornoemd artikel 14 niet bepaalt in welke bewoordingen het begin
van de opzeggingstermijn moet worden
aangegeven en dus een impliciete vermelding, die bij de bediende geen twijfel
laat, volstaat opdat de betekening aan het
vereiste van de wet zou beantwoorden,
waaruit volgt dat door niet na te. gaan of
de opzeggingsbrief van 26 augustus 1971,
zoals door eiseres in conclusie voorgehouden en niet weerlegd wordt door het
arrest, niet impliciet maar zeker het
begin van de opzeggingstermijn doet
blijken, het arrest genoemd artikel 14
schendt' en, in elk geval, niet behoorlijk
met redenen is omkleed naar de eis van
artikel 97 van de Grondwet :

heid van de opzegging te besluiten om
de enkele reden clat de opzeggingsbrief
het begin van de opzeggingstermijn niet
vermeldt, zonder na te gaan of dit begin
niet impliciet kon voortvloeien uit de
door eiseres aangevoerde vermelding van
de duur van de opzeggingstermijn en de
datum van het verstrijken ervan, het
arrest de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is ;

Over ·het tweede midclel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 15, 19 van
de wet van 30 juli 1963 houdende het
statuut van de handelsvertegenwoordigers, 1341, 1352; meer bepaald alinea 2,
van het Burgerlijk W etboek, en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het arrest beslist dat een uitwinningsvergoeding verschuldigd is door
eiseres om de redenen clat « de argumenten door appellante (thans eiseres) naar
voren gebracht niet van aard zijn om
het tegenbewijs te leveren, het dienaangaande niet volstaat onder meer te verwijzen naar .eenzijdig opgemaakte klantenlijsten die het bijbrengen van nieuwe
clientele trouwens niet uitsluiten of naar
een lager zakencijfer dat andere oorzaken
dan clienteleverlies kan hebben. In deze
aangelegenheid is de werkgever in de
mogelijld1eid · zich zowel tijdens als bij
de bee~n.diging van de ovei·eenkomst,
overtuigend en aan de vertegenwoordiger
Overwegende dat, hoewel artikel 14, tegenstelbaar bewijsmateriaal te verderde lid, van de wetten betreffende het. schaffen. Indien dit niet gebeurt, moet
bediendencontract
uitdrukkelijk,
op de werkgever de gevolgen van zijn nietstraffe VaJ1' nietigheid, vereist dat in het slagen in de bewijsvoering dragen >>,
geschrift dat moet worden betekend het
tenvijl, em·ste onde1·deel, het tegenbe;vijs
begin en de duur van de opzeggingstermijn worden vermeld, deze bepaling niet voorzien door artikel 19 van hoger aanuitsluit dat de vermelding van het begin gehaalde wet met alle middelen vm1 recht,
van de opzeggingstermijn impliciet kan ·vermoedens en getuigenissen inbegrepen,
voortvloeien uit de nauwkeurige ver- mag worden geleverd, zodat het arrest,
melding van de duur van de opzeggings- door te beslissen dat de elementen door
termijn samen 1net die van de datum eiseres ingeroepen en hernomen in het
arrest « niet van aard zijn om het tegenvan het verstrijken ervan ;
Overwegende dat zodanige vermeld:ing bewijs te leveren >>, omdat ze « geenoveraan het vereiste van de wet voldoet voor tuigend en aan de vertegenwoordiger
zover ze duidelijk en ondubbelzim1ig de tegep.stelbaar bewijsmateriaal » uitmajuiste datum doet blijken waarop de ken, de toelaatbaarheid van de bewijspartij die de opzegging geeft, het begin middelen onwettelijk beperkt (schending
van alle wetsbepalingen in het i:niddel
ervan wil vaststellen ;
.
·
Overwegende d,at eiseres bij conclusie genoemd);
tweede ondm·deel, de verwerping van de
stelde « dat het aangetekend schrijven
welke de datum draagt van 26 augustus door eiseres aangevoerde bewijselementen
1971 een vooropzegtermijn voorziet van om de reden dat zij geen « overtuigend en
drie maanden, welke verlopen zijn op aan de .vertegenwoordiger tegenstelbaar
30 november 1971, en dat er bijgevolg bewijsmateriaal >> uitmaken, in het ongeen el;lkel probleem kan zijn wat betreft zekere laat of het arrest hierdoor bedoelt
het begin van die termijn >> ;
dat eiseres het door de wet gevorderde
Overwegende dat, door tot de nietig- tegenbewijs alleen kan leveren met
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bijzonder met « tegenstelbaar bewijsmateriaal "in de zin van bewijsmateriaal
uitgaande van verweerder zelf of in gelijk
welk andere zin door het arrest niet
nader gepreciseerd, zoclat de bewijsmiddelen door eiseres aangevoerd niet
toelaatbaar zijn en haar bewijsvoering
niet ontvankelijk is, dan wel of de aangewende bewijsmiddelen, hoewel toelaatbaar en cintvankelijk, om een door het
arrest niet nader gepreciseerde reden
niet overtuigend en tegenstelbaar zijn
aan verweerder bij gebrek aan bewijskracht, waaruit volgt dat de beslissing
op dubbelzinnige wijze met redenen omkleed is, hetgeen de toetsing van haar
wettigheid onmogelijk maakt en met het
ontbreken van redenen gelijkstaat (scherrding van artikel 97 van de Grondwet);
de1•de onderdeel, eiseres in conclusie
aanvoerde « dat de clientele welke gedurende verschillende jaren reeds aan appellante (thans eiseres) toebehoorde, niet
werd uitgebreid door gei':ntimeerde (thans
verweerder); dat dit trouwens bewezen
is door geschriften uitgaande van gei':ntimeercle zelf, waarin vermeld staat
dat het aantal van de bestaande klanten
in het arrondissement Antwerpen bij het
begin van zijn activiteiten hoger was dan
dat welke bij het einde van zijn activiteiten bestond ,, en terwijl het arrest
dit bewijselement, dat nochtans uitgaat
van verweerder en ertoe strekt te bewijzen dat er clienteleverlies is, niet onderzoekt, zodat het arrest niet . voldoende
naar recht gemotiveerd is of althans clubbelzinnig, nu eruit niet kan afgeleid
worden of het arrest beslist dat de argumenten door eiseres naar voren gebracht
niet van aard zijn om het tegenbewijs
te leveren omdat bedoeld door eiseres
aangeboden bewijselement in feite onbestaande is of omdat dit bewijselement
niet toelaatbaar is of nog omdat, hoewel
bestaande en toelaatbaar, het niet bewijskrachtig is, welke dubbelzinnigheid gelijkstaat met een afwezigheid van motieven
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het derde onclerdeel betreft ;
Overwegende dat het arrest beslist
« dat het niet volstaat onder meer te verwijzen naar « eenzijclig >> opgemaakte

klantenlijsten, die het bijbrengen van
nieuwe clientele trouwens niet uitsluiten,
of naar een lager zakencijfer dat andere
oorzaken kan hebben >>, doch geen antwoord verstrekt op de conclusie waarbij
eiseres staande hield dat het niet-aan-

brengen van een clientele ook bewezen
was << door geschriften uitgaande van
gei':ntimeerde zelf (thans verweerder),
waarin vermeld staat dat het aantal van
de bestaande klanten in het arrondissement Antwerpen bij het begin van zijn
activiteiten hoger was dan dat welke
bij het einde van zijn activiteiten
bestond >>;
Dat het onderdeel gegroncl is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de opzeggings- en uitwinningsvergoedingen en over de kosten ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
17 september 1975. ~ 3e kamer. ~
Voorzitter en Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
~ Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. ~ Pleite1·, de
H. Ansiaux.
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~BE
DIENDEN. ~ 0VEREENKOMST VOOR
ONBEPAALDE TIJD. ~ KENNISGEVING
VAN DE OPZEGGING OF AFDANKING
ZONDER OPZEGGING EN ZONDER DRINGENDE REDENEN. ~ GEVOLGEN.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST.

~BE
DIENDE. ~ 0VEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD. ~ JAARLIJKSE BEZOLDIGING DIE MEER DAN 150.000 FRANK
BEDRAAGT. ~ 0PZEGGINGSTERli'IIJN DIE
VASTGESTELD VVORDT DOOR DE REOHTER. ~ 0MSTANDIGHEDEN DIE lliOETEN
IN AOHT GENOMEN WORDEN.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.

~
BEVOEGDHEID. ~ BURGERLIJKE ZAKEN. ~ BESLISSING DIE, MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 660, LID 1, VAN RET
GEREOHTELIJK WETBOEK, DE ZAAK
NAAR DE DOOR HAAR AANGEVVEZEN
BEVOEGDE
REOHTER
VERVI'IJST.
REOHTER OP VERVVIJZING DIE ZIOH NIET
ONBEVOEGD KAN VERKLAREN OM OVER
RET GESOHIL OF EEN DEEL ERVAN TE
OORDELEN.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG.

-
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1o Het recht van de WM'knemm· op de op-

zeggingsvM·goeding ontstaat vanaf de
kennisgeving van de opzegging of vanaf
de afdanking zonde1' opzegging en zonde1'
d1·ingende 1·edenen (1). (Artt. 14, 15 en
20 gecoordineerde wetten betreffende
het bediendencontract).
W anneeT de jam·lijkse bezoldiging
hoge1' is dan 150.000 f1·ank (2) en de doo1'
de weTkgeve1' na te leven opzeggingstermijn om aan de voo1' onbepaalde tijd
gesloten bediendenovM'eenkomst een einde
te maken wo1·dt vastgesteld doo1· de
Techte1', moet de opzeggingste1·mijn bepaald, wonlen met inachtneming van de
op het tijdstip van de kennisgeving van.
de opzegging of van de afdanking zonde1·
_opzegging en zonde1· dringende 1·edenen
voo1• de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaMdige en passende
betTekking te vinden, 1·ekening hottdend
met de ancienniteit van de betTolckene,
zijn leeftijd en de belang1·ijkheid van
zijn ftmcties, doch kan niet afhankelijk
gesteld lwo1·den van latm·e toevallige omstandigheden (3). (Artt. 14, 15, § 2, en
20 gecoordirteerde wetten betreffende
het bediendencontract.)

2o

3o WanneM' een beslissing, met toepassing

van a1'tikel 660, lid 1, van het Ge1'echtelijk vVetboelc, een zaak naa1· de doo1·
ham· aangewezen bevoegde 1'echtm· heeft
ve1·wezen, kan deze zich niet onbevoegd
VM'kla1·m~ om OVM' het geschil of een
deel e1·van te -oo1·delen (4). (Art. 660,
lid 2, G.W.)
(SEGERS EN DE COSTER, OURATOREN VAN
DE FAILLISSEMENTEN VAN POELS EN
OEYEN, T. DELFORGE.)
ARREST,

HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 januari 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 14, lid 1, 15,
§ 2, 20 van de bij koninldijk besluit van
20 juli 1955 samengeordende wetten
betreffende de arbeidsovereenkomst voor
bedienden, en 97 van de Grondwet,

dom·dat het arrest beslist dat de aan
verweerder verschuldigde opzeggingstermijn l 0 maanden bedraagt en de opzeggingsvergoeding op 336.000 frank bepaalt
om de redenen dat : als normale opzeggingstermijn client aangezien te worden de tijd die de bediende waarschijnlijk
zal nodig hebben om een betrekking,
gelijkwaardig met die welke hij verloren .
heeft, te vinden ; om cleze termijn te
bepalen, rekening client gehouden te
worden met de ancienniteit van betrokkene, zijn leeftijcl en vooral met de
belangrijld1eid van zijn f1.mctie zoals
deze wordt weergegeven in de hoegrootheid van zijn wedde, en cleze termijn niet
afhankelijk kan worden gesteld van latere
toevallige omstandigheden doch client
bepaald te worden op het ogenblik dat
de overeenkomst een einde neemt,
te1·wijl, eeTste onde1·deel, de eisers in
hun c_onclusie staande hielden, zonder
op dit punt door de rechter tegengesproken te worden, dat verweerder bij zijn
ontslag geen moeilijlrneden had ondervonden om een gelijkaardige en passende
werkgelegenheid te vinden en het arrest
ten onrechte weigert met deze aan de
zaak eigen omstandigheid rekening te
houden om de duur van de opzegging te
bepalen om de reden dat bet om een
latere toevallige omstandigheid zou gaan
(schending \ran de artikelen 11, lid 1, 15,
§ 2, en 20 van het koninklijk besluit van
20 juli 1955);
tweede onde1•deel, het bepalen van de
termijn die de bediende waarschijnlijk
nodig zal hebben om een gelijkwaardige
betrekking te vinden niet mogelijk is
zonder oak rekening te houden met de
reele kans die hij gehad heeft; dat de ene
beoordeling zonder de andere niet mogelijk is en de motieven van het arrest
dan oak tegenstrijdig en dubbelzjnnig
zijn en de bestreden beslissing niet
rechtvaardigen (schending van artikel 97
van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het recht van de
werlmemer _op de opzeggingl'lvergoeding
ontstaat variaf de kennisgeving van de
opzegging of vanaf de afdanking zonder
opzegging en zonder dringende redenen ;
dat de opzeggingstermijn moet bepaald
worden met inachtneming van de op het

(1) en (3) Raadpl. cass., 24 maart 1966

(Bull. en Pas., 1966, I, 957, en noten, 16 december 1966 (A1'1'. cass., 1967, biz. 494) en
19 september 1973 (ibid., 1974, biz.' 60).
(2) Thans 250.000 frank.
(4) Raadpl. CH, VAN REEPINGHEN Vm•slag

ovm· cle Ge1'echtelij7ce Hm·vo?'ming, druk 1964,
biz. 258 tot 261 ; A. FETTWEIS, Bevoegdheid,
deel II van Handboek voo1· Gm·echtelijlc Recht,
druk 1971, nrs. 57 tot 60.

-84tijdstip van de kennisgeving van de
opzegging of van de afdanking zonder
opzegging en zonder dringende redenen
voor de bediende bestaande kans om
spoedig een gelijkwaardige en passende
betrekking te vinden, rekening gehouden
met de ancienniteit van de betrokkene,
zijn leeftijd en de belangrijkheid van zijn
functies, volgens de gegevens eigen aan
iedere zaak ;
Overwegende dat het arrest naar voormelde regels verwijst en preciseert dat
de opzeggingstermijn niet afhankelijk
kan worden gesteld van latere toevallige
omstandigheden doch bepaald client te
worden op het ogenblik dat de overeenkomst een einde neemt ; dat het arrest
aldus de conclusie van de eisers nopens
de wedertewerkstelling van verweerder
in aanmerking neemt en beantwoordt ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerste onderdeel, de
eisers de bij de afdanking zonder opzegging en zonder drihgende redenen bestaande actuele "kans " op een toekon-:tstige tewerkstelling verwarren met de
" reele " tewerkstelling die de werlmemer,
zij het door een gelukkig toeval, bekomt ;
dater geen tegenstrijdigheidnoch dubbelzinnigheid schuilt in de beslissing dat de
latere effectieve tewerkstelling een toeval
is en ze niet determinerend is om te oordelen over de kans op wedertewerkstelling zoals die bestond bij de afdankin g ;
dat het arbeidshof, door te beschouwen
dat de latere verwezenlijkte tewerkstelling van verweerder een toeval was, de
reden aangeeft waarom het de opzeggingstermijn niet afhankelijk maakt van
deze wedertewerkstelling ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 23, 24,
28, 574, 2°, 639, lid 3, 660, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het arrest de opname van
430.254 frank in het bevoorrecht passief
van het faillissement beveelt om de
redenen dat de zaak oorspronkelijk aanhangig '~erd gemaakt voor de rechtbank
van koophandel en door deze bij vonnis
van 7 december 1972 naar de arbeidsrechtbank werd verwezen, zoclat deze
laatste gebonden is door de verwijzende
beslissing en zich niet meer onbevoegd

kan verklaren ; dat daarbij de rechtsmacht die over de hoegrootheid van de
vordering moet statueren eveneens bevoegd is om te beslissen over de bevoorrechte aard van de gevraagde bedragen,
terwijl, ee1'ste onde~·dee,l, het vonnis van
7 december 1972 van de rechtbank van
koophandel de zaak naar de arbeidsrechtbank verwezen heeft om uitspraak
te doen over de hoegrootheid van de
gevorderde bedragen en geenszins over
de bevoorrechte aard ervan, zodat het
arrest het gezag en de kracht van het
gewijsde en de bewijskracht van dit
vonnis miskent (schending van de artikelen 23, 24, 28 van het Gerechtelijk
vVetboek, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek) ;
tweede onde~·deel, de betwisting nopens
de bevoorrechte aard van de vordering
door de verwijzing niet aanhangig was
gemaakt bij de arbeidsrechtbank en de
bevoegdheid van deze rechtbank beperkt
was tot het verweze:p. geschil ; dat het
arrest dan ook ten onrechte uitspraak
doet over de betwisting inzake de bevoorrechte aard, die tot de bevoegdheid van
de rechtbank van koophandel behoort,
(schending van de artikelen 574, 2°,
639, lid 3, en 660, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, bij toepassing van
de artikelen 496 en 498 van het Wetboek
van koophandel, verweerder zijn schuldvordering tegen de gefailleercle ter gTiffie
v,an de rechtbank van koophandel heeft
aangegeven met de vennelding van het
voorrecht ; dat de curatoren deze aangifte hebben betwist en de zaak voor de
rechtbank van koophandel hebben gebracht ; dat, zonder onderscheid te
maken tussen de vraag naar het bedrag
van de schuldvordering en de vraag naar
de bevoorrechte aard ervan, de rechtbank
van koophandel zich onbevoegd heeft
verklaard en de ganse zaak naar de arbeidsrechtbank heeft verwezen ;
Overwegende clat ingevolge artikel 660,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek de
verwijzing de rechter, naar wie de vordering wordt verwezen, bindt op het
vlak van de bevoegdheid; dat dientengevolge noch de arbeidsrechtbank noch
het arbeidshof zich onbevoegd konden
verklaren om over het geschil. of over
een deel ervan, met name de bevoorrechte
aard van de schuldvordering, te oordelcn ;
Dat het. middel niet kan aangenomen
worden;

01n die redenen, verwerpt de voor-

-85ziening ; veroordeelt de eisers in ·de
kosten.
17 september 1975. 3 8 kamer. V oo1'zitte1·, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1',
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - PleiteTs, de HH. Houtekier
en Biitzler.
Van dezelfde dag negen analoge ar:resten, in zake van dezelfde eisers, handelende in dezelfde hoedanigheid, tegen
respectievelijk Vandeweyer, Bosmans,
Claes, Oeyen Adrien, Christiaens, Schepers, Narinx, Das en Oeyen Georges.

18 KAMER.- 18 september 1975.
1°

INKOMSTENBELASTINGEN.
.ALGEMENE BEGRIPPEN. AFTREKKING VAN BEDRIJFSUITGAVEN EN -LASTEN.- VENNOOTSOHAPSBELASTING.NIET AFTREKBARE BELASTING.

2° CASSATIEMIDDELEN.- DIREOTE
BELASTINGEN.- BETWISTING DIE NIET
ONTVANKELIJK EN OOK NIET GEGROND
WORDT VERKLAARD. MIDDEL DAT
KRITIEK OEFENT OP DE BESLISSING
T.A.V. DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN
DEZE BETWISTING.
VAN BELANG
ONTBLOOT MIDDEL. NIET-ONTVAN·
KELIJKHEID.
I 0 V ennootschaps belasting is geen ajt1·ek-

ba1·e bed1·ijjslast, zeljs inclien zij ten
name van een vennootschap in vm·effening is ingekohienl e1~ betaald we1;d
doo1· de vennootschap die deze heejt opgeslo1·pt (1). (Artt. 44, 109, 435 en 436.)
2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat !CJ·itiek oefent
op de best1·eden beslissing, omdat zij
niet ontvanlwlijk heejt ve1·klaa1·d een
betwisting die zij oak niet gegrond heejt
ve1·klam·d (2).
(1) Raadpl. cass., 1 april 1969 (A1'1', cass.,
1969, blz. 735) en 23 september 1969 (ibid.,
1970, biz. 89).
(2) Cass., 2 en 9 juli 1970 (A1'1', cass., 1970,
biz. 914 en 949).

(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ATELIERS
HEUZE-MALEVEZ EN SIMON REUNIS »,
T. BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIEN.)
ARREST (ve1'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 februari 1975 door het
Hof van beroep te Luik gewezen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending Vil'n de artikelen 44, 50,
109,· 435 en 436 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen,
do01·dat het arrest vermeldt « dat de op'
naam van de naamloze vennootschap
Ooms ingekohierde belasting niet kan
beschouwd worden als een bedrijfslast
van eiseres » en beweert die beslissing
te steunen op zijn overwegingen in verband met de artikelen 44, 109 en 436
van het Wetboek van de Ul.komstenbelastingen,
tm·wijl, ee1·ste ondenleel; artikel 44 van
het vVetboek van de inkomstenbelastingen niet in die zin kan worden uitgelegd
dat in beginsel, uit de c1itgaven en lasten
van een onderneming om haar eigen
belastbare inkomsten te verkrijgen of
te behouden, de betaling door die onderneming van een ten laste van ·een derde
ingekohierde belasting wordt verwijderd,
tervvijl de juriclische oorzaak van die
betaling, die op een fiscale schuld van de
derde betrekking heeft, een door die
onderneming j egens die derde aangegane
verbintenis van burgerlijke aard is
(schending van voornoemd artikel 44
van het W etboek van de inkomstenbelastingen) ;
tiveede onde1·deel, artikel 109 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
dat, inzake de vennootschapsbelasting,
zowel als artikel 50 inzake de personenbelasting, afwijkt van het algemeen
beginsel dat uitgaven en lasten gedaan of
gedragen om de belastbare inkomsten
van artikel 44 te verkrijgen of te behouden, aftrekbaar zijn, beperkend moet
worden uitgelegd en niet mag worden
uitgebreid tot de betahng van andere
bedragen dan die welke de belastingplichtige wegens zijn eigen belastbare
inkomsten verschuldigd is krachtens zijn
publiekrechtelijke verplichting voortspruitend uit de bepalingeh van de fiscale
wet, en, in het onderhavige geval, inzonderheid niet tot het bedrag van
4.180.226 frank waarvan, volgens de
vaststellingen van het arrest zelf, blijkt

-86dat het een bedrag is dat eiseres ter outlasting van de vennootschap Ooms en
Cie, in liquidatie, aan de Schatkist
betaald heeft enkel om reden van de door
haar bij de fusie aangegane verplichting,
van louter blugerlijke aard, om de
schulden van de vennootschap Ooms te
betalen (schending van de artikelen 109,
52 en 44 van het Wetboek van de inkomsten belastingen) ;
clenle onclm·cleel, artikel 436 van het
Wetboek van de inkmn.stenbelastingen
en artikel 435 waarmede het verbonde~
is, verwijzen naar toestanden en wetsbepalingen die met dit geding geen verband hebben en niet dienen om voornoemd artikel 109 te wijzigen, aan te
vullen of te interpreteren ten opzichte
van de belastingen door een ondernemng
betaald ter outlasting van een derde en
wegens d.e ten overstaan van die derde
aangegane verplichtingen van louter burgerlijke aard (schending van de voornoemde artikelen 435 en 436 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen)
Over de eerste twee onderdelen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het bedrag van 4.180.266 frank door
de eisende vennootschap betaald werd
« als door de naamloze vennootschap
Ooms en Cie verschuldigde belasting
en ter ontlasting van deze ";
Overwegende dat krachtens artikel 109
van het W etboek van de inkomstenbelastingen, de vennootschapsbelasting niet
aftrekbaar is voor de vaststelling van het
belastbar~ ink~unen ; dat dit een alge~een begmsel1s dat zel£s van toepassing
IS op de vennootschapsbelasting die ten
laste van een opgeslorpte of gefusioneerde vennootschap ingekohierd wordt
en betaa1d wordt door de vennootschap
die opslorpt of door de vennootschap met
welke zij gefusioneerd werd ;
Overwegende, inderdaad, dat de aard
van. de ~chuld, die de vennootschapsbelastu<g IS, zwh ertegen verzet dat de
betaling ervan beschouwd wordt als een
bedrijfslast, zelfs indien zij, voor de
vennootschap die haar schuldig is, gedaan wordt door een andere uitbater of
een andere vennootschap ;
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest niet beweert dat artikel 436 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen op deze
zaak . van t0epassing zou zijn, maar
terecht oordeelt dat artikel 436 aantoont
dat de voqr de betaling van de inkomsten-

belastingen gedane uitgave niet meer
als een bedrijfslast beschom.vd wordt ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 780, 3°, 807 van het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk Wetboek, 109, 272, 276 en 278
van het W etboek van de inlwmstenbelastingen,
cloonlat het bestreden arrest ambtshalve als een. nieuwe eis beschouwt
omdat hij « betrekking heeft op een
hogere som dan die van het bezwaarschrift. "• en " door zijn wettelijke basis
versch1lt van datgene dat bij de directeur .aanhangig werd gemaakt of dat hij
tot zwh getrokken heeft "• de grief waarin
verzoekster (than.s eiseres), volgens het
arrest, hoofdzakelijk aanvoert dat de
litigieuze aanslagen zouden moeten vernietigd worden in de mate dat zij steunen op het feit dat het bedrag van
4.180.226 frank, door haar betaald als
door de n.aamloze vennootschap " Ooms
en Cie. " verschuldigde belasting en ter
ontlastmg van deze, verworpen werd als
aftrekbare uitgave of last,
tenvijl, eerste oncle1·cleel, het arrest niet
regelmatig met redenen omkleed is daar
het niet preciseert hoe, volgens de opstellers ervan, de omschreven grief door zijn
wettelijke basis zou verschillen van wat
bij de directeur aanhangig werd gemaakt
of van wat hij tot zich heeft getrokken
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek);
tweecle oncle1·cleel, de grief of het middel
dat de -yerwijdering van een bepaald
bedrag mt de voor de belastingplichtige
aftrekbare uitgaven of verliezen bekriti.seert en dat, zoals het arrest er op wijst,
l11erop gegron.d is " dat voornoemd bedrag (4.180.226 frank) geen vennootschapsbelasting op zijn eigen inkomsten
is en die, bij toepassing van artikel 109
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, niet aftrekbaar is, maar een
ten laste van de naamloze vennootschap
« Oo:r~s en Cie " ingekohierde belasting
en d1e verzoekster aan de Schatkist
slechts betaald heeft om reden van de
door haar bij de fusie aangegane louter
burgerrechtelijke verplichting om de
schulden van de vennootschap Ooms te
betalen ,, door zijn inhoud, zijn aard of
zijn wettelijke grondslag niet als verschillend kan worden beschouwd van het
bezwaarschrift volgens hetwelk << wij

-87menen dat de laatste vennootschapsbelasting van 4.180.226 frank ... niet bij
de belastbare grondslag moet worden
gevoegd " (schending van de artikelen 109, 272, 276 en 278 van het Wethoek van de inkomstenbelastingen),
daar een eventuele verschillende juridische omschrijving van een feit, in de
veronderstelling dat dit thans het geval
zou zijn, quod non, alleszins niet een
in hager beroep ontvankelijke nieuwe eis
uitmaakt (schending van artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek);
de1·de onde1•deel, het arrest, dat vaststelt
dat het bezwaarschrift « gegroncl was
op het feit dat de laatste vennootschapsbelasting van 4.180.262 frank ... op
naam van de naamloze vennootschap
Ooms niet bij de « belastbare " basis
moest worden gevoegd, tenminste niet
voor het deel van die belasting dat de
resultaten ervan niet be'invloed heeft ,,
aan dat bezwaarschrift, waarvan het
eensluidend afschrift bij deze voorziening gevoegd is, een uitlegging geeft die
onverenigbaar is met zijn be~voordingen
door niet te willen erkennen dat de grief,
waarvan het beweert dat hij nieuw is,
er, zelfs in beginsel, deel van uitmaakt
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en van. artikel 272 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen);
vie~·de onde~·deel, het arrest, door te
beweren dat de directeur genoemde grief
niet tot zich getrokken heeft, de bewoordingen van. de eveneens als eensluidend
afschrift bij deze voorziening gevoegde
beslissing van 18 juli.l973 van de directeur miskent onder meer waar deze beslissing vermeldt « dat, na de opslorping van
de naamloze vennootschap Ooms, de vennootschap die bezwaar indiende verplicht
was een ten laste van de opgeslorpte
vennootschap vereffende aanslag van
4.180.226 frank te betalen" en « dat zij
die belastingschuld als een bedrijfslast
behandeld heeft door de meerwaarde van
de opslorping van 3.364.216 frank over
te brengen op het krediet van de rekening
« dekk:ing voor lasten ,, die gedebiteerd
werd voor het bedrag van de aanslag
van 4.180.226 frank, terwijl het saldo
van die rekening uiteindelijk op de
winst- en verliesrekening geboekt werd
(beslissing, bladzijde 2 in fine); en waar
zij beweert « dat de aanslag in de vennootschapsbelasting ... geheven op naam
van de opgeslorpte vennootschap
niet van die aard is (bedrijfslast) overeenkomstig de b.epalingen van artikel 109, 1,
van het Wetboek ... (idem, bladzijde 3,

paragraaf 2) (schencling van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek evenals van de artikelen 276 en 278 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen) :
Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, na te hebben verklaard dat « het hof van beroep zijn bevoegdheden zou overschrijden indien het
een vraag onderzocht die voor het eerst
voor haar opgeworpen werd, zelfs in bij.
komende orde, en die door haar inhoud,
haar aard of haar wettelijke grondslag
verschilt van wat bij de directeur aanhangig gemaakt werd of wat hij tot zich
getrokken heeft ,, het arrest de redenen
onderzoekt om welke de op naam van de
naamloze vennootschap Ooms ingekohierde aanslag niet als een bedrijfslast
van eiseres kan worden beschouwd ; dat
het verwijst naar het beginsel van artikel 109 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen dat de inkomstenbelastingen uit de bedrijfslasten verwijdert;
Overwegende, derhalve, dat het middel,
nu het overtollige overwegingen bestrijdt,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
18 september 1975. 1 8 kamer. Vom·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Trousse. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, procureur-generaal. - Pleite1·s, de HH. de Longueville,
Valentin en Fally (de eerste twee, van
de balie te Brussel).

l"

KAMER.-

18 september 1975.

VOORZIENING IN OASSATIE. -

AF-

STAND. BURGERLIJKE ZAKEN. AFSTAND BETEKEND. DEORETERING.

In bu1·ge1·lijke zaken dec?·etee~·t het Hoj de
ajstand van de vom·ziening, wellw aan de
venvee~·der is betekend (I). (Artt. 824,
1042 en lll2 G.W.)
(1) Cass., 20 februa,ri 1975 (.Arr. cass., 1975,
blz. 691).

88-.
DE HOOFDVORDERING VAN DE VER·
WEERDER IN VRIJWARING OM HET
ARREST BINDEND TE DOEN VERKLAREN.
0NTVANKELIJKHEID ZELFS INDIEN
DE BESLISSING OP DE VORDERING TOT
VRIJWARING IN KRACHT VAN GEWIJSDE
IS GEGAAN VOORDAT DE VOORZIENING
WERD INGESTELD.

(CAVENAILLE, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOIEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat eiser, bij aide ter
griffie van het Hof neergelegd op 27 juni
1975, verklaart afstand te doen van zijn
op 24 juli 1974 tegen voormeld arrest
ingestelde voorziening en aanbiedt _de
kosten te clragen ;
Overwegende dat deze afstand bij
akte van 24 juni 1975 aan verweerder
wercl betekend ;
Om die redex1en, clecreteert de afstand
van de voorziening ; veroordeelt eiser
in de kosten.

18 septen:1ber 1975. 1e kan1.er. Voo1·zitter en Ve1·slaggever·, de H. Perrichon, raadsheer waarnen1.end voorzitter.
Gelijklttidende conclttsie, de H. Delange, procureur-generaal. Pleiters, de
HH. Faures en Fally.

-

1e

KAMER.-

18 september-1975.

4D

TUSSENKOMST. BURGERLIJKE
ZAKEN. CASSATIEGEDING. VCRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR DE VERWEERDER IN
CASSATIE TEGEN EEN DERDE lNGE·
STELD.- VERWERPING VAN HET CAS·
SATIEBEROEP. VORDERING ZONDER
BESTAANSREDEN.

1D De bevoegclheid van de 1'echte1· om een

oveTeenkomst 11it te leggen is niet bepe1·kt
tot de nitlegging van cle bewoonlingen
welke de pw·tijen hebben geb1·uikt in het
cont1·act tot vaststelling van deze oveTeenkomst (1).
2D en 3D T'Vannee1• eise1·s vo1·de1·ing in V1'ij-

ww·ing is afgewezen om de enkele
1·eden dat de hoofclvonle1'ing niet gegToncl was, kan hij cle venueenle1' in
m·ijwa1·ing tot binclenclveTklch·ing van
het a1·r·est op1·oepen vooT het Hoj, waar·bij
het cassatieber·oep van de eiser in de
hoofdvonler·ing aanhangig is, zelfs indien de beslissing op de voTde1'ing tot
v1·ijww·ing in lm·acht van gewijscle was
gegaan toen clit cassatiebe1·oep weTd
ingesteld.

lD

OVEREENKOMST.- UITLEGGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER. 01\11VANG.

4D De vonleTing tot

2D

RECHTERLIJK GEWIJSDE. ~
BuRGERLIJKE ZAKEN.- VERWERPING
VAN DE VORDERING TOT VRIJWARING
01\11 DE ENKELE REDEN DAT DE HOOFD·
VORDERING NIET GEGROND I S . - VOOR·
ZIENING VAN DE ElSER IN DE HOOFD·
VORDERING. 0PROEPING DOOR DE
VERvVEERDER IN· DE HOOFDVORDERING
VAN DE VERWEERDER IN VRIJWARING
01\11 HET ARREST BINDEND TE DOEN VERKLAREN.- 0NTVANKELIJKHEID ZELFS
INDIEN DE BESLISSING OP DE VORDE·
RING TOT VRIJWARING IN KRACHT VAN
GEWIJSDE IS GEGAAN VOORDAT DE
VOORZIENING WORDT INGESTELD.

(PIEL, T. STAD LUIK, IN TEGENWOORDIG·
REID VAN DE BELGISCHE STAAT, MINIS·
TER VAN VERKEERSWEZEN, VAN DE
BELGISCHE STAAT, J\'IINISTER VAN OPENBARE WERKEN, EN VAN DE COOPERA·
TIEVE VENNOOTSCHAP « INTERCOJ\'IJ\'IU •
NALE POUR L'AUTOROUTE E 5 ll,)
.

3D TUSSENKOMST. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. VERWERPING VAN DE HOOFDVORDERING
OM DE ENKELE REDEN DAT ZIJ NIET
GEGROND I S . - VOORZIENING VAN DE
ElSER IN DE HOOFDVORDERING. 0PROEPING DOOR DE VERWEERDER IN

binclendve1·!claTing
welke cloo1' de venuee1'de1' in cassatie
tegen een cle1'de wenl ingesteld heeft geen
1'eclen van bestaan meer• wannee1' het
cassatiebe1'oep wo1'clt venuo1'JJen (2).

ARREST

(ve1·taling.)

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1974 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

(1)
1969,
(2)
1965,

Cass., 13 september 1968 (A1·1'. oass.,
blz. 44).
Cass., 3 september 1964 (Bttll. en Pas.,
I, 1).

-89I. W at betreft de voorziening van Piel
tegen de stad Luik :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doo1·dat, ter verwerping van eisers
rechtsvorclering tot ontbinding, ten
nadele van verweerster, van de overeenkomst van 6 maart 1964 die, met het
bestek van 12 juni 1961 en eisers inschrijving van 11 april 1962, de juridische
band tussen de partijen uitmaakte, het
arrest, enerzijds, eisers grief, afgeleid
utt de afschaffing van de toegangsweg
tot de inrichting zoals bepaald bij artikel 9 van voormeld bestek, verwerpt op
grand dat voornoemd artikel 9 enkel
op de eigenlijke lokalen betrekking heeft
en geenszins op een « toegangsweg tot de
inrichting " en dat de aldus bedoelde
toegang enkel een toegangsdeur tot de instelling, met een bepaalde breedte, kan
zijn en, anderzijds, inzake eisers grief,
gestecmd op de in de nabijheid van de
inrichting uitgevoerde wegeniswerken, in
zoverre zij de toegang ervan verhinderden, beslist dat die werken " de toegang
van de cliiinten tot de inrichting niet
verhindercl hebben, zelfs indien deze
minder gemakkelijk geworden is ,, alclus
aan het woord toegang de betekenis
gevend van toegangsweg tot de instelling,
te1•wijl, door achtereenvolgens aan de
woorden « toegang tot de instelling ,,
waarop eiser zich beriep op grand van
artikel 9 van het lastenkohier van
12 juni 1961, de betekenis te geven van
toegangspoort en vervolgens die van toeg~gsweg, het arrest lijdt aan tegenstrijdigheicl; dat het derhalve artikel 97
van de Grondwet geschonden heeft :
Overwegende dat het niet tegenstrijdig
is, enerzijcls, te beslissen dat, iTl de overeenkomst van de concessie, de woorden
« toegang tot de inrichting " een toegangsdeur en geen toegangsweg bedoelen
en, anclerzijds, dat de later uitgevoerde
wegeniswerken de toegang tot de inrichting niet verhinderd hebben, zelfs
indien het arrest een toegangsweg bedoelt
tussen de inrichting en de openbare vveg;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 1134,
1135, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk W etboek en 97 van de Grondwet.
doonlat, ter verwerping, ten nadele van
verweerster, van .eisers rechtsvorclering
tot ontbinding van de overeenkomst van

6 maart 1964 die, met het bestek van
12 juni 1961 betreffende de openbare
aanbesteding van de afbraak, de wederopbouw en het verlenen van een concessio voor de Trink-Hall d'Avroy, de
juridische band van de partijen vormde,
wegens de nalatigheden van verweerster
in haar contractuele verplichtingen, meer
bepaald de afschaffing van de in artikel 9
van voornoemd bestek bepaalde toegang
tot de inrichting, het arrest beslist dat
voornoernd artikel 9 << enkel betrekking
heeft op de eigenlijke lokalen en geenszins
op een « toegangsweg " tot de inrichting " ;
dat, wam1.eer gezegd wordt « de toegang
tot de inrichting gebeurt door een afzonderlijke ingang die twee meter breed is ,,
dit enkel een toegangsdeur tot de inrichth<g is en kan zijn, die twee meter
breed moet zijn, daar de woorden « afzonderlijke ingang ,, zo nodig, elke andere
nitlegging onmogelijk maken ; dat de
overeenkomst, aldus, geen betrekking
had op het ter beschikking stellen van de
exploitant van een « toegangsweg " vanaf
de rijbaan van de Boulevard d'Avroy ,,
tenviJ'l, ee1·ste oncle?·deel, door zowel in
haar conclusie in eerste aanleg en in
haar akte van hager beroep, die deze
uitclrukking handhaafde, als in haar
schrijven aan eiser van 11 maart 1964,
met verwijzing n<tar het bestek van
de concessie van de Trink-Hall en
naar de overeenkomst van de partijen
betreffende de exploitatie van genoemde
inrichting te verwijzen naar « de omstandigheden om de Trink-Hall te bereiken ,, « de toegang tot de inrichting
zoals op het plan getekend ,, "' de zate
van de toegangsweg ,, het gebruik van
« de toegangsweg die verbreed wordt ,,
verweerster met eisers uitlegging instemde; door, derhalve, te beslissen dat
de, bij artikel 9 van genoemd bestek,
bedoelde toegang enkel een voordeur met
een bepaalde breedte kon zijn, het arrest
de bewijskracht geschonden heeft van
artikel 9 van het hestek van 12 juni 1961,
van de inschrijving van 11 april 1962,
van de overeenkmnst van 6 1naart 1964,
van voornoemd schrijven van 11 maart
1964, evenals van de alden van de
rechtspleging, inzonderheid de conclusie
van de partijen en verweersters akte
van hager beroep van 11 juli 1973 (schending van de artikelen 1319, 1320 'en 1322
van het Burgerlijk Wetboek); het derhalve de bindende kracht miskend heeft
van de overeenkmnst van de partij en
van 6 maart 1964 (schending bovendien
van de artikelen ll34 en 1135 van het
Burgerlijk Wetboek);

-90tweede ondm·deel, door, voor zijn nitlegging van artikel 9 van het bestek, verweersters brief van ll maart 1964 niet
in aanmerkiilg te nemen, het arrest geen
antwoord geeft op het midde1 van eisers
conc1usie dat er uit afgeleid was (schending van artikel 97 van de Grondwet)
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat artikel 9 van het lastenkohier
enkel « de eigeillijke lokalen " bedoelt en
geenszios « een toegangsweg ,, zoals volgt
uit de geest van genoemd artikel, onder
meer uit het heeling volgens hetwelk « de
toegang tot de inrichti~1g zal gebeuren
door een afzonderlijke ingang, die twee
meter breed is ,, aangezien de woorden
« afzonderlijke ingang " enkel een poort
kunnen betekenen en « zo nodig elke
andere uitlegging onmogelijk maken ";
dat artikel 21 van het bestek geen betrekking heeft op de lokalen maar op de
afbakening van de inrichting ; dat, overigens, « nergens de mogelijkheid voorzien
werd om een parking aan te leggen voor
de auto's en dat, indien eiser, « na de
aanbesteding, de auto's ... van sommige
van zijn clier,ten voor zijn iorichting
mocht laten stationeren,
die tot
wederopzeggens verleeode toelating geen
verworven recht kan zijn " ;
Overwegende dat de feitenrechter, op
voorwaarde dat zijn uitlegging niet
onverenigbaar is met hun bewoordingen,
soeverein oordeelt over de betekenis en
de draagwijdte van de overeenkomsten,
zonder de interpretatie te moeten voJgen
die de partijen eraan geven in hun conclusie ; dat, door aldus naar de werkelijke
betekenis van een overeenkomst te zoeken, de rechter de bewijskracht van
genoemde conclusie niet schendt ;
Overwegende dat, in het onderhavige
geval, zonder te vallen onder een van de
grieven van het middel, het arrest de
verschillende akten, die de verhouding
tussen de partijen regelen, heeft kllilnen
uitleggen zoals hierbbven bepaald is ;
Dat het eerste onclerdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel hetreft :
Overwegende dat uit de aan het
Hof voorgelegde stukken en uit de context van het arrest blijkt dat, w=eer dit
vermeldt dat eiser zich niet mag beroepen
op de, na de toewijzing, hekomen toelating om v66r zijn inrichting voertuigen
te laten stationeren en dat « die tot
wederopzeggens verl~ende toelating geen
verworven recht kan zijn ,, het arrest

het door eiser uit het schrij ven van
ll maart 1964 afgeleide middel wil weerleggen en, verre van met de inhoud van
die akte geen rekening te houden, antwoordt op het verweer dat eiser daarop
grondde;
Dat clit onderdeel van het middel
feitelijke gro11dslag mist;
II. Wat betreft de eisen tot tussenkomst en tot bindendverklaring van het
arrest voor alle partijen :
Over het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door verweerster de
<< Societe cooperative pour l'Autoroute
E 5 >> en hieruit afgeleid dat het arrest,
door die partij op 28 mei 197 4 aan de
stad Luik betekend, voor hetgeen haar
betreft in kracht van gewijsde is gegaan ;,
Overwegende dat het arrest de eisen
tot vrijwaring van de stad Luik verwerpt
om de enige reden dat, « aangezien de
tegen haar ingestelde hoofdvordering niet
gegrond was, de rechtsvorderingen tot
vrijwaring dat niet zouden kunnen zijn >>;
Dat, aangezien die grond de noodzakelijke en onafscheidelijke steun is van bet
beschikkend gedeelte inzake de eisen tot
vrijwaring, daaruit voortvloeit dat ditzelfde beschikkend gedeelte in het onderhavige geval nauw verbonden is met
het beschikkend gedeelte betreffende de
hoofdvordering ;
Dat daaruit volgt dat de omstandigheid dat het eerste in kracht van gewijsde
zou zijn gegaan, niet kon verhinderen
dat verweerster, de stad Luik, in het
vooruitzicht van de vemietiging van de
beslissing over de hoofdvordering, voornoemde verweerster. voor het Hof in
tussenkomst opriep, om het arrest voor
alle partijen bindend te laten verklaren;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen ;
Maar overwegende dat, wegens de verwerping van de voorziening, de door de
eerste verweerster ingestelde eisen tot
vrijwaring, bij gebrek aan voorwerp,
niet ontvankelijk zijn ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eisen tot tussenkomst en
tot bindendverklaring van het arrest
voor alle partijen ; veroordeelt eiser in
de kosten van de voorziening en verweerster de stad Luik in de kosten van
haar eisen tot tt;tssenkomst.
18 september 1975. -'---- 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter.- Verslaggeve1·,
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de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Delange, procureur-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse,
Biitzler, Bayart en Ansiaux.
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18 september 1975.

vAN

HUUR
GOEDEREN.- HANDELSHUUR. AANVRAAG 01\£ HUURHERNIEUWING AAN DE VERHUURDER BETEKEND. TEGENVOORSTELLEN VAN
DE VERHUURDER ONDER VOORBEHOUD
VAN VERZWARING VAN ZIJN AANSPRAKEN IN GEVAL VAN NIET-AANVAARDING
EN VAN EEN BEROEP OP DE REOHTER.TEGENVOORSTELLEN DOOR DE REOHTER
VERWORPEN OMDAT DE VERHUURDER
DAARDOOR NIET IS GEBONDEN.
WETTELIJKHEID.

W annem· op een 1·egelmatige aa~w1·aag om
huudwnllieuwing de verhuu1·de1· kennis
geejt van het jeit dat hij bereid is een
nieuwe huu1· te sluiten onder ·ande1·e
voorwaa1·den, onder vom·behmtd dat hij
deze mag ve1·zwm·en in geval van nietaanvaarding en van een beroep op de
rechtm·, kan de jeitenrechte1• deze .tegenvoo?·stellen, wam·door de ve1·htttu·de1· niet
gebonden is, wettelijk vm·wm·pen (1).
(Art. 14 vervat in de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten.)
(HOFMANS, DE FERNELMONT EN PULINGS,
T. PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « BROU·
WERIJ HAELTERMAN ».)
ARREST

(vm·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 decembE)r 197 4 door de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel
gewezen, in hoger beroep uitspraak
doende;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 13, 14, 18, 19 en 20,
vervat in de wet van 30 april 1951 O:p
de handelshuur, die de afdeling !Ibis
van Titel VIII van Boek III van het
Burgerlijk Wetboek uitmaakt,
(1) Raadpl. cass., 7 en 14 oktober 1954
(Bt<ll. en Pas., 1955, I, 92 en 117) en 14 oktober 1966 (A1·1·. cass., 1967, b1z. 205).

do01·dat de bestreden beslissing, na te
hebben vastgesteld dat de eisers, in hun
antwoord aan verweerster, ingevolge haar
vraag om de huur te hernieuwen, verklaarden dat de in dat antwoord vervatte vraag om een hogere huurprijs
te bekomen « ons niet zou verbinden
indien gij het geval aan de bevoegde
rechter zoudt voorleggen », eruit afleidt
dat dit antwoord in de zin van de wet
niet geldig was en moet worden beschouwd als een gebrek aan antwoord,
hetgeen de her:n.ieuwing meebrengt van
de huur, onder de voorwaarden van de
verstreken huur,
te1·wijl, aangezien de eisers de vraag om
hernieuwing onder de vroegere voorwaarden verworpen hebben en een tegenvoorstel gedaan hebben dat de huurder
niet aanvaard heeft, het. geen belang had
dat dit tegenvoorstel zoals het was al
dan niet gehandhaafd werd voor de
rechter bij wie de zaak door de huurder
aanhangig werd gemaakt, daar de bevoegdheid van de rechter er niet in
bestaat te kiezen tussen het aanbod van
de huurder en de eisen van. de verhuurder,
maar naar billijkheid uitspraak te doen
(artikel 18, lid 2), de prijzen en de voorwaarden van de hernieuwing vast te
stellen (artikel 24), waarbij artikel 19
hem de feitelijke gegevens aanduidt
waarmede best rekening gehouden wordt
voor de vaststelling van die prijzen en die
voorwaarden ; bijgevolg, zodra die betwisting door /de huurder bij de rechter
aanhangig gemaakt is, geen enkele wetsbepaling de verhuurder verbiedt op de
rechtsvordering te antwoorden door aan
de rechter andere voorwaarden en prijzen
voor te stellen clan die welke in zijn
antwoord vermeld waren of nog door
beroep te doen op de wijsheid van de
rechter:
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat de eisers, op de vraag om de huur te
hernieuwen onder de lopende voorwaarden, geantwoorcl hebben door andere
voorwaarclen voor te stellen maar gepreciseerd hebben " dit voorstel zou ons niet
verbinden indien gij het geval aan de
bevoegde vreclerechter zoudt voorleggen »;
Overwegende dat, luidens artikel 14,
vervat in. de wet van 30 april 1951, de
verhuurder, binnen de drie maand van de
kennisgevi:ng door de huurder van de
voorwaarden w&aronder deze laatste
bereid is een nieuwe huur aan te gaan,
« op dezelfde vvijze '' de huurcler moet in
ke:nnis stellen van zijn met redenen
omklede weigering van hernieuwing,

-92van andere voorwaarden of van het
aanbod van een derde, en, indien clit niet
gebeurt, wordt verondersteld dat.de v_erhuurder instemt met de hermeuWJng,
van de huur, onder de voorgestelde voorwaarden;
Overwegende dat de feitenrechter wettelijk heeft kunnen oordelen dat, door
een voorbehoud te maken dat hen toeliet,
ingeval van niet-aanvaarding en beroep
op de rechter, hem voorwaarden te verzwaren, de eisers verweerster verhinderd
hadden om in dat geval te ste:unen op de
uit hun antwoord voortvloeiende begrenzing van de betwisting en derhalve hun
tegenvoorstellen niet omschrev~n hebben
naar de eis van voornoemd art1kel 14;
Dat het middel niet kan Wo;rden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 september 1975. 1e kamer. Vom·zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Trousse. Gelijlclttidende concl~tsie de H. Delange, procureur-generaal. '_ Pleite1·s, de HH. Ansiaux en
Dassesse.

1e

KAll'lER.-

19 september 1975.

lO

BRIEVEN. BRIEVEN BEKOMEN
DOOR EEN MISDRIJF,- 0VERLEGGING
VOOR HET GERECHT. 0NREGELMATIGE OVERLEGGING.

2o

BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.BRIEVEN BEKOMEN DOOR EEN MISDRIJF. BRIEVEN DIE NIET REGELMATIG VOOR HET GEREOHT KUNNEN
OVERGELEGD WORDEN.

I a en 2° H ij die b1•ieven heeft belcomen

dom· zich schuldig te malcen aan e!Jn
misd1·ijj lcomt niet ?'egelmatig in het
bezit van b1·ieven wellce hij tot staving
van zijn v01·de1'ing voo?'legt en lean ze
clits niet voo?' het ge?'echt ove?'leggen ( 1).
,(Impliciete oplossing.)
(1) Raadpl. cass., 27 februari 1913 (Bt~ll. en
Pas., 1913, I, 123) en 28 mei 1953 (ibid., 1953,
I, 750). Raadpl. D:m PAGE, d. I, nr. 1129;
HANSSENS, Dtt sem·et des lett1·es, blz. 222,

,nr. 223 ; G:ENY, Des d1·oits Stt1' les leti1'es missives, II, nrs. 209, 252 en 253.

(PAUWELS M., T. PAUWELS E., IN TEGENWOORDIGHEID VAN SWAELENS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 18 oktober 1973 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2268 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
dom·dat het arrest de brieven, die door
eiser ingeroepen werden als bewijs van
het feit dat de betwiste erkenning leugenachtig was, uit. de debatten verwijdert,
zulks op grond dat " appellant, thans
eiser,' deze brieven, tijdens het leven van
zijn moeder, toevallig heeft aangetroffen
in de ouderlijke waning ; hij ze zich heeft
toegeeigend om er in huidig geding
gebruik van te 'maken ; hij dus door
middel van een misdrijf en door schending van de j:>ersoonlijkheid~rechten van
de .eigenaar van de brieven in bezit gekomen en gebleven is van deze brieven
en er geen rechten kan op doen gelden
met het oog op een gebruik in huidig
geding »,
tenvijl, ee1'Bte onde1·deel, eiser die in het
bezit was van de kwestieuze brieven zich
terecht op dat bezit kon beroepen om
te stellen dat hij vermoed werd ze te
goeder trouw te bezitten, en inderdaad
in zijn akte 'van hpger beroep stelde dat
" waar ieder bezit moet vermoed worden
regelmatig (verkregen) te zijn, ge'i:ntimideerde, thans verweerster, had moeten
bewijzen dat eiser niet op regelmatige
wijze in het bezit was gekomen van die
brieven », zodat de overweging dat eiser
" door middel van een misdrijf in bezit
gekomen en gebleven is van deze brieven »
een miske1ming inhoudt van het vermoeden van goede trouw dat eiser kon
inroepen en geen passend antwoord
vormt op de akte van boger beroep
(schending van de artikelen 2268 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
·
en, tweede onde1·deel, eiser in zijn akte
van hoger beroep stelde dat hij de brieven had " aangetroffen, toen l~ij in 1969
de opkuis ging doen in het huis ... te ... ,
waarvan hij medeeigenaar was geworden ;
dat huis vroeger bewoond was door zijn
moeder, doch deze het had verlaten »,
zodat de overweging dat eiser " deze
brieven, tijden~ het leven van zijn
moeder, toevallig heeft aangetroffen in de
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ouderlijke woning "niet aantoont waarom
Ben huis dat door de moeder van eiser
was verlaten door het arrest als de
<< ouderlijke woning " wordt beschreven
en evenmin verklaart waarom het zich
toeeigenen van in een verlaten woning
achtergelaten 'brieven als '' een misdrijf"
wordt bestempeld, zodat de motieven
van het arrest duister en dubbelzinnig
zijn en geen passend antwoord vormen
op de alde van hoger beroep, met het
gevolg dat het arrest niet naar behoren
met redenen is omkleed (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat luidens artikel 508
van het Strafwetboek een wanbedrijf
pleegt hij die een roerende zaak die aan
een ander toebehoort en die hij heeft
gevonden of die bij toeval in. zijn bezit
is gekomen, bedrieglijk verbergt of aan
derden afgeeft ;
Overwegende dat eiser in zijn akte van
hoger beroep gesteld had '' dat hij de
brieven had aangetroffen toen hij in 1969
de opkuis ging doen in het huis ... te ... ,
waarvan hij medeeigenaar was geworden ;
dat dit huis vroeger bewoond was door
zijn rnoeder doch dat deze het had verlaten ";
Overwegende dat het arrest vaststelt :
1° dat de brieven behoorden aan de
moeder van de partijen die ze zorgvuldig
heeft bewaard en voor de partijen geheim
heeft gehouden ; 2° dat eiser deze brieven,
tijdens het !'even van zijn moeder, toevallig heeft aangetroffen in de ouderlijke
woning, clit is in het huis dat door de
moeder was bewoond geweest en waarvan
eiser medei\igenaar was geworden ; 3° dat
de moeder van de partijen die brieven
aldaar niet had achtergelaten met de
bedoeling ze aldus in de handen van haar
kinderen te laten komen ; 4° dat eiser
zich die brieven h.eeft toegeeigend ; 5° dat
hij aldus zijn moeder belet heeft nog over
deze brieven te beschikken ; 6° dat eiser
· pas na het overlijden van zijn moeder
medeeigenaar van die brieven is geworden, dit is nadat hij ze zich had toegeeigend;
Overwegende dat de rechter uit deze
feitelijke omstandigheden vermocht af te
leiden en op ondubbelzinnige wijze afleidt
dat eiser door middel van een misdrijf
in het bezit van de brieven is gekomen ;
dat het arrest p_assend de stelling van
eiser beantwoorclt· en artikel 2268 van
het Burgerlijk W etboek niet schendt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

..... I

En overwegende dat, nu de voorziening van eiser wordt verworpen, de door
hem tegen de partijen ... en ... ingestelde
vraag tot verbindendverklaring van het
arrest, zonder belang is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; verwerpt de vraag tot verbindend-.
verldaring van het arrest ; veroordeelt
eiser in de kosten.
19 september 1975. -, Je kamer. V oo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V eTslag geve1',
de H. de Vreese. Gelijklttidende conchtsie de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. van Heeke en
VanRyn.

16 KAJ\iER.-'- 19 september 1975.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BESLISSING GESTEUND
OP EEN GROND DIE VAN EEN ANDERE
REOHTER IS OVERGENOJ\iEN.- WETTELIJKHEID.

Geen enkele wettelijke bepaling ve~·biedt
aan de 1'echte1' zijn beslissing met 1'edenen te omkleden do01· een g1·ond van een
ande1·e 1'echte1' ove~· te nemen ( 1).
(Art. ,97 Grondwet.)
(DE VLEMINOK EN SMEETS, T. GEMEENTE
ZAVENTEM; DE VLEMINOK EN SJVIEETS,
T., RANDFEDERATIE VAN GEMEENTEN
·VAN ZAVENTEM.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 maart 197 4 in hoger
beroep en op verwijzing gewezen door de
Rechtbank van eerste aanleg te Leuven ;
Gelet op het arrest van het Hof van
15 juni 1973 (2) ;
· ·
Overwegende dat de voorzieningen in
de op de algemene rol onder de nummers
1474 en 1475 ingeschreven zaken tegen
(1) Cass., 5 november 1956 (Bull. en Pas.,
1957, I, 227) en noot 2; raadpl. cass., 6 september 1972 (A1'1'. cass., 1973, biz. 16).
(2) A1·r. cass., 1973, biz. 1004.
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derhalve ambtshalve samengevoegd moeten worden;

I. Wat de voorziening gericht tegen
eerste verweerster, gemeente Zaventem,
betreft :
Over de q:rond van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door die verweerster :
Overwegende dat deze verweerster
aanvoert, zonder door de eisers te worden
tegengesproken, dat zij haar rechten en
belangen in de onderhavige zaak aan
tweede verweerster heeft overgedragen ;
dat de voorziening niet ontvankelijk is ;
II. W at de voorzien:ing gericht tegen
tweede verweerster, Randfederatie van
gemeenten van Zaventem, betreft :
Overwegende dat de eisers deze verweerster gedagvaard hebben om het
geding te hernemen; dat tweede verweerster verklaart het hangend geding
te hernemen en in haar naam voort te
zetten;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
do01·dat het vonnis de door verweerster
i:ngestelde vordering tot onteige:ni:ng
rechtsgeldig verldaart, zo:nder passe:nd te
a:ntwoorde:n op het middel waardoor de
eisers in conclusie voor de Rechtba:nk
van eerste aanleg te Leuven lieten gelden
dat verweerster de bepalingen van artikel 3 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen :nutte niet had nageleefd, daar zij
geen enkel ernstig voorstel dat voor
bespreking of aa:nvaarding vatbaar zou
zijn aan de eisers had voorgelegd om tot
een n:llimelijke schikking te komen, en
zonder te antwoorden op het midde1
door de eisers in gezegde conclusie afgeleid uit het feit dat de Koning de onmiddellijke :inbezitneming niet had toegestaan zoals bepaalcl in art:ikel 1 van voormelcle wet van 26 juli 1962,
terwijl dit gebrek aan passend antwoord
e:nerzijds, en aan enig antwoord anderzijds, gelijkstaat met een gebrek aa:n de
door artikel 97 van de Grondwet vereiste
motiver:i:ng :
Overwegende dat de eisers in co:nclus:ie
lieten gelden dat de gemee:nte Zaventem
« de gerechtelijke procedure van de wet
van 26 juli 1962 niet naleefde, daar zij
geen enkel voorstel dat vatbaar zou zijn

voor bespreking en/of aanvaarding aan
de eigenaars voorlegde om met deze tot
minnelijke regeling te komen » ;
Dat, nu bet vaststelt dat « door de
gemeente op 26 juli 1971 een geldig
voorstel tot minnelijke aankoop van de
grond gedaan werd, dat door de verweerders in hoger beroep (thans de
eisers) op 12 november 1971 van de hand
werd gewezen >>, het vonnis duiclelijk te
kennen geeft dat verweerster, door een
geldig voorstel, tot minnelijke aankoop
te doen, de aangehaalde wetsbepaling
nageleefd heeft ;
Overwegende dat het middel, waarbij
de eisers stelden dat de Koning de
onmiddellijke inbezitnem:ing niet had toegestaan zoa1s bepaald in artikel 1 van de
wet van 26 juli 1962, door het vonnis van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Brussel beantwoord werd;
Dat, nu het oordeelt dat deze besliss:ing een adequaat antwoord uitmaakt op
deze middelen, dat ten deze « ook voor
zoveel als nod:ig » geldt, het vonnis de
redenen van het vroeger vonnis tot de
zijne maakt en het middel aldus beantwoordt;
Dat het midde1 feitelijke grondslag
mist ;
Om die redenen, voegt de zaken
nr. 1474 en nr. 1475 samen; verwerpt de
voorzieningen ; veroordeelt de eisers :in
de kosten.
19 september 1975. 1e kamer. V o01·zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slag-gever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en
Houtekier.

1e KAl\'IER. -

19 september 1975.

1° HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
- WET VAN 26 JULI 1952 TOT BEPERKING VAN DE PACHTPRIJZEN. - LAAGSTAMFRUITAANPLANTING. - N ORMALE
PACHTWAARDE IN 1939. FEITENRECHTER DIE RET ONTBREKEN, IN 1939,
VAN LAAGSTAMFRUITAANPLANTINGEN
EN RET APART KARAKTER VAN DERGELIJKE AANPLANTINGEN VASTSTELT. FEITENRECHTER DIE VERMAG DAARUIT
AF TE LEIDEN DAT VOORMELDE WET
NIET TOEPASSELIJK IS OP DE PACHT-
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PRIJS VAN LAAGSTAl\iFRUITAANPLANTINGEN.
20 HUUR vAN GOEDEREN. - p AOHT.
WET TOT BEPERKING VAN DE
PAOHTPRIJZEN VERVAT IN ARTIKEL III
VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER 1969
TOT WIJZIGING VAN DE PAOHTWETGEVING EN VAN DE WETGEVING BETREFFENDE RET RECHT VAN VOORKOOP TEN
GUNSTE VAN HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN.
LAAGSTAMFRUITAANPLANTING. - VASTSTELLING DOOR
DE PROVINOIALE PAOHTPRIJZENOOMMISSIES VAN MAXIMUM-OOEFFIOIENTEN,
ENKEL WAT BETREFT LANDBOUWGRONDEN EN WElDEN. ' - FEITENREOHTER
DIE DAARUIT KAN AFLEIDEN DAT VOORMELDE WET NIET TOEPASSELIJK IS OP
DE PAOHTPRIJS VAN LAAGSTAMFRUITAANPLANTINGEN.

1° De feitemechter die het ontbreken, in
1.939, van laagstamf1'ttitaanplantingen
vaststelt, alsook het fundamenteel verschil tttssen dm·gelijke aanplantingen en
gewone
exploitatiepachten,
ve1·mag
daa1·uit aj te leiden dat de wet van
26 jtdi 1.952 tot bepe1•king van de pachtprijzen niet toepasselijk is op de pachtprijs
van
laagstamf1'ttitaanplantingen (1). (Artt. 1, 3, 5 en 6 wet van
26 juli 1952.)
2° De jeitem•echte1', die vaststelt dat de

laagstamj1·uitaanplantingen niet kunnen
ondm·gebmcht wo1·den in de 1·ubrieken,
voorkomende in de doo1· de provinciale
pachtprijzencommissies bepaalde maximum-coefficienten voor de pachtprijzen
betreffende landbouwg1·onden en weiden,
kan daaruit ajleiden dat de wet tot bepe1·king van de paohtprijzen, ve1·vat in
m·tikel III van de wet van 4 november
1.969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving beM·effende het 1·echt
van voo1·koop ten gunste van de huurde1·s
van landbouweigendommen, niet toepasselijk is op de pachtprijs van laagstam]1·uitaanplantingen (2).
(SWENNEN, T, VESTERS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 13 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren ;
(1) en (2) Cass., 27 september 1974 (-drr.
cass., 1975, blz. 128).

Over de twee middelen samen, afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen ll 07, 1711 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, 3, 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, gewijzigd door de wet van
20 januari 1961, 2, § 2, lid 3, vervat in
artikel III van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de ·door eiser ingestelde vordering tot vermindering van de
pachtprijs over de jaren 1966 tot 1970
afwijst om de reden dat de wet van
26 juli 1952 strikt moet worden gei'nterpreteerd en geenszins tot voorwerp
heeft de paehtprijs van laagstamfruitaanplantingen te beperken vermits, zoals
de gerechtelijke deskundige vaststelt, er
in 1939 nog geen verpachtingen van laagstamfruitaanplantingen bestonden,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de wet van
26 juli 1952 toepasselijk is op de pachtprijzen van de verhuring van landeigendommen en derhalve ook op de pachtprijzen van de verhuring van de kwestieuze
laagstamboomgaard ; dat, wanneer het
goed in 1939 niet verhuurd was, of aan
uitzonderlijke voorwaarden of tegen andere modaliteiten verhuurd was, alsdan
de normale pachtwaarde in 1939 moet
bepaald worden, onverschillig of in
1939 nog geen dergelijke laagstammige
commerciele fruitaanplantingen gekend
waren (schending van de artikelen 1107,
1711 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 3, 5
van de wet van 26 juli 1952, 2, § 2, lid 3,
vervat in artikel III van de wet van
4 november 1969);
tweede onde1•deel, de toepassing van de
wet van 26 juli 1952 niet afhangt van de
voorwaarde dat het soort verhuurae goed
in 1939 commercieel gekend was; het
vonnis alzo een voorwaarcle stelt die niet
door de wet bepaald is en cleze motieven
de beslissing clerhalve niet rechtvaardigen
(schending van de artikelen 1, 3, 5 van de
wet van 26 juli 1952, 2, § 2, lid 3, vervat
in artikel III van de wet van 4 november
1969 en 97 van de Gronclwet);
het tweede, uit de schending van de
artikelen 1, 2, 5 vervat in artikel III
van de wet van 4 november 1969 tot
beperking van de pachtprijzen, paragraaf IV van de Bekenclmaking g<"daan
door de Minister van Lanclbouw in uitvoering van artikel 3, 4, vervat in artikel III
van deze wet en van artikel 14 van het
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betreffende de provinciale pachtprijzencommissies, 1, 3 en 5 van de wet van
26 juli 1952 tot beperking van de pachtprijzen en tot intrekking van de ministeriele besluiten van 30 mei 1945 en
30 november 1964, 1 vervat in 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, vorm.end afdeling 3
van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek,
aooTdat het bestreden vonnis de door
eiser ingestelde vordering tot vermindering van de pachtprijs van 197l.afwijst
om de reden dat de. wet van 4 nove1nber
1969 strikt moet worden ge!nterpreteerd
en geenszins tot voorwerp heeft de pachtprijs van laagstamfruitaanplantingen te
beperken vermits deze noch als gronden
noch als weiden in de zin van deze wet
aangezien kunnen worden,
ter·w~jl, eeTste ondenleel, de door de
Bekendmaking van de Minister van
Lanclbouw bepaalde coefficient voor de
h~1.uaanpassing van landbouwgronden,
minstens van weiden, eveneens toepasselijk is op de kwestieuze verpachting van
laagstalnfruitbomen (schending van de
artikelen l, 2, 5 vervat in artikel III
van de wet van '4 noven:1ber 1969 en van
parag1;aaf IV van voormelcle Bekendmaking);
tweede ondenleel, in de veronderstelling
dat de pachtprijzencommissies geen coefficfent zouclen uitgevaarcligd hebben die
toepasselijk is op de huurprijs van de
kwestieuze verpachting van laagstamfruitbomen, cleze pachtprijs clan onder
toepassing valt van de bepaln1.gen van de
wet van 26 juli 1952 (schencling Vall. de
artikelen 2, § 2, vervat n1. artikel III
van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving, 1,. 3 en 5
van de wet van 26 juli 1952, 1, vervat in
artikel I van de wet van 4 november 1969
tot wijziging van de pachtwetgeving) :
Overwegencle clat, enerzijcls, luiclens
artikel 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,
" indien het goed in 1939 niet, of onder
uitzonderlijke voorwaarclen of overeenkomstig andere moclaliteiten clan de
huidige pacht verpacht werd, de normale
pachtwaarde tot grondslag client »; dat
uit het vonnis blijkt dat in 1939 geen
laagstamfruitaanplantingen
bestonden

zoals die thans gekend zijn en het voorwerp uitmaken van het huidig geding,
zodat slechts een theoretische berekening
van de pachtwaarcle zou kunnen gedaan
worden;
.Overwegende dat, anderzijds, krachtens artikel 2 van de wet tot beperking
van de pachtprijzen vervat in artikel III
van de wet van 4 november 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van
de wetgeving betreffende het recht van
voorkoop ten gunste van de huurders
van lancleigenclommen, de maximaal toegelaten pachtprijzen voor de in pacht
gegeven goederen overeenstemmen met
hun kadastraal inkomen waarop een door
de provinciale pachtprijzencommissies
vastgestelde coefficient wordt toegepast,
en de wet van 26 juli 1952 tot beperking
van de pachtprijzen toepasselijk blijft
op de pachtprijzen die vervallen v66r de
datum van de bekenclmaking in het
Belgisch Staatsblad van de beslissrngen
van voormelde commissies ;
Overwegende clat de bekendmaking
gedaan in uitvoering van artikel 2, § 4,
van voormelde wet tot beperking van de
pachtprijzen en van artikel 14 van het
koninldijk besluit van 13 maart 1970
betreffende de provinciale pachtprijzencommissies, welke op 18 september 1970
in het Belgisch Staatsblad is verschenen,
slechts coefficienten vaststelt voor landbouwgronden en weiden ;
Overwegende clat de laagstamfruitaanplantingen onder geen van de gepubliceerde rubrieken worden vermeld en
de door de Minister van landbouw bepaalcle coefficienten van de huuraanpassing Vall. de verpachtingen van lanclbouwgronden in het algemeen niet toepasselijk zijn ;
Overwegende clat de rechter aldus vermocht te beslissen clat geen va:U voormelcle wetten de pachtprijs van de laagstamfrnitaanplantingen tot voorwerp
heeft;
Dat de miclclelen niet knnnen worden
aangenomen ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 september 1975. }e kamer. V oorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - V e1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gel1)/chtidende
concl'ttsie, de H. Charles, adYocaat-genera:;tl. - Pleite1's, de HH. Houtekier en
De Baeclc
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19 september 1975.

HUWELIJK.- RESPECTIEVE RECH·
TEN EN VERPLICHTINGEN VAN D,E ECHT·
GENOTEN. VERPLICHTING BIJ TE
DRAGEN IN DE LASTEN VAN DE HUIS·
HOUDING. '-- FEITELIJK GESCHEIDEN
ECHTGENOTEN. AANVRAAG OM UIT·
KERING TOT ONDERHOUD VAN EEN DER
ECHTGENOTEN.- DOOR DE AANVRAGER
TE LEVEREN BEWIJS.

20 HUWELIJK. -

RESPECTIEVE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN. VERPLICHTING BIJ TE
DRAGEN IN DE LASTEN VAN DE HUISHOUDING. FEITELIJK GESCHEIDEN
ECHTGENOTEN. AANVRAAG OM UIT·
KERING TOT ONDERHOUD VAN EEN DER
ECHTGENOTEN GEGROND OP HET VOORT·
DUREN VAN DE FEITELIJKE SCHEIDING.
DOOR DE AANVRAGER TE LEVEREN
BEWIJS.

3° HUWELIJK. -

RESPECTIEVE RECHTEN EN VERPLICHTJNGEN VAN DE ECHT·
GENOTEN. VERPLICHTING BIJ TE
DRAGEN. IN
DE
LASTEN
VAN
DE
HUISHOUDING. FEITELIJK GESCHEI·
DEN ECHTGENOTEN. AANVRAAG OM
UITKERING TOT ONDERHOUD VAN EEN
DER ECHTGENOTEN GEGROND OP RET
VOORTDUREN
VAN
DE
FEITELIJKE
SCHEIDING. DOOR DE AANVRAGER
TE LEVEREN BEWIJS.

1° De feitelijk gescheiden echtgenoot die
een tdtlce7'ing tot onde?"houd van zijn
echtgenoot vm•de1·t, 1noet bewijzen dat de
echtscheiding aan de ande1·e echtgenoot
te wijten is (1). (Art. 212 en 218 B.W.)
2° Wannee1• de scheiding tttssen feitelijk
gescheiden echtgenoten voo7'tdtttt?'t, moet
de echtgenoot die van de ande1·e echtgenoot een ttitlce1·ing tot ondeThoud vo7'de?·t,
bewijzen dat de ve1·de1·e scheiding aan de
schttld van deze echtgenoot te wijten
is (2). (Artt. 212 en 218 B.W.)

3° Wannee1• de scheiding tnssen jeitelijk
geschwiden echtgenoten vooTtdtt1.t1't, lean
de rechte1· die vaststelt dat de scheiding
te wijten is aan de echtge.noot van wie
de ande1·e echtgenoot een nitke1·ing tot

(1} en (2) Cass., 19 juni 1970 (A1'1'. caRs.,
1970, biz. 984) ; raadpl. cass., 27 mei 1971
(ibid., 1971, biz, 968).
CASSATIE,

1976. -
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onde1'houd vo1'de1·t, wettelijk beslissen dat
tegen die echtgenoot, tot het bewijs van
het tegendeel, een ve?"moeden bestaat dat
h~j alleen ervoo1· aansprakelij k is dat de
jeitelijke scheiding vooTtduwrt.
(VAN REETH,

T. STOPIN.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 december 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 212, 218,
1315, 1349, 1350, 1352, 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doo?"dat het vonnis verweerster machtigt om bij uitsluiting van eiser 30 t.h.
van zijn inkomsten in ontvangst te nemen
vanaf 1 oktober 1973 om de reden dat,
alhoewel verweerster steun ging zoeken
bij een andere man. tijdens de internering
van eiser, de oorzaak van de feitelijke
scheiding initiaal toch bij hem ligt ; dat
de plicht tot bijdrage in de lasten van het
huisgezin blijft bestaan ondanks het
blijkbaar blijvend karakter van een
langdurige feitelijke scheiding ; dat
daarenboven, tot bewijs van het tegendeel, het vermoeden van schuld aan het
voortduren van de feitelijke scheiding
op d~ echtgenoot weegt aan wiens schuld
deze scheiding te wijten is ; dat dit bewijs
door eiser niet geleverd werd,
te1·wijl, ee1•ste onde?"deel, verweerster
tijdenf\ de feitelijke scheiding uit hoofde
van overspe1 gestraft is geweest, zodat
zij zwaar aan haar verplichtingen is te
kort gekomen en geen recht op loonafstand ten laste van eiser kan laten gelden
(schending van de artikelen 212 en 218
van het Burgerlijk Wetboek);
tweede · onde1·deel, eiser niet verder gehouden was, in die omstandigheden, te
bmvijzen dat het voortduren der feitelijke
scheiding niet aan hem te wijten was,
daar hij een ernstige fout van verweerster
had aangetoond zodat deze dit vermoeden
niet meer kon inroepen en zij diencle. te
bewijzen dat het voortduren van de feitelijke scheiding aan de fout van eiser
te wijten was (schencling van de artikelen 218, 1315, 1349, 1350, 1352, 1353
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van
het Gerechtelijk Wetboek);
de1·de onderdeel, het vonnis enerzijds de
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vonnis verwijzende conclusie van eiser,
waarin gesteld wordt dat verweerster
gestraft werd wegens overspel in 1959,
niet tegenspreekt maar anderzijds slechts
in acht neemt dat verweerster « steun
ging zoeken " bij een andere man ; dat
deze motieven tegenstrijdig, duister en
dubbelzinnig zijn daar niet kan uitgemaakt worden of deze fout niet bewezen
wordt geacht dan wel of ze, bewezen
zijnde, als onvoldoende wordt geoordeeld, zodat het grondwettelijk toezicht
niet kan uitgeoefend worden (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :

raal. - Pleite't's, de HH. Houtekier en
DeBaeck.

Overwegende dat de feitelijk gescheiden echtgenoot, die van de andere
echtgenoot een uitkering tot onderhoud
vordert, moet bewijzen dat de scheiding
aan de schuld van deze te wijten is ;
Overwegende dat wanneer de scheiding
blijft bestaan, de eisende echtgenoot moet
bewijzen dat ook het voortduren van de
scheiding aan een fout van de andere
echtgenoot te wijten is ;
Overwegende dat het vonnis, vooreerst
onderzoekend aan wie d:e oorzaak van de
feitelijke scheiding te wijten is, door een
soevereine beoordeling van de respectieve gedragingen van de echtgenoten,
duidelijk te kennen geeft dat, niettegenstaande verweerster tijdens de internering van eiser steun ging zoeken biJ een
andere man, de initiale oorzaak van de
feitelijke scheiding moet toegeschreven
worden aan het gedrag van eiser ;
Overwegende dat, eens aldus vastgesteld dat de scheiding uitsluitend aan
eiser te wijten is, het vonnis vermocht
te beslissen dat eiser vermoed wordt, tot
het bewijs van het tegendeel, schuldig
te zijn aan het voortduren van de feitelijke scheiding en dat hij dit bewijs van
het tegendeel niet levert ;
Dat het vonnis derhalve de bewijslast
geenszins omkeert, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en regelmatig met
redenen omkleedt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
"·

De emstige en uitzonde1·lijke omstandigheden die dermate de openba1·e veiligheid
raken dat de voorlopige hechtenis moet
worden gehandhaajd, worden onder vermelding van gegevens eigen aan de zaak
of de persoonlijkheid van de verdachte
nauwkeu1·ig omsclw·even door het ar1·est
van de kame?' van inbeschuldigingstelling dat tegelijkertijd op grand van eigen
1·edenen en op die welke in de vordering
van de procu1·eu1·-gene1·aal en in de
beschikking van de raadkamm· worden
aangevoe1·d, wijst op de noodzaak om
de herhaling te beletten van feiten van
dezelfde aard als die welke ten laste van
de verdachte zijn gelegd, op het aantal
en op de belang1·ijkheid ervan, op de noodwendigheden van het ondm·zoek (I) welke
zijn verantwoo1·d door de v1·ees dat de verdachte zou pogen het onderzoek te verhinde1'en hetzij door stukken te doen verdwijnen hetzij do01· tussen te komen bij
pe1·sonen die aan het gerecht inlichtingen
kunnen vet·strekken en tenslotte hie1•op
dat de invrijheidstelling het veiligheidsgevoel dat de bu1·gers wettig van de
rechterlijke overheid kunnen verwachten,
zwaar zou schokken (2).

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 september 1975. - 1e kamer. Voorzittet·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·sl'aggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Charles, advocaat-gene-

22 september 1975.

2e KAMER. -

VOORLOPIGE HECHTENIS.- HAND·
HAVING VAN DE VOORLOPIGE HEOHTE·
NIS. - WET VAN 20 APRIL 1874, ARTI·
KEL 5, GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN
DEWETVAN 13MAART 1973.-REDEN·
GEVING.

(ROSOHEOK.)
ARREST (VM'taling).
HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) De overweging zonder meer dat « het
onderzoek belet (of verh:inderd} kan worden»
is geen « omstandigheid die de openbare
veiligheid raakt » in de zin van de wet; raad·
pl. hierover cass., 3 september 1974, redenen
(A1·1·. cass., 1975, biz. 10).
(2) Raadpl. cass., 29 oktober en 25 novem·
ber 1974 en 18 februari 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 277, 357 en 681).

-99arrest, op 7 augustus 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 5, lid 1, van de wet van
20 april 1874 op de voorlopige hechtenis,
vervangen bij artikel 3 van de wet van
13 maart 1973 tot wijziging van de wet
van 20 april 1874 en tot aanvulling van
artikel 447 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 196, 197,
491, 496 van het Strafwetboek en 97
van de Grondwet,
do01·dat het arrest bevestigend heeft
beschikt op de beschikking van 25 juli
1975 van de raadkamer van de rechtbank
van eerste aanleg te Luik, waarbij het
bevel tot aanhouding van eiseres van
14 maart 1975 werd bevestigd, op grond
dat « de handhaving van de hechtenis
gewettigd is door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden die de openbare veiligheid raken, als gevolg van
onder~weksvereisten en de noodzakelijke
verhindering van de herhaling van soortgelijke feiten, waarbij de omstandigheden
eigen aan de persoonlijkheid van de
verdachte en aan de feiten van de zaak
op passende wijze in de beroepen beschikking in het licht werden gesteld "•
terwijl de beslissing van het onderzoeksgerecht, waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen,
nauwkeurig de gegevens eigen aan de
zaak of de persoonlijkheid van de verdachte moet vermelden, die ernstige
en uitzonderlijke omstandigheden opleveren en die de openbare veiligheid
raken, zodat de voorlopige hechtenis
moet worden gehandhaafd ;
en tm·wijl de gegevens of de omstandigheclen die in de redenen van het arrest
zijn overgenomen « geen ernstige en
uitzonderlijke omstandigheden die de
openbare veiligheid raken " in de zin
van de wet opleveren, en derhalve de
beslissing waarbij eiseres in voorlopige
hechtenis wordt gehouden niet gerechtvaardigd en evenmin met redenen is
omkleed:
Overwegende dat het middel niet
bepaalt hoe de artikelen 196, 197, 491
en 496 van het Strafwetboek zouden zijn
geschonden ;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk i1;1 ;
Overwegende dat de vordering van
het openbaar ministerie, waarvan het
arrest de redengeving opgeeft, beschikt

clat de handhaving van de hechtenis gewettigd is door ernstige en uitzonderlijke omstandigheden, die de openbare
veiligheid raken, als gevolg van « onderzoeksvereisten en de noodzakelijke verhindering van de herhaling van soortgelijke feiten, waarbij de omstandigheden
eigen aan de persoonlijkheid van de
verdachte en aan de feiten van de zaak
op passende wijze in de beroepen beschikking in het licht werden gesteld " ;
Overwegende dat de in de vordering
bedoelde beschikking er namelijk op wijst
cc dat de strafbare feiten die aan de
beklaagde (thans eiseres) zijn· verweten,
talrijk zijn en het hier gaat om aanzienlijke bedragen ; dat ervoor moet worden
gevreesd dat beklaagde het onderzoek zou
tegenwerken, hetzij door stul~ken te doen
verdwijnen, hetzij door rechtstreeks tussen te komeri. bij hen die het gerecht in
kennis zouden kunnen stellen van andere
inlichtingen " en hieraan toevoegt dat
cc haar invrijheidstelling het veiligheidsgevoel dat de gemeenschap van de gerechtelijke overheid wettig verwacht,
zwaar zou schokken ll ;
Over'Yegende dat, door de redenen van
de vordering van het openbaar ministerie
aan te nemen, die ve:rwijst naar de hierboven aangenomen redenen van de
beroepen beschikking, het arrest onder
vermelding van gegevens eigen aan
de zaak, een nauwkeurige omschrijving
geeft van de ernstige en uitzonderlijke
omstandigheden die de openbare veiligheid raken, en uit hoofde waarvan de
voorlopige hechtenis moet worden gehandhaafd;
Dat het middel dienaangaande 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 eiseres in de kosten.
22 september 1975. - 2 8 kamer. Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter.
V M'slaggever, de H. Screvens. Gelijlcluidende concl1tsie, de H. Duman,
eerste advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
HH. Swennen en Capelle (van de balie
te Luik).
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin gewezen op voorziening van dezelfde
eiseres tegen een arrest van de kamer
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van inbeschuldigingstelling van het Hof
van beroep te L1,1ik van 7 augustus 1975.

(CINELLO.)
ARREST (ve1·taling).

2 8 KAMER.- 22 september 1975.
1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. VEROORDELING WEGENS HET BESTUREN
VAN EEN VOERTUIG IN STAAT VAN
INTOXIOATIE DOOR ALCOHOL. - VRI.J·
SPRAAK WEGENS HET BESTUREN VAN
DIT VOERTUIG IN STAAT VAN DRONKEN·
SCHAP. - GEEN TEGENSTRI.JDIGHEID.

2° WEGVERKEER.- BESTUREN VAN
EEN VOERTUIG IN STAAT VAN INTOXI·
CATIE DOOR ALCOHOL. - BEWI.JS. GEEN BI.JZONDER BEWI.JSlVIIDDEL.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR DE
FEITENRECHTER.
S 0 BEWIJS. -

STRAFZAKEN. BESTUREN VAN EEN VOERTUIG IN STAAT
VAN INTOXIOATIE DOOR ALCOHOL. WET DIE GEEN BI.JZONDER BEWI.JS·
lVIIDDEL VASTSTELT.
SoEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH·
TER.

1° De rechte1· kan zonder tegenst1·ijdigheid

een beklaagde ve1'007'delf,n omdat hij op
een openbare plaats een voertuig in staat
van intoxicatie door alcohol heeft bestu1wd
en hem v1•ijsp1·eken van de telastlegging
dat voe7'titif! op een openbare plaats in
staat van d1·onkenschap te hebben bestitit7'd. (Art. 97 Grondwet; artt. S4-1 o
en S5 wet betreffende de politie over
het wegverkeer.)
2° en S0 De wet heejt geen bijzonde1·
bewijsmiddel vastgesteld voor het misdrijj waarvan spmke in ar·tikel 34-1°
van de wet betreffende de politic over
het wegve?'keer·, nl. het besturen op een
openbar·e plaats van een voe?'tuig in
staat van intoxicatie door· alcohol, zodat
de 1·echte1· soeve1·ein in geweten ooTdeelt
of dat misdTijf bewezen is op gTond o.a.
van de 1-titslagen: van het bloedondeTzoek,
'l!an he~ ogenbl~k waa1·op de bloedpToef
~s veTr~cht en dat waaTOp het misd1·ijj
is begaan, alsmede van de ged1·aging
van de beklaagde tijdens · en na het ten
laste gelegde jeit (1).
(1) Raadpl. cass., 24 juni 1968 (A1•r. cass.,
1968, blz. 1301).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 december 1974 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen S4, Jo, van
de wet op de politie over het wegverkeer
en 97 van de Grondwet,
do01·dat, ee1·ste ondeTdeel, het arrest
geen antwoord geeft op de middelen
waarin .eiser bij conclusie voor het Hof
van beroep met betrekking tot de over'
treding van artikel S4, 1°, van de wet op
de politie over het wegverkeer beweerde
dat · hij na het ongeval bij hem thuis
alcoholische dranken heeft gebruikt en
dat de politie in werkelijkheid heeft
vastgesteld dat zijn toestand zich tijdens
het vooronderzoek had gewijzigd, zodat
het resultaat van de ontleding van het
afgenomen bloedmonster door die omstandigheid kon zijn bemvloed ;
tweede onder·deel, het arrest geen antwoord geeft op het middel dat eiser
a:fleidde uit de tegenstrijdigheid die er
bestond tussen eisers vrijspraak van het
misdrijf een voertuig in staat van
dronkenschap te hebben bestuurd (inbreuk op artikel S5 van .de wet op de
P?litie over ~et wegverkeer, telastleggmg 0) en d1ens veroordeling om een
voertuig te hebben bestuurd na alcoholische dranken te hebben gebruikt (inbrenk op artikel S4, 1°, van dezelfde wet
~elastlegging D) en een tegenstrijdigheid
m de redenen mhoudt door eiser vrij te
spreken van de eerste telastlegging en
door hem te veroordelen wegens de
tweede telastlegging :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
voor het Hof van beroep beweerde dat
". toen hij was thuisgekomen, hij alcohohsche dranken had gebruikt, zodat indien
men zou aannemen dat hij een voertuig
heeft bestuurd dat de burgerlijke partij
h~eft omvergereden, men daarom nog
met zou kunnen bewijzen dat hij heeft
gestuurd na alcoholische dranken in
een bij de wet verboden hoeveelheid
te hebben gebruikt n en dat de omstandigheid dat de politie had vastgesteld
dat zijn toestand zich tijdens het vooronderzoek had gewijzigd, zijn stelling
bevestigde ;
Overwegende dat het arrest dit ver-
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Hof van beroep eisers verklaring niet
geloofwaardig kan achten, omdat hij
eerst heeft beweerd geen enkele drank
te hebben gebruikt toen hij was thuisgekomen· en pas. heeft verklaard alcoholische dranken te hebben gebruikt na te
zijn thuisgekomen, toen hij kennis had
van het verslag van de gerechtelijke
deskundige, waarin deze besluit tot een
bloedalcoholgehalte van 2,18 gram per
liter bloed op het ogenblik van het
ongeval;
Dat het aldus een passend antwoord
geeft op eisers conclusie ;
Betreffende het tweede onderdeel ;
Overwegende dat het arrest, onder
bevestiging van de beslissing van de
eerste rechter, de redenen opgeeft, waarom eiser zich op het ogenblik van het
ongeval « nog niet in staat van dronkenschap bevond », terwijl hij zich bevond
in de staat van alcoholische intoxicatie,
omschreven bij artikel 34, I 0 , van de
wet op de politic over het wegverkeer ;
Overwegende dat het aldus eisers
conclusie passend beantwoordt, door
erop te wijzen dat het gaat om van
mekaar onderscheiden misdrijven ;
Overwegende dat, daar de inbreuken
op de artikelen 35 en 34, I 0 , van de wet
op de , politic van het wegverkeer van
mekaar onderscheiden zijn, er geen
tegenstrijdigheid kan zijn tussen de vrijspraak van beklaagde uit hoofde van de
eerste en diens veroordeling wegens de
tweede;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid nit de
soh ending van artikel 34, I 0 , van de' wet
op de politie over het wegverkeer, ·
dom·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens inbreuk op voornoemd artikel 34,
I 0 , door slechts te steunen op een « berekening · a 1'et1·o " van het bloedalcohol. gehalte op het ogenblik va:r;t het ongeval,
terwijl, bij ontstentenis van elke verordening betreffende de « berekening
a 1·etro » van het bloedalcoholgehalte, de
strafrechter moet nagaan of die berekening wordt verricht aan de hand van
vaststaande gegevens :
Overwegende dat, om te beslissen of de
inbrenk op artikel 34, I 0 , van de wet op
de politie over het wegverkeer al dan
niet bewezen is, de wet aan de rechter

g\)en enkele speciale bewijslevering oplegt;
Dat de rechter; door te steunen op de
uitslagen van het deskundigenonderzoek,
het ogenblik van de feiten en dat waarop
de bloedafneming werd verricht, alsmede
op de gedraging van eiser zowel op het
ogenblik van de feiten als daarna, heeft
kunnen beslissen, zonder enige wetsbepaling te schenden, dat de inbreuk op
voornoemd artikel bewezen was ;
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 het middel ;
veroordeelt eiser in de kosten.
22 september 1975. - 2e kamer.
Voo1·zitte1', Ridder Rutsaert, voorzitter.
Verslaggeve1·, de H. Screvens. --'Gelijkluidende conclusie, de H. Duman,
eerste advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Y. Collon (van de balie te Brussel).
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I 0 VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. 0NDERTEKENING VAN
HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING DOOR EEN GRIFFIER. BEWIJS DAT DEZE GRIFFIER WEL DEGENE
IS DIE OP DE ZITTING WAS.

2o

BELASTING OP SLIJTERIJEN
VAN GEGISTE DRANKEN.- KoNINKLIJK BESLUIT VAN 3 APRIL I953,
ARTIKEL I9-2.- 0VERNAME VAN EEN
BESTAANDE SLIJTERIJ. 0VERNAME
HANGT NIET AF VAN DE AFSTAND VAN
DE HANDELSZAAK.

I 0 Het bewijs dat de g1·ifjie1· die het proces-

Ve1'baal van een te1·echtzitting hee]t
onde1·tekend wel diegene is die op de
zitting was, kan blijken hie1·uit dat
hij de op deze zitting nee1·gelegde conclusie met de voorzitte1· mede heejt ondertekend en ttit de vermeldingen van de
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processen-ve1·baal van de andere zittingen
over de zaak (1).
2° Artikel19-2 van de wettelijke bepalingen
inzake de slijtM·ijen van gegiste dranken,
gecoo1·dinee1·d bij koninklij k besluit van
3 ap1'il 1953, waarin als nimbwe slijter
wordt aangemerkt hij die een bestaande
slijteTij overneemt, beoogt om het even
welke ove1·name van een bestaande slijterij doo1· iemand die geen slijter is ;
deze ovM·name hangt niet aj van de
ajstand van de handelszaak (2).
(TORSIN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 juni 197 4 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen (3);
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 96, 97 van
de Grondwet, 78, 190 van het Wetboek
van strafvordering en 779 van het
Gerechtelijk W etboek,
doordat het proces-verbaal van de
correctionele rechtbank van 25 januari
1973, tijdens welke de zaak werd onderzocht, niet is ondertekend door de
griffier Devos, die luidens dat procesverbaal zitting had de doorhaling
van die naam en de vervanging ervan,
zoals tussen de regels werd geschreven,
door die van de griffier De Smedt werden
niet goedgekeurd - , zodat dat procesverbaal geen waarde heeft en derhalve
de samenstelling van de zetel, de aanwezigheid op de terechtzitting van de
magistraten van de rechtbank die het
vonnis uitspraken, de aanwezigheid van
het openbaar ministerie, de openbaarheid
van de terechtzitting, noch de nakoming
van de substantiele rechtsvormen regelmatig zijn vastgesteld,
tM·wijl het bij ontstentenis van die
vaststellingen onmogelijk is na te gaan
met name of de magistraten die het
vonnis van 18 oktober 1973 hebben
gewezen, zitting hadden op de terechtzitting van 25 jannari 1973 en of de andere snbstantiele of op straffe van nietigheid
(1) Raadpl. cass., 3 december 1957, 27 januari, 18 februari en 24 februari 1958 (Bull.
en Pas., 1958, I, 355, 561, 661 en 699).
(2) Cass., 14 maart 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 817 ).
(3) Pas., 1975, II, 70.

voorgeschreven rechtsvormen in acht
werden genomen, waaruit volgt dat clit
vonnis nietig was en dat, daar het arrest
de gegevens van het voor de correctionele
rechtbank verrichte onderzoek niet nit
de debatten heeft geweerd, het die
nietigheid tot de zijne heeft gemaakt en
derhalve zelf nietig is :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van de Correctionele
Rechtbank te Brnssel van 25 jannari 1973
bestaat in een gedrnkte tekst, die werd
ingevnld door met de hand geschreven
vermeldingeri, zoals onder meer de naam
van de griffier «De Smedt »; dat onder
die naam de door middel van een stempel
aangebrachte vermelding van de naam
« Devos » voorkomt ; dat laatstgenoemde
vermelding is geschrapt, zonder dat de
vermelding en evenmin de schrapping
werden goedgekenrd ; dat wegens de
onregelmatige schikking van de tekst
niet kan worden beweerd, zoals het
middel het doet, dat het de naam « De
Smedt » is, die .tnssen de regels werd
geschreven ;
Overwegende dat het proces-verbaal
van 25 jannari 1973 de handtekening
draagt van de griffier De Smedt, die
eveneens voorkomt onderaan op de
processen-verbaal van de terechtzittingen
van 28 september 1972 en 29 mei 1973,
waar hij zitting heeft gehad ; dat de
drie conclusies die door de partijen ter
terechtzitting van 25 jannari 1973 werden
neergelegd, eveneens de handtekening
van de griffier De Smedt dragen onder
de vermelding van hun neerlegging op
die zitting ;
Overwegende dat blijkens die gegevens
de griffier De Smedt zitting heeft' gehad
op de terechtzitting van 25 januari 1973,
waarvan hij het proces-verbaal heeft
ondertekend, en dat de naam van
«Devos» op het proces-verbaal werd
vermeld . bij verschrijving ;
Dat het vonnis van de correctionele
rechtbank, waarvan het arrest verklaart
de redenen tot de zijne te maken, derhalve niet is aangetast door de in het
middel vermelde nietigheid ;
Dat het miclclel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van .de
Grondwet en 21 van de wetsbepalingen
inzake de slijterijen van gegiste dranken,
gecoordineerd bij het koninklijk beslnit
van 3 april 1953, gewijzigd bij artikel 13
van de wet van 6 juli 1967, en van het
algemeen rechtsbeginsel dat in strafzaken
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rust,
dat eiser zaakvoerder noch aangestelde
doordat het arrest eiser veroordeelt van mevrouw Diame was ;
Dat, wanneer het er op wijst dat eiser
wegens overtreding van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste niet bewijst dat hij handelde in de hoedranken en die veroordeling aldus recht- danigheid van zaakvoerder of van aanvaardigt : « de eerste rechter terecht gestelde eh dat, toen hij verzocht werd
heeft vastgesteld dat beklaagde niet elk stuk over te leggen waaruit zijn
bewees dat op het ogenblik dat tegen hem hoedanigheid van aangestelde kon blijproces-verbaal werd opgemaakt, hij de ken, hij heeft nagelaten zulks te doen,
slijterij vail gegiste dranken hield als het arrest alleen te kennen geeft dat
zaakvoerder of aangestelde voor rekening eiser geen enkel vaststaand gegeven aanvan mevrouw Diame, waardoor hij brengt waardoor de bewijzen zouden
derhalve niet zou aangemerkt worden worden tegengesproken die de rechters
als een nieuwe slijter ; dat, toen hem opgeven en als voldoende bescholJ-wen ;
door het hof werd gevraagd tijdens de dat het arrest aldus niet de bewijslast
debatten alle nuttige stukken over te omkeert;
Dat dit onderdeel van het middel
leggen, waardoor zijn hoedanigheid van
aangestelde zou kunnen worden vast- feitelijke grondslag mist ;
gesteld, zoals ·onder meer betreffende de
W at het tweede onderdeel betreft :
maatschappelijke zekerheid, hij heeft
nagelaten zulks te doen n,
Overwegende dift, in strijd met wat
terwijl het arrest aldus op onwettelijke het middel beweert, het arrest de overwijze aan de beldaagde de verplichting eenkomsten waarvan eiser gewag maakte,
oplegt om te bewijzen dat de bestand- ontleedt en de redenen opgeeft waarom
delen van het misdrijf niet aanwezig zijn ; het beschouwt dat die overeenkomsten
ten deze geen invloed hebben ;
en terwijl, nu het arrest nalaat de - Dat dit onderdeel van het middel, dat
overeenkomsten te ontleden, die tussen niet beweert dat het arrest de bewijsde vroegere exploitant, mevrouw Diame, kracht ;van die overeenkomsten zou heben de beklaagde werden gesloten, de ben miskehd, feitelijke gro:Q.dslag mist ;
beslissing van de feitenrechter het hof
niet in de mogelijkheid stelt om na te
Over het tweede middel, afgeleid uit
gaan of die overeenkomst al dan niet de schending van de artikelen 97 van
een overeenkomst van zaakvoerder of de Grond.wet, 9, inzonderheid §§ I en 2,
van aangestelde was en het meteen voor 17, inzonderheid § 1, 19 en 35 van de
het Hof onmogelijk is de wettelijkheid wetsbepalingen inzake de slijterijen van
van de beslissing nate gaan, met betrek- gegiste dranken, gecoordineerd bij koking tot het voornoemd artikel 21 :
ninklijk besluit van 3 april 1953, zoals
gewijzigd onderscheidenlijk bij de artiWat het eerste onderdeel betreft :
kelen 5, 9, 11 en 25 van de wet van
Overwegende dat het arrest erop wijst 6 juli 1967,
dat vastgesteld werd dat eiser op 7 en
dom·dat het arrest eiser veroordeelt om
8 oktober 1970 een slijterij van gegiste een slijterij van gegiste dranken om ter
dranken « voor eigen rekening en ten plaatse te worden gebruikt, te hebben
eigen bate n exploiteerde, dat eiser aan gehouden, gelegen Ezelsstraat nr. 3, zonde ambtenaren van douane en accijnzen der ten minste vijftien dagen alvorens
heeft verklaard dat hij tijdelijk de bazin, zijn exploitatie als nieuwe slijter te
dit is mevrouw Diame, verving en dat beginnen, de voorgeschreven aangifte
hij tijdens de debatten voor het hof te hebben gedaan en aan de bevoegde
van beroep heeft erkend dat hij de ontvanger der accijnzen de openingsontvangsten incasseerde en dat maande- belasting te hebben betaald en zonder van
lijks een vast bedrag van 25.000 frank de laatste de toelating tot het openen te
op de rekening van mevrouw Diame hebben bekomen en om tot heden te
hebben nagelaten het saldo van die
werd gestort ;
Overwegende dat het arrest op basis belasting te betaleri, en die veroordeling
van die vaststellingen beslist dat eiser aldus rechtvaardigt : « dat zo artikel 19
niet valt onder de toepassing van arti- (van de gecoordineerde wetsbepalingen
kel 21 van de gecoordineerde wetsbepa- inzake cle slijterijen van gegiste dranken)
lingen nopens de toestand van zaak- louter sommige toestanden vermeldt
voerders en aangestelden ; dat het arrest waarin een particulier als nieuwe slijter
aldus aanneemt dat aan de hand van de wordt beschouwd, artikel 17, § 1, van de

-

104-

wet integendeel bepaalt dat als slijter
wordt aangemerkt al wie · - al ware
het slechts eenmaal - gegiste dranken
verkoopt om ter plaatse te worden gebruikt, dat hiermede wordt gelijkgesteld
al wie dergelijke dranken in een voor
het publiek toegankelijke plaats aanbiedt
of laat gebruiken, dat de wet geen belang
hecht aan het feit dat men al dan niet op
proef te werk is gesteld, dat de wet
geenszins het bestaan van de hoedanigheid van nieuwe slijter afhankelijk stelt
van de omstandigheid dat de dader een
handelszaak heeft overgenomen, dat het
feit zelf gegiste dranken te verkopen
om ter plaatse te worden gebruikt van
hem die nog geen openingsbelasting heeft
betaald eeri nieuwe slijter maakt, behalve
wanneer hij zich in het bij artikel 20,
§ I, van de wet bepaalde geval bevindt n,
terwijl enerzijds voornoemd artikel 19
niet ]outer bepaalde situaties vermeldt,
waarin een particulier als nieuwe slijter
wordt beschouwd, maar alle gevallen
aanduidt, waarin dat zo is en waarin
derhalve de openingsbelasting verschuldigd is,
en terwijl anderzijds, nu het gaat om
een exploitatie uitgeoefend in een bestaande slijterij, waarvoor, zonder. betwisting hierover, de belasting was
betaald, het arrest niet vaststelt dat
eiser die slijterij had overgenomen, in
de zin van voornoenid artikel 19, of dat
hij zich in een ander in die bepaling vermelde geval bevond, waaruit volgt dat
het bestreden arrest niet het bestaan van
de bestanddelen van het misdrijf heeft
vastgesteld en evenmin zijn beslissing
wettelijk heeft gerechtvaardigd :
Overwegende dat het arrest op basis
van de in het antwoord op het derde
middel vermelde vaststellingen beslist
dat eiser voor eigen rekening een slijterij
van gegiste dranken om ter plaatse te
worden gebruikt, heeft geexploiteerd en,
na omtrent de toepassing van artikel 19
van de gecoiirdineerde wetsbepalingen erop te hebben gewezen dat « de beklaagde
beweert dat aileen de tweede hypothese
(overname van. de han.delszaak van een
reeds bestaande drankslijterij) ten deze
zou lnmnen worden in aanmerking genornen n, beschouwt dat de term " overgenomen n nochtans niet restrictief mag
worden gei:nterpreteerd, dit is in de zin
van zich een handelszaak te hebben doen
overdragen, daar de wet de hoedanigheid
van nieuwe slijter niet afhankelijk stelt
van de overname van de handelszaak ;
Dat het arrest aldus vaststelt dat

eiser een bestaande slijterij heeft overgenomen in de zin van artikel 19, 2°,
van de gecoiirdineerde wetsbepalingen
en zijn beslissing dat eiser een nieuwe
slijter is, wettelijk rechtvaarcligt;
Dat het middel dienaangaande niet
kan worden aangenomen ; dat voor zover
het middel aanvoert dat een slijter,
buiten de gevallen yermeld in genoemd
artikel 19, niet als nieuwe slijter kan
worden beschouwd, het niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
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.
22 september 1975. - 2e kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Van Lierde en Bocken (van de balie te
Brussel).

2 8 KAMER.- 22 september 1975.
1° _VONNISSEN EN ARRESTEN. -'STRAFZAKEN. - 0PENBAARHEID VAN
DE TERECHTZITTING. - VERVOLGINGEN
W'EGENS OVERTREDINGEN VAN DE WET·
TEN EN VERORDENINGEN BETREFFENDE
DE POLITIE OVER HET WEGVERK,EER
TEN LASTE VAN MEERDERJARIGEN EN
VAN MINDERJARIGEN VAN MEER DAN
ZESTIEN JAAR EN l\'UNDER DAN VOLLE
ACHTTIEN JAAR. TOE TE PASSEN
REGELS.

20 JEUGDBESCHERMING. - OVERTREDINGEN VAN DE WETTEN EN VER·
ORDENINGEN BETREFFENDE DE POLITIE
OVER HET WEGVERKEER. - VERVOLGINGEN TEN LASTE VAN MINDERJARIGEN
VAN MEER. DAN ZESTIEN JAAR EN MIN·
DER DAN VOLLE ACHTTIEN JAAR EN TEN
LASTE VAN MEERDERJARIGEN.- OPEN·
BAARHEID VAN DE TERECHTZITTING.TOE TE PASSEN REGELS.
Jo en 2° Het onde1·zoek van de vervolgingen

ten laste van minde1jarigen van mee1•
dan zestien jam· en minder dan valle
achttien jaa1· voo1· de krachtens het ge-
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in de gevallen bij Mtikel 36bis van de
wet van 8 ap1·il 1965 bepaald, onde1'
mee1' in geval van 0Ve1't1·edingen van
de wetten en vm·oTdeningen betTeffende
de JJolitie ove1• het wegve1·kee1·, heeft
plaats in 1·aadkame1'; deze 1'echtspleging
mag niet wo1'den uitgeb1'eid tot ande1'e
pe1·sonen die tegelijke1·tijd voo1·· datzelfde
ge1·echt wo1'den geb1'acht, zeljs al zijn
de laatstgenoemden en de minde1jm·igen
bij hetzelfde exploot gedagvaa1'd (1).
(Art. 96 Grondwet ; art. 36bis wet van
8 april 1965 gew. bij de wet van
9 mei 1972.)
(REGIE VAN TELEGRAFIE EN TELEFONIE,
T. PLATEAU A. EN R.; DEOUBBER EN
DEVRIEZE, T. PLATEAU A. EN R.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 februari 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Doornik;
I. Op de voorzieningen van de Regie
van telegra,fie en telefonie, burgerlijke
partij, van Charles Devrieze, civielrechtelijk aansprakelijke en burgerlijke partij,
en van Gilberte Decubber, handelende
in haar hoedanigheid van burgerlijke
partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de voorzieningen betekend
werden aan de partijen tegen wie zij
zijn gericht ;
Dat met betrekking tot de voorzieningen van Gilberte Decubber en Charles
Devrieze de neerlegging ter griffie van
het Hof op 9 juni 197 5 van de stukken
betreffende de betekening hiervan aan
de verweerders All;Jert Plateau en Robert
Plateau laattijdig is, daar zij is geschied
na het verstrijken van de termijn bepaald
in artikel 420bis, lid 2, van het Wetboek
van strafvordering, die is ingegaan op
4 maart 197 5, op welke datum de zaak
door de griffier op de algemene rol werd
gebracht;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn;
II. Op de voorziening van Gilberte
(1) Cass., 16 december 1974, 6 januari en
24 februari 1975 (A17'. cass.; 1975, blz. 449,
506 en 715).

Decubber, handelende in haar hoedanig·
heid van beklaagde :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de rechtsvordering
van het openbaar ministerie .:
1° ingesteld tegen Albert Plateau,
beldaagde, en B>obert Plateau, civielrechtelijk aansprakelijk voor deze :
Overwegende dat eiseres, beklaagde,
niet bevoegd is om cassatieberoep in te
stellen tegen de vrijspraak van een medebeklaagde en evenmin tegen het ontslaan
van rechtsvervolgin.g van de partij die
gedagvaard is als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor deze ;
2° ingesteld tegen eiseres :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 96 van de
Grondwet:
Overwegende dat blijkens het vonnis
en de processtukken eiseres en de verweerder Albert Plateau vervolgd werden
om te Ath op 18 maart 1974 onopzettelijk
slagen of verwondingen te hebben .toegebracht, de eerste aan de tweede en
de tweede aan de eerste, en beiden bovendien om het wegverkeersreglement te hebben overtreden ; dat de eiser Devrieze gedagvaard was als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor eiseres en Robert
Plateau als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor Albert Plateau ; dat
laatstgenoemde geboren . is op 25 september 1956 en dus meer dan zestien jaar
en .minder dan volle achttien jaar oud
was op het ogenblik van de feiten, terwijl
de andere partijen meerderjarig waren;
dat op de terechtzitting van 10 januari
1975 van de correctionele rechtbank het
onderzoek van de zaak uitsluitend in
raadkamer heeft plaatsgehad en dat
daarna de debatten gesloten werden
verklaard en de uitspraak van het vonnis
op de openbare terechtzitting van 7 februari 197 5 werd vastgesteld ;
Overwegende dat de bepaling van
art:lkel 36bis, lid 2, van de w@t van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, volgens welke .het onderzoek van
de vervolgingen tegen minderjarigen die
meer dan zestien jaar en minder dan volle
achttien j aar oud zijn op het ogenblik
van de feiten voor de gerechten bevoegd
op grond van het gemene recht, in de
gevallen voorzien bij deze wetsbepaling,
in raadka,mer plaatsheeft, enkel ·en
aileen werd genomen ter bescherming
van die minderjarigen; dat, daar zij
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van de terechtzittingen, omschreven in
artikel 96 van de Grondwet, zij niet kan
gelden voor andere personen die terzelfdertijd voor die gerec{tten zijn vervolgd, zelfs indien die personen en de
minderjarigen door eenzelfde exploot
gedagvaard worden ;
Dat het onderzoek van de vervolgingen
ingesteld tegen eiseres onwettelijk in
raadkamer is geschied ;
3° ingesteld tegen Charles Devrieze :
Overwegende dat eiseres, beklaagde,
niet bevoegd is om cassatieberoep in te
stellen tegen de beslissing die werd gewezen ten opzichte van die eiser, gedagvaard
als civielrechtelijk aansprakelijke partij
voor haar;
Overwegende echter dat wegens de
hierna uit te spreken vernietiging van
de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen eiseres, de beslissing, waarbij
Devrieze civielrechtelijk aansprakelijk
wordt verklaard voor de geldboete en de
kosten, geen bestaansreden meer heeft ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
rechtsvordering ingesteld tegen eiseres
en Devrieze door .de verweerder Robert
Plateau, burgerlijke partij :
Overwegende dat het vonnis, rechtdoende op die rechtsvorderingen, de
eisers hoofdelijk veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij van een
provisioneel bedrag van een frank, verhoogd met de gerechtelijke intresten, en
tot de kosten van de beide instanties, en
zegt dat de zaak door de meest gerede
partij naar de terechtzitting van de
Politierechtbank te Ath zal worden teruggebracht;
Dat die beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het Wethoek van strafvordering en evenmin
uitspraak doet over een geschil betreffende de bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, uitgesproken op de
voorziening van eiseres Gilberte Decubber, de vernietiging van de beslissing op
de strafvordering tegen haar ingesteld
de vernietiging meebrengt van de niet
definitieve beslissing op de civielrechtelijke vordering ingesteld tegen eiseres en
tegen Devrieze door de burgerlijke partij
Robert Plateau, welke laatste beslissing
het gevolg is van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt het bestre-

den vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de strafvordering ingesteld tegen
Gilberte Decubber en op de civielrechtelijke vordering ingesteld tegen deze
en tegen Charles Devrieze ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige, met dien
verstande echter dat de beslissing waarbij Devrieze civielrechtelijk aansprakelijk wordt verldaard 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 de eiseres de
Regie van telegrafie en telefonie in de
kosten van haar voorziening ; veroordeelt
de eisers Decubber en Devrieze ieder in
een derde van de kosten vari hun voorziening ; laat het overige derde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houdende in hoger
beroep.
22 september 1975. - 2e kamer. Voo1·zittM', Ridder Rutsaert, voorzitter.
Ve1'slaggeve1', Baron Vin«;otte.
Gelijkluidende conchtsie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal.
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KAMER.-

22 september 1975.

REGELING VAN RECHTSGEBIED. ~
STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ EEN VE;RDAOH~E
WEGENS WANBEDRIJVEN NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK WORDT VERWEZEN. VONNISGEREOHT DAT ZIOH
ONBEVOEGD VERKLAART OMDAT EEN
VAN DE MISDRIJVEN EEN NIET GEOORREOTIONALISEERDE MISDAAD IS EN DE
ANDERE MISDRIJVEN SAMENHANGEND
ZIJN.- BESLISSINGEN IN KRACHT VAN
GEWIJSDE
GEGAAN. - . BESLISSING
WAARBIJ DE REOHTBANK ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART SOHIJNBAAR GE·
GROND. VERNIETIGING VAN DE
BESOHIKKING. VERWIJZING NAAR
DE
KAMER
VAN INBESOHULDIGINGSTELLING.

W annee1' de kamM' van inbeschuldigingstelling een vM·dachte wegens als wanbed1'ijven omschfeven jeiten naa1· de
C01'1'ectionele 1'echtbank heeft ve1'wezen
en de correctionele rechtbank zich onbe-
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jeiten ook een niet geco1'1'ectionaliseM'de
misdaad is en de andere misd1·ijven
samenhangend zijn, vernietigt het Hoj,
het rechtsgebied 1·egelende, de beschilcking van de 1·aadkame1· en ve1·wijst de
zaak naar de kame1· van inbeschuldigingstelling, zo beide beslissingen in
k1·acht van gewijsde zijn gegaan en de
beslissing waa1·bij de 1'echtbanlc zich
onbevoegd heejt ve~·klaa1·d schijnbaar
geg1·ond is (I).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE DINANT, T. TOBBACK.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het verzoek:schrift tot regeling van rechtsgebied op
I3 februari I975 ingediend door de Pro·Curem: des Konings bij de Rechtbank van
·eerste aanleg te Dinant ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Dinant bij beschikking van 8 oktober
I974 Guillaume Tobback, geboren te
Mechelen op IO augustus I934, zaakvoerder, naar de Correctionele Rechtbank te Dinant heeft verwezen' om:
A) te Herent en te Yvoir in I969 en
I970 oplichtingen te hebben gepleegd;
B) te Brussel op I2 maart I971 een
·cheque zonder dekking te hebben uitgegeven;
0) te Brussel in maart I971 afzetterij
te hebben gepleegd ;
D) te Yvoir in I969 en I970 en ~n niet
verjaarde tijd, als administrateur of
zaakvoerder, nagelaten te hebben ter
griffie van de rechtbank van koophandel
van de zetel van de vennootschap de
balans van die boekjaren neer te leggen;
E) I. te Yvoir in I969 en I970 nagelaten te .hebben binnen de bij artikel 440
van het W etboek van koophandel voorgeschreven termijn aangifte te doen van
zijn ophouden van betaling ;
2. te Yvoir tussen I oktober I969 en
IS november I970 nagelaten te hebben
de bij artikel I6 van de wet van I5 de(1) Raadpl. cass., 18 juni 1973 (A1·r. cass.,
1973, blz. 1017), 21 augustus 1974 (ibid.,
1974, blz. 1242), 26 november 1974 (ibid.,
1975, blz. 364) en 8 september 1975, supra,
blz. 40.

cember 1872 betreffende de handelaars
bepaalde boeken te hebben gehouden ;
F) I. te Yvoir, na 9 oktober 1970, in
beslag genomen voorwerpen te hebben
verduisterd ;
2. te Herent en Yvoir in 1969 en 1970
verduisteringen te hebben gepleegd; ·
Overwegende ilat de Correctionele
Rechtbank te Dinant bij vonnis van
27 januari 1975 zich onbevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van het
geheel van de vervolgingen ingesteld
tegen de beklaagde, op grond dat de
feiten van de telastlegging F-1, verduistering van in beslag genomen voorwerpen,
indien zij als vaststaand moesten worden
beschouwd, eveneens het misdrijf kunnen
opleveren, als gefailleerd handelaar, de
misdaad van bedrieglijke bankbreuk te
hebben gepleegd, om een deel van zijn
actief te hebben verduisterd of verspild ;
dat die misdaad door de raadkamer niet
werd gecorrectionaliseerd en dat de
rechtbank wegens samenhang eveneens
onbevoegd is om kennis te nemen van
de andere telastleggingen ;
Overwegende dat de beschikking en
het vonnis in kracht van gewijsde zijn
gegaan en dat uit. hun tegenstrijdigheid
een geschil van rechtsmacht is ontstaan,
waardoor de gang van het gerecht wordt
belemmerd;
Overwegende dat uit de rechtspleging
schijnt te blijken dat het feit van verduistering van in beslag genomen voorwerpen (telastlegging F-1) dat bij de
rechters aanhangig was, eveneens de
misdaad van bedrieglijke bankbreuk oplevert en dat de feiten van de andere
telastleggingen samenhangend schijnen
te zijn;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de beschikking van 8 oktober 1974 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Dinant ; beveelt dat van dit
arrest melding zal gemaakt worden op
de kant van de vernietigde beslissing ;
verwijst de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hof van
beroep te Luik.
22 september 1975. 2e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.Ve1·slaggever, Baron Viw;otte. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.
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I 0 VOORZIENING IN OASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VooRZIENING VAN EEN BEKLAAGDE
TEGEN DE BESLISSING OP DE REOHTSVORDERINGEN VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE TEGEN EEN MEDEBEKLAAGDE EN TEGEN DE VOOR DEZE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ.
- · NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° VOORZIENING IN OASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VooRZIENING vAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TEGEN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
BURGERLIJKE
PARTIJ NIET VEROORDEELD IN KOSTEN
VAN DEZE REqHTSVORDERING.- NIETONTVANKELIJKHEID.

3° HOGER BEROEP. -

STRAFZAKEN.
-HOGEREBEROEPEN VANDEBEKLAAGDE EN VAN HET OPENBAAR l\'IINISTERIE.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET
HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE. VERZWARING VAN DE
VEROORDELING IN EERSTE AANLEG. 0NWETTELIJKHEID.

4° OASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING.
VERNIETIGING
DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELD.
ZELFS INDIEN DE
VERNIETIGING OP DE STRAFVORDERING
AMBTSHALVE WORDT UITGESPROKEN.
I 0 Een beklaagde is niet bevoegd om zich

3°

rV annee1· de beklaagde en het open bam·
ministe1·ie hoge1' be1·oep hebben ingesteld
tegen een ve~·oonlelend vonnis en het
hoge1· be1·oep van het openbaa1· rninisterie
niet-ontvankelijk is veTklaard, kan de
beklaagde· tot geen zwaanle1·e stmj
wo1·den ve1·oordeeld dan die welke in
ee1·ste aanleg tegen hem is uitgesproken (3). (Art. 202 Sv.)

4° Ve1·nietiging, op de niet bepe~·kte voorziening van de beklaagde, van de veroordelende beslissing op de strajvm·dm·ing
b1·engt ve1·nietiging mecle van cle einclbeslissing op cle tegen hem ingestelcle
bu1·gerlijke 1'echtsvm·de1·ing, welke het
gevolg is van cle eerste beslissing, zelfs
inclien de ve1'nietiging van cle beslissing
op cle stmjvo1·dering ambtshalve wo1·dt
uitgesp1'oken (4).
(SCHUSTER, T. SKI'VEE EN DEOHAMPS.)
ARREST

(ve~•taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 3 februari 1975 in hager
beroep .gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Luik;

1. In zoverre de voorziening gericht is
door eiser, beklaagde, tegen de beslissingen op de vorderingen ingesteld door
het openbaar ministerie tegen de verweerders, beldaagde en civielrechtelijk
aansprakelijke partij :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissingen cassatieberoep
in te stellen ;

2. In zoverre de voorziening gericht is
door eiser, burgerlijke partij, tegen het
openbaar ministerie :

in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op de 1'echtsvordm·ingen van het open,baar
ministe1·ie tegen een medebeklaagde en
tegen de voo1' deze bttrge1•rechtelijk aanspmkelijke pa1·tij (I). (Art. 216 Sv.)

Ovenyegende dat eiser in geen kosten
ten opzichte van het openbaar ministerie
werd veroordeeld ;
Dat de voorziening dienaangaande
niet ontvankelijk is ;

2° De btt1'ge1'lijke pa1·tij die niet in kosten
van de strajvo1'dering is ve1·oordeeld, is
niet ontvankelijk om zich tegen de
beslissing op deze 1'echtsvordm·ing in
cassatie te voo1'zien (2). (Artt. 177 en
216 Sv.)

3. In zoverre de voorziening gericht is
door eiser, burgerlijke partij, tegen de
verweerders :

Cass., 11 februari 1974 (Arr. cass.,
biz. 629 ),
Cass., 17 september 1974 (An, cass.,
biz. 69),

(3) Vgl. cass., 16 september 1975, supra,
biz. 77.
(4) Cass., 20 mei 1975 (A1'1·. cass., 1975·,
biz. 1004).

(1)
1974,
(2)
1975,

Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Hof vermag acht te slaan,
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S~'RAFZAKEN. PERSOON DIE DOOR
HJTIT VONNISGERECHT MET EJTIN DESKUNDIGENONDERZOEK WORDT BELAST.
DESKUNDIGENEJTID VJTIREIST.

niet blijkt dat de voorziening aan de
verweerders werd betekend ;
Dat zij dienaangaande niet ontvankelijk is;
4. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :

2o

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. DESKUNDIGENVERSLAG EINDIGEND MET DE ONDERTEKENDE VJTIRMELDING <C ALDUS GEDAAN IN
EER EN GEWETEN, NAUWGlTIZET EN
EERLIJK », ZONDER AANROEPING VAN
DE GODHEID. NIETIG VERSLAG. VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK EN ARREST VAN HET HOF VAN
BEROEP, DIE HET VJTIRSLAG NIET UIT
DE DEBATTEN HEBBEN GEWEJTIRD, EVENEENS NIETIG.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIE-•
TIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. VERNIETIGING
DIENTENGJTIVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP DJTI TEGEN DE BEKLAAGDE
INGESTELDJTI BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 202 van
het W etboek van strafvorderi:ng : ,
Overwegende dat, na het hoger beroep
van de procureur des Konings niet on~
vankelijk te hebben verklaard, heu vonms
de door de eerste rechter ten laste van
eiser uitgesproken straf verzwaart ;
Dat die beslissing onwettelijk is ;
En overwegende dat de vernietiging
op de niet beperkte voorziening van
beldaagde van de veroordeling uitgesproken op de strafvordering, de Vt;rnietiging met zich brengt van de beshssing op de civielrechtelijke vorderi~g
ingesteld tegen hem, welke laatste beshssing het gevolg is van de eerste, zelfs al
is de vernietiging van de beslissing op
de strafvordering ambtshalve uitgespro:
ken,
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve voor zover het uitspraak doet over de ontvankelijkheid van
de hogere beroepen en over de kosten
van het bij de zaak betrekken in hoger
beroep van de verweerders en voor zover
het de civielrechtelijke vordering van
eiser afwijst en hem veroordeelt in de
kosten van de beide instanties van die
rechtsvordering; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in de helft
van de kosten en laat de andere helft
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hoei, zitting houdend in
hoger beroep.
22 september 1975. - 2e kamer. V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

2e
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40 CASSATIE. ---,--- OMVANG. STRAFZAKEN. BESLISSING WAARBIJ DE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE AAN DE
BURGERLIJKE P ARTIJ VJTIROORZAAKTE
SCHADE TUSSEN DE BEKLAAGDE EN DE
BURGERLIJKE
PARTIJ
WORDT
VERDEELD, TEN BELOPE VAN EEN HELFT
VOOR IEDER. VERNIETIGING, OP DE
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE, VAN
DE BESLISSINGEN OP DE STRAFVOR·
DERING EN OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. VERNIETIGING WELKE
ZICH NIET illTSTREKT TOT DE BESCHIKKINGEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ OP DE
HELFT TEN MINSTE VASTSTELLEN EN
HET BEDRAG VAN DE SCHADE BEPALEN.

1o Hij die dooT het vonnisge1·echt met

een deskttndigenonde1'Zoek :wordt belast,
moet de deskundigeneed ajleggen zoals
die bepaald is bij a1·tikel 44, lid 2, van
het Wetboek van stmjvo1'de1·ing (1).

:,o Wanneer een vonnis van de cor1·ectionele
1•echtbank nietig is omdat het een deskttndigenve1·slag dat nietig. was wegens
het ontb1·eken van de aan1·oeping van
de godheid in de eedjo1·1mtle niet uit de
debatten heeft gewee1·d, eigent het a1·rest
van het hof van beroep, dat evenmin het
nietig verslag uit de debatten heeft

23 september 1975.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN. -

(1) Cass., 15 mei 1972 CAr1·. cass., 1972,
biz. 852).

-110geweerd, zich die nietigheid toe en is het
zelj nietig (1). (Art. 44, lid 2, Sv.)
3° De ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte
voo1·ziening van de beklaagde, van de
beslissing op de stmfvm·dering brengt
de ve1·nietiging mee van de eindbeslissing
op de tegen hem ingestelde burge?'lijke
1'echtsvm·dering, welke het gevolg is van
de ee1·ste (2).

4° W anneer de rechter de aanspmkelijkheid
voor de aan de burgm·lijke pa1·tij ve?·oorzaakte schade heejt verdeeld t1tssen de
beklaagde en die pm·tij, ten belope van
een heljt voor ieder van hen; en de
beslissingen op de strajvm·de1·ing en
op de bu1·ge1·lijke 1'echtsvo1·de1·ing ten
laste van de -beklaagde op diens voorziening wm·den vernietigd, strekt deze
ve1·nietiging zich niet uit tot de beschikkingen die de aanspmkelijkheid van de
burge1'lijke pa1·tij op de helft ten
minste (3) vaststellen en het bedmg van
de schade bepalen (4).

als deskundige werd gehoord, de eed als
dusdanig a:flegde, maar het zittingsblad
geen melding maakt van de bevestiging
van zijn verslag ; dat het hof van beroep
volledig de rechtspleging heeft nagezien,
zonder het kwestieuze verslag uit te
sluiten, en eiser veroordeelt op de strafvordering,
te1·wijl het hoger bedoeld verslag nietig
was, alsmede het arrest dat er op steunt,
nu de vermelding dat de deskundige het
« in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk " heeft opgesteld niet beantwoordt
flan het voorschrift van artikel 44 van
het Wetboek van strafvordering, om de
reden dat het niet de aanroeping van
de Godheid bevat :

Overwegende dat Daschot J ozef, die
tijdens het gerechtelijk strafonderzoek
met een deskundigenonderzoek was belast door de onderzoeksrechter en op de
terechtzitting van 27 maart 1974 van
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde werd gelword in hoedanigheid
van << ter zake aanges,telde deskundige ,,
door een op dezelfde dag gewezen tussen(J"ACOBS, T. SOHOOKAERT.)
vonnis belast werd met het uitvoeren van
een in de uitspraak bepaalde opdracht ;
ARREST.
dat hij van de uitvoering van deze opdracht een verslag opstelde, gedagtekend
RET HOF;- Gelet op het bestreden 30 maart 1975, en eindigende met de
arrest, op 19 juni 1974 door het Hof van ondertekende vermelding : " aldus gedaan
in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk >> ;
beroep te Gent gt~wezen ;
dat dit verslag bij het dossier werd geI. In zoverre de voorziening gericht is voegd;
Overwegende dat op de datum waarop
tegen de beslissing op de strafvordering
het verslag werd opgesteld de door de
die tegen eiser is ingesteld :
deskundige af te leggen eed, krachtens
Over het eerste middel, hieruit afgeleid artikel 44 van het W etboek van strafdat de correctionele rechtbank bij tussen- vordering, nog steeds de inroeping van
vonnis van 27 maart 1974 besliste dat de godheid omvatte ; dat de ten deze
het ge:raadzaam was, vooraleer uitspraak door de deslmndige aangebrachte schrifte doen, de heer Daschot met een op- telijke vermelding derhalve, wegens het
dracht te belasten; dat deze deskundige ontbreken van de aanroeping van de
op 30 maart 1974 hierover een verslag godheid, niet voldoet aan het voorschrift
neerlegde dat is ondertekend met de van dit artikel ; dat zulks de nietigheid
vermelding 1< aldus gedaan in eer en _ van het verslag medebrengt ;
geweten, nauwgezet en eerlijk " ; dat hij
op de terechtzitting van 3 april 1974
(1) Raadpi. noten 1 en 2, getekend W.G.,
onder cass., 25 juni 1971 (Arr. cass., 1971,
biz. 1081), en de aidaar aangehaaide rechtspraak en rechtsieer, inzonderheid biz. 1085,
1086, 1088 en vig.; en cass., 15 mei 1972 (ibid.,
1972, biz. 852); vgi. cass., 7 april en 26 mei
1975 (ibid., 1975, biz. 851 en 1013). Voigens
de noot 2 onder het voormeid arrest van
25 juni 1971 voideed ter zake de eed ook niet
aan de vereisten van de wet wegens het ontbreken van de. woorden « ik zweer "·

De aanroeping van de godheid in de deskundigeneed is niet meer vereist sinds de wijzfging
van art. 44, lid 2, van het Wetboek van stra£vordering bij artikei 1 van de wet van 27 mei
1974 (Belg. Staatsblad, 6 juli 1974, en erratum
21 december 1974).
(2) Cass., 20 mei 1975 (Ar?', cass., 1975,
biz. 1004).
(3) Cass., 13 mei 1974 (A1·r. cass., 1974,
biz. 1017) en 20 mei 1975 (ibid., 1975,
biz. 1004).
(4) Cass., 13 mei 1974, waarvan sprake in
noot 3; 9 september 1975, supra, biz. 41.

-
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Overwegende dat het arrest, dat op
de voor de eerste rechter gevoerde
procedure steunt en, evenmin als die"
rechter, dit nietig verslag uit de debatten
weert, zich aldus deze nietigheid eigen
maakt en, derhalve, zelf nietig is ;
Dat het middel gegrond is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering door verweerder tegen eiser
ingesteld
·
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging medebrengt van de eindbeslissing op deze civielrechtelijke vordering "well{e het gevolg ervan is ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe bestaat het tweede middel
van eiser te onderzoeken, dat geen ruimere cassatie noch cassatie zonder ver-·
wijzing kan medebrengen, vernietigt
het bestreden arrest voor zover het uitspraak doet op de strafvordering en de
civielrechtelijke vordering die tegen eiser
zijn ingesteld en het eiser deswege in de
kosten veroordeelt, behalve voor zover
het beslist dat verweerder zelf wegens
zijn eigen gedraging ten minste voor de
helft aansprakelijk is voor de geleden
schade en het het bedrag van die schade
bep~j;alt ; 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, behalve de kosten van de betekeningen van de voorziening, die ten laste
blijven van eiser; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
23 september 1975. 2 8 kamer. V oMzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm"Blaggevm·,
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Biitzler.

2 8 KAMER.- 23 september 1975.
1° WETTEN EN BESLUITEN. -BESCHIKKINGEN DOOR DE KONING GETROFFEN OP GROND VAN DE WET VAN
7 SEPTEMBER 1939, AANGEVULD BIJ DE
WET VAN 14 DECEMBER 1944. - BESCHIKKINGEN DIE HUN BINDENDE
KRACHT BEHOUDEN HEBBEN NADAT

EEN EINDE IS GEKOMEN AAN DE BUITENGEWONE MACHTEN DOOR DEZE WET
AAN DE KONING TOEGEKEND.
2° DRONKENSCHAP. - BESLUITWET
VAN 14 NOVEMBER 1939 BETREFFENDE
DE BETEUGELING VAN DE DRONKENSCRAP, GETROFFEN OP GROND VAN DE
WET VAN 7 SEPTEMBER 1939 WAARBIJ
AAN DE KONING BUITENGEWONE MACHTEN WORDEN TOEGEKEND. - BESLUITWET VAN KRACHT GEBLEVEN NA 28 FEBRUARI 1947.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE GEGEVEN REDEN. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De wetskrachtige bepalingen die ?'egelmatig door de Koning zijn vastgesteld
overeenkomstig de buitengewone machten
welke Hem wm·den toegekend bij de wet
van 7 september 1939, aangevuld bij
de wet van 14 d3c3mber 1944, hebben
hun bindende kracht behouden na
28 februari 1947, op welke datum aan
deze machten een einde is gekomen
krachtens het enig artikel van de wet
van 10 maa1·t 1947 (1).
2° De besluitwet van 14 november 1939
bet?'effende de beteugeling van de dronkenschap, geM·offen op gmnd van de wet
van 7 september 1939 waarbij aan de
Koning buitengewone mar;hten werden
toegekend, is van kracht gebleven na
28 jeb1·uari 1947 (2).·
3° Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat kritiek
oefent op een ten overvloede gegeven
reden van de bestreden beslissing (3).
(SCHEPENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 14 januari 1975 in hoger
beroep en op verzet gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Gent ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
eisers verzet tegen het in hoger beroep
(1) en (2) Cass., 26 mei 1952 (Ar1·. cass.,
1952, biz. 538} en 21 februari 1972 (ibid.,
1972, biz. 570) en noot 1 onder Iaatstvermeid
arrest.
(3) Cass., 28 april 1975 (A1-r. cass., 1975,
biz, 944),

-112doch bij verstek gewezen vonnis van
5 november 1974 ontvankelijk verklaart;
dat het verder, bij bevestiging van het
beroepen vonnis, eiser wegens openbare
dronkenschap veroordeelt tot een geldboete van 20 frank of drie dagen vervangende gevangenisstraf, dit met uitstel
van tenuitvoerlegging gedurende een
termijn van een jaar;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij eisers verzet
ontvankelijk wordt verklaard :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de veroordelende beslissing ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de wet van 7 september
1939, welke buitengewone machten aan
de Koning verleent,
cloo1·clat het vonnis wei aanneemt dat
de op grand van deze wet genotnen
besluitwet van 14 november 1939 "niet
werd geregulariseerd ll doch deze niettemin nog actueel van gelding verklaart,
terwijl, ~erste oncle1•cleel, het nochtans
duidelijk is dat de wetgever van 7 september 1939 enkel voor een tijd hetland
heeft willen plaatsen onder het regime
van de buitengewone aan de Koning
toegekende machten, wat slechts mogelijk is wa~meer ook ·een vaste einddatum
hierbij behoort, hier 10 maart 1947,
zoals vastgesteld door de wet van
10 maart 1947;
.~w.ee_cle oncle1'Cle~l, de partiele wetsWIJZigmgen waarm het vonnis de ontbrekende parlementaire goedkeuring
meent te vinden voor deze tijdelijke
besluitwet, niet kunnen gelijkgesteld
worden met een uitdrukh:elijke algemene
verlenging vermits aldus een wettekst
is ontstaan met dubbel karakter, deels
reglementerend doch vervallen, deels
wetgevend verlengd maar zonder betrekking tot de passieve dronkenschap :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bepalingen van
de besluitwet van 14 november 1939
betreffende de beteugeling van de drolikenschap door de Koning regelmatig
zijn vastgesteld op grand van de buitengewone machten welke Hem werden
verleend bij de wet van 7 september
1939;
Overwegende enerzijds dat de wet
V<;t,IJ. 10 maart 1947 zich ertoe heeft

beperkt 28 februari 1947 als einddatum
te stellen voor de buitengewone machten
die aan de Koning werden toegekend bij
de wet van 7 september 1939, aangevuld
bij de wet van 14 december 1944, en de
besluitwet van 14 november 1939 niet
heeft opgeheven ;
Overwegende anderzijds dat de wet
van 7 september 1939 geen tijdsgrenzen
heeft gesteld waarbinnen de bepalingen
die de Koning, krachtens de Hem verleende machten, regelmatig heeft vastgesteld, bindende kracht hebben ;,
Dat het vonnis dienvolgens wettig
· beslist dat << de besluitwet van 14 november 1939 op de openbare dronkenschap
haar voile uitwerking is blijven behouden,
ook nadat het leger op vredesvoet werd
gesteld en ook zonder dat ze door een
bijkomende wet werd geregulariseerd ll ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel opkomt tegen de beschouwing dat << deze
besluitwet op de dronkenschap trouwens
in bepaalde van haar artikelen is gewijzigd bij de wet van 15 november 1958 en
die van 1 augustus 1963 ll, welke beschouwing ten overvloede is gegeven ;
Dat het onderdeel, bij gebrek aan
belang, niet ontvankelijk is ;
Over het eerste middel afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doorclat het vonnis eiser op de strafvordering veroordeelt,
Dat het middel dienvolgens deels
feitelijke grondslag mist, en deels, omdat
het tegen een overbodige redengeving
opkomt, bij gemis van belang, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven ,rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
\

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 september 1975·. - 2 8 karner. de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Chatel.- Gelijlclnidende conchtsie,
de H. Tillekaerts, aclvocaat-generaal.
Voo1·zitte1·,
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1D VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH TE VOORZIEN. STRAFZAKEN. VooRZIE·
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELLJKE AANSPRAKELUK·
REID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOMEN PARTIJ, TEGEN DE
BESLISSING OP DE TEGEN EEN MEDE·
BEKLAAGDE VAN DE VERZEKERDE IN·
GESTELDE STRAFVORDERING. TusSENGEKOl\iEN PARTIJ NIET VEROOR·
DEELD IN KOSTEN VAN DEZE STRAF·
VORDERING. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

2D VOORZIENING IN CASSATIE. TERliHJN. STRAFZAKEN. BE-,
KLAAGDE BIJ VERSTEK VEROORDE_ELD,
BESLISSING OP TEGENSPRAAK T.A.V.
DE VERZEKERAAR VAN DE BURGER·
RECHTELIJKE AANSPRAKELIJK:iiEID VAN
DE BEKLAAGDE INZAKE MOTORRIJTUI·
GEN.- VOORZIENING VAN DEZE VERZEKERAAR .TEGEN DE BURGERLIJKE
PARTIJ TIJDENS DE GEWONE VERZET·
TERl\HJN VAN DE BEKLAAGDE. 0NTVANKELIJKHEID.

3D VERZEKERINGEN. -

VERniCHTE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJ •
TUIGEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE VERZEKERDE VOOR
RET STRAFGERECHT. VRIJWILLIGE
TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR.
BESLISSING DIE DE VERZEKERDE
VEROORDEELT OP DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING DOCH GEEN VER·
OORDELING.VAN DE VERZEKERAAR TEN
VOORDELE VAN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJ UITSPREEKT NOCH UITDRUKKELIJK
GEl\iEEN WORDT VERKLAARD AAN DE
VERZEKERAAR. BESLISSING NIETTEMIN TEGENSTELBA..A.R AAN DE VERZEKERAAR.

1D De ve?·zelcema?' van de btwge?'?'echtelijke

aanspralcelijkheid van· de beklaagde,
v1·ijwillig tussengelcomen pa1·tij, die niet
in lwsten van de strajvorde1·ing is Ve?'oordeeld, heeft geen hoedanigheid om zich
in cassatie te voo1·zien tegen de beslissing
op de st1·ajvonlering tegen een medebeklaagde van de ve1·zekerde (1).
2D W annee?' een beklaagde bij verstek is

ve1·oordeeld doo?' een beslissing die op
tegenspmak is gewezen t.a.v. de ve?'zekema?' van zijn btwge?'?'echtelijke aanspmkelijkheid inzake moto?'?'ijtttigen, is
deze ve?'Zekema?' ontvankelijk om zich

dadelijk tegen de btwgerlijke pa1·tij in
cassatie te voorzien, hoewel de gewone
ve?·zette?·mijn welke voo1• de beklaagde
openstaat nog niet ve?·st?·eken is (2).
(Impliciete oplossing.)
·3D Wannee?' een btwge1·lijlce 1'echtsvm·de1·ing

tot ve1·goeding van de doo?' ·een moto?'rijtttig verom·zaakte schade tegen de
beklaagde is ingesteld vom· het stmfgerecht en de Ve?'Zekeraa?' van de beklaagde vrijwillig is tussengekomen in deze
vorde1·ing, is de beslissing waa1·bij de
beklaagde op de btw·ge?·lijke ?'echtsvordering wordt ve1·oordeeld tegenstelbaar
aan deze ve?'zelcel'aar, zelfs wannee?' zij
geen ve?·oo?·deling van deze laatste ten
voo1·dele van de btwgerlijke pm·tij ttitsp?·eekt noch hem ttitd?•ttkkelijk gemeen
wm·dt ve1·klam·d (3). (Art. 9 wet 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.) (Impliciete- oplossing.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « DE EERSTE
BELGISCHE ,, T. DE BRUYNE, COLLEMAN EN « LA BELGIQUE INDUSTRIEtLE )),)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
23 september 1975. 2e kamer. Voorzitte?', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite?', de H. Bayart.
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23 september 1975.

1D REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFYORDERING.
SCHULDIGVER-.
KLARING. FEITEN OMSCHREVEN IN
DE BEWOORDINGEN VAN DE WET EN
BEWE:ZEN VERKLAARD. GEEN CONCLUSIE. REGELMATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.

(1) Cass., 17 februari 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 666).
•
(2) Cass., 23 april 1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 909).
(3) Cass., 18 oktober 1965 (Btdl. en Pas.,
1966, 219).

2D

3D

114

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. REOHTER DIE
BEPAALDE BEWIJSMIDDELEN ALS OVERTUIGENDER BESOHOUWT DAN ANDERE.
GEEN OONOLUSIE. GEEN VERPLIOHTING VOOR DE REOHTER DEZE
BEOORDELING TE MOTIVEREN.
OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT EEN GETUIGE
EERST TIJDENS DE REOHTSPLEGING IN
HOGER BEROEP WERD VERHOORD. MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET
HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1D Bij ontstentenis van conclusie dienaangaande, motiveert de feitenrechte1·
regelmatig de schuldigve1·kla1·ing van
de beklaagde door het in de bewo01·dingen
van de wet omschreven misdrijf bewezen
te vm·kla1·en (1). (Art. 97 Grondwet).
2D Bij ontstentenis van conclusie dienaan-

2e

KAMER.-

23 september i975.

VOORZIENING IN OASSATIE.
VORM.- STRAFZAKEN.- GESOHRIFT
TOT STAVING VAN DE VOORZIENING. NIET ONDERTEKEND GESOHRIFT.
HET HOF SLAAT ER GEEN AOHT OP,

Het Hof slaat geen acht op een geschrift
dat tot staving van de voorziening is
nee1·gelegd, wannee1· dit geschrift niet is
.ondertekend (4). (Artt. 422 en 425 Sv.)
(DEVOGHT.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
23 september 1975. 2e kamer. Voorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

'gaande, is ·de 1·echter niet ve1·plicht de
redenen op te geven waarom hij bepaalde
bewijsmiddelen als overtuigender beschouwt dan andere, ook al zijn zij
tegenstrijdig (2). (Art. 97 Grondwet).
3D Het middel hieruit afgeleid dat de

rechten van de vm·dediging geschonden
werden omdat een getuige eerst tijdens
de 1'echtspleging in hoge1· beroep we1·d
verhoord; kan niet voor het eerst voor
het Hof w01·den voorgedragen (3).
(MEGANOK.)

Met de notities overeenstennnend
arrest.
23 september 1975. - 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Marechal (van de balie te
Dendermonde).

(1) Cass., 5 mei 1975 (A1·r. cass.,
biz. 970).
(2) Cass., 4 november 1974 (Ar1·.
1975, blz. 290).
(3) Raadpl. cass., 27 no~ember 1973
cass., 1974, biz. 350) en 14 oktober
(ibid., 1975, biz. 198).

1975,

cass.,
(Arr. ·
1974

3e
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24 september 1975.

BEWIJS. BEWIJS DOOR GESOHRIFT. 0VEREENKOMST. ~ ZAAK DIE DE SOM
OF DE WAARDE VAN 3.000 FRANK TE
BOVEN GAAT.- BEWIJSLEVERING VAN
DE BETALING OF VAN HET FEIT WAARDOOR DE VERBINTENIS IS TENIETGE·
GAAN. SOHRIFTELIJK BEWIJS VEREIST. UITZONDERING.

Hij die beweerd bevrijd te zijn van een
verbintenis ove1· een zaak die de som
of de waarde van 3.000 frank te boven
gaat, moet door een geschrift het bewijs
levm·en van de betaling of van het feit
dat het tenietgaan van zijn verbintenis
heeft teweeggebmcht; dam·van is hij
echter vrijgesteld o.m. indien hij bewijst
dat het hem materieel of mo1•eel onmogelijk is geweest zich een schriftelijk bewijs
te verschaffen en in dit geval kan hij
doo1· getuigen of vm·moedens het bewijs
leveren dat de verbintenis is teniet-

(4) Cass., 19 november 197! (Arr. casa
]975, biz. 344).
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gegaan (1). (Artt. 1315, 1341, 1348
en 1353 B.W.) (Impliciete oplossing.)
(MARTIN, T, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«COMMERCE BOURSE ».)
ARREST

(Ve?'taling),

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
.arrest, op 4 december 1973 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1282, 1315, 1331,
1332, 1341, 1347, 1348, 1353 van het
Bnrgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doo1·dat, na enerzijds te hebben vastgesteld dat het bedrag van eisers maandloon niet werd betwist, dat het echter
vreemd was dat hij gednrende drie jaar
geen loon had ontvangen of gevraagd,
dat de verklaring voor deze onwaarschijnlijke toestand te vinderi was in de
intieme betrekkingen die tussen eiser
en mevronw S ... , afgevaardigd beheerder
van verweerster, hadden bestaan, alsmede in het feit dat eiser zich als de
patroon van de door verweerster gf3exploiteerde inrichting kon beschonwen,
en anderzijds erop gewezen te hebben
dat verweerster betoogde dat eiser van
de afgevaardigd beheerder veel grotere
bedragen had ontvangen dan 8.000 frank
maandloon, en dat, in antwoord hierop,
eiser, zonder het aangevoerd feit te outkennan, had verklaard dat het ging om
tamelijk hoge representatiekosten, het
arrest beslist « dat in het onderhavige
geval, niettegenstaande de niteenlopende
verklaringen van de partijen, nit de op
de terechtzitting gegeven toelichtingen
en nit het geheel van de dossiers blijkt
(1) Het geschil had betrekking op de uitvoering van een arbeidsovereenkomst voor
bedienden, waarin een maandwedde van
meer dan 3.000 frank was vastgesteld. In die
tijd was het bewijs inzake arbeidsovereenkomst voor bedienden en de uitvoering van de
eruit volgende verbintenissen geregeld door
het gemene recht. Sinds de inwerkingtreding
van de wet van 22 november 1969, dit is
sinds 19 januari 1970, kan het bewijs inzake
een dergelijke overeenkomst geleverd worden
door getuigen (gecoiirdineerde wetten betreffende het bediendencontract, artikel 4bis
nieuw) en dientengevolge door vermoedens
(art. 1353 B.W.; cass., 25 januari 1957, Bull.
en Pas .. 1957, I, 608).

dat aanzienlijk hogere bedragen dan
het opgegeven maandloon waren overhandigd aan appellant, thans eiser, die,
wat niet wordt betwist, comfortabel
leefde en zijn moeder een uitkering tot
levensonderhond betaalde ; dat de door
de partijen geschapen toestand onvermijdelijk tot gevolg had dat er helemaal
geen onderscheid gemaakt werd tnssen
het loon, het zakgeld en de representatiekosten en zulks te meer daar appellant
zelf erkent dat hij zich als de patroon
van het door ge'intimeerde, thans verweerster, geexploiteerd cafe kon beschonwen ; dat het geld naar alle waarschijnlijkheid verscheidene malen per
maand was overhandigd -; dat de eerste
rechter derhalve terecht oordeelde dat
in het onderhavige geval artikel 9 van
de wet v;:tn 12 april 1965 blijkbaar niet
werd miskend en dat' uit de elementen
van de zaak volgt dat de maandelijkse
nitbetal:iJJ.g van het loon niet verder moet
worden bewezen ; dat derhalve, ten deze,
de artikelen 1315 en 1341 van hetBnrgerlijk Wetboek ten onrechte door appellant
worden aangevoerd », en, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de door eiser
ingestelde vordering tot betaling van een
bedrag van 264.000 frank aan loon voor
het tijdvak van 1 november 1967 tot
31 juli 1970 ongegrond verklaart,
te1•wijl het arrest, door zijn bes1issing
dat, gelet op de e1ementen van de zaak
die het opgeeft, verweerster de maandelijkse , nitbetaling van het loon niet
verder moest bewijzen, op vermoedens
steunde en aldns, door niet vast te stellen
dat verweerster zich kon beroepen op de
artikelen 1347 of 1348 van het Burgerlijk
W etboek of een van de andere bij de wet
toegelaten middelen tot bewijs van de
betaling kon aanvoeren, de regel miskende dat het bewijs van de betaling,
hoven de 3.000 frank, in beginsel door een
geschrift moet worden geleverd (schending van de artikelen 1315, 1341 en 1353
Over de terugwerkende kracht van de
wetten inzake bewijslevering, raadplege men
DE PAGE, Tmite elementai1·e de droit civil
belge, d. I, nr. 231quatm·, RouBIER, Droit
transitoire, 2• uitg., nrs. 52 tot 54, en RoEMEN,
« Commentaire de la loi du 21 novem~re
1969 », Revue du tmvail, 1970, biz. 1 en vlg.
en biz. 74, nr. 39.

Over de morele onmogelijkheid om zich
een schriftelijk bewijs te verschaffen, raadplege men cass., 3 juni 1935 (Bull. en Pas.,
1935, I, 270), en DE PAGE, op. cit., d. III,
nr. 904.
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van het Burgerlijk W etboek en, voor
zoveel nodig, van de artikelen 1282,
1331, 1332, 1347 en 1348 van hetzelfde
wetboek) ; de vaststellingen en ov~r
wegingen van het arrest het althans met
mogelijk maken na te gaan om welke
redenen, volgens de feite~rechters, het
bewijs door vermoedens, mettegenstaande de artikelen 1315 en 1341 van het
Burgerlijk W etboek, in het onderhavige
geval kon worden toegelaten, noch, ~er
halve, de wettigheid van dez~. beshssmg
te toetsen (schending van art1kel 97 van
de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest slechts
wordt bestreden voor zover het de
ongegrondverklaring uitsl?reekt van de
vordering tot veroordehng van verweerster om aan eiser een bedrag van
264.000 frank aan loon te betalen;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat appellant (thans eiser) met mevrouw S ... , afgevaardigd beheer~er. van
ge!ntimeerde (thans verweerster), 1ntwme
betrekkingen heeft onderhouden en zegt
dat het feit dat er helemaal geen onderscheid gemaakt werd tussen het loon, het
zakgeld en de representatiekosten een
" onvermijdelijk " gevolg is van de door
eiser en mevrouw S ... geschapen toestand;
Overwegende dat het arrest nit deze
vaststellingen afleidt dat eiser zich ten
onrechte beroept op artikel 1341 van
het Burgerlijk W etboek, d_at ~~ gevall~;n
opgeeft waarin een schr~fteh_Jl~ beWIJS
wordt vereist, en aldus 1mph01et doch
zeker aanneemt dat het voor. verweerster
moreel onmogelijk was zich een schriftelijk bewijs van de betalingen te verschaffen;
Overwegende dat het arrest dus regelmatig met redenen is omkleed en het
bestreden beschikkende gedeelte wettelijk is verantwoord ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 september 1975. - 3 8 kamer. de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Meeus. Gelijklnidende oonolttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. VanRyn.
Voorzitte~·,

3e

KAMER. -

24 september 1975.
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ARBEIDSONGEVAL. WEDER•
TEWERKSTELLING VAN DE GETROFFENE
DOOR ZIJN WERKGEVER. WET VAN
10 APRIL 1971, ARTIKEL 23, LID 3. WEDERTEWERKSTELLING NIET UITGESLOTEN TEN GEVOLGE VAN EEN AKKOORD TUSSEN WERKNEMER EN vVERKGEVER •.

2o

ARBEIDSONGEVAL. WEDERTEWERKSTELLING VAN DE GETROJ<'FENE
DOOR ZIJN WERKGEVER,
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 23, LID 3, VAN DE
WET VAN 10 APRIL 1971. WEDERTEWERKSTELLING MOET GESCHIEDEN
OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN
ARTIKEL 23, LID 1, 2 EN 7. -BEPALIN·
GEN NIET VAN TOEPASSING BIJ ONTSTENTENIS VAN KONINKLIJKE BESLUITEN TOT VASTSTELLING VAN DIE PROCEDURE.

30

ARBEIDSONGEVAL. WEDERTEWERKSTELLING VAN DE GETROFFENE
TEN GEVOLGE
VAN EEN AKKOORD
MET DE WERKGEVER. VERGOEDING
VASTGESTELD BIJ ARTIKEL 23, LID 3,
VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971.

I o DooT in a1'tikel 23, lid 3, te bepalen dat

indien de get1·ojjene de wede1·tewe1·kstelling aanvaa1·dt, hij 1'eoht heeft op
een ve1·goeding die gelijk is aan het
ve1•sohil tussen het loon veTdiend v661'
het ongeval en het loon dat hij ingevolge
zijn wede1·tewerkstelling ontvangt, beoog_t
de a1' beidsongevallenwet van 10 ap1'~l
1971 inzonde1'lwid de wedertewe1·kstelling
die plaatsheeft op vooTstel van de m·beidsgeneeshee1', oveTeenkomstig lid 1 en 2 van
genoemd a1·tikel, dooh sl1tit de wede1'tewe~·kstelling ten gevolge van een akkoord
tussen de we1'lmeme1· en de werkgeve1'
niet 1tit (1).
2o W annee~· de getToffene van een a1·beids-

ongeval op vooTstel van zijn we1·kgevm·
wede1• te we1·k gesteld is, oveTeenkomstig
artikel 23, lid 3, van de m·beidsongevallenwet van 10 apTil 1971, moeten de
1·egels van lid 1, 2 en 7 van dit a1·tikel
gevolgd wo1'den; deze wedertewerkstelling
lean evenwel niet plaatshebben zolang de
Koning de 1'egels niet heeft bepaald
volgens welke de a1·beidsgeneesheer de
in het eeTste lid bedoelde taak volbTengt

(1) Cass., 2 oktober 1974 (An·. oass., 1975;
blz. 156).

-117tewerkstelling aanvaardt zoals ze geregeld is in lid 1, dat van de forfaitaire
regeling zeer uitzonderlijk wordt afgezien
en enkel wanneer de wetgever door de
eontrole van een onpartijdig geneesheer
zeker is dat een getroffene zo'n werk
kan hervatten zonder gevaar voor zij;n
gezondheid, dat bij gebrek aan een der3o Wannee1· de get?'ojjene van een a?·beids- gelijke eontrole de gewone regeling van
ongeval wede1· te wm·k gesteld wo1·dt ten toepassing blijft, de vergoeding wegens
gevolge van een akkooTd met de we1·k- tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongesehiktgeve1', heeft hij 1'echt op het ve1·schil heid eve.ntueel bij een opnieuw uitbetaald
tussen het loon ve1·diend v661· het ongeval volledig loon gevoegd wordt en wel omdat
en het loon dat hij ingevolge zijn wede1·- de getroffene reeht heeft op meer dan het
tewe1·kstelling ontvangt, ove1·eenkomstig ·normale loon, daar hij een sehadelijker
attikel 23, lid 3, van de atbeidsongeval- werk verrieht' als hij liehamelijk daarvoor
lenwet van 10 ap1'il 1971; in dit geval nog niet helemaal gesehikt is, dat de
moeten noch de a1·beidsgeneeshee1·, noch litigieuze vergoedingen derhalve verhet comite voo1' veiligheid, hygiene en sehuldigd zijn omdat hij het werk buiten
vmj1·aaiing det we1·kplaatsen, noch het iedere eontrole en toestemming van de
JJa?'itai1· comite belast met het toezicht arbeidsgeneesheer hervat heeft,
op de inte?·bedtijfsgeneesktmdige dienst
tenvijl de wet van 10 april 1971, door
tussenkomen als bepaald in lid 1, 2 in artikel 23, 'lid 3, te bepalen dat « inen 7 van a1'tikel 23 van de wet van dien de getroffene de wedertewerkstelling
10 aptil 1971.(2).
aanvaardt, hij reeht heeft op een vergoeding die gelijk is aan het versehil
tussen het loon verdiend v66r het ongeval
( GEMEENSOHAPPELIJKE VERZEKERINGSen het loon dat hij ingevolge zijn. wederKAS VOOR DE VERGOEDING VAN DE
tewerkstelling ontvangt "• niet enkel
ARBEIDSONGEVALLEN « LA BELGIQUE
doelt op de wedertewerkstelling die overINDUSTRIELLE ll, T. OHAJEv"i'SKI.)
eenkomstig lid 1 en 2 van dit artikel
plaatsheeft, doeh ook op de wedertewerkstelling die ten gevolge van een akkoord
ARREST (Ve1'taling).
tussen de werknemer en de werkgever
HET HOF;- Gelet op het bestreden gesehiedt; in dit la.atste geval de formaarrest, op 27 juni 1974 door het Arbeids- liteiten die bij artikel 23 voorgesehreven
zijn voor het geval dat de wedertewerkhof te Luik gewezen ;
stelling plaatsheeft na een vraag van de
Over het middel afgeleid uit de sehen- medisehe adviseur van de verzekeraar,
ding van artikel 23, inzonderheid lid 1, niet vereist zijn en het arrest bovendien
2 en 3, van de arbeidsongevallenwet van niet vaststelt dat de wedertewerkstelling
in casu op vraag van de medisehe advi10 april 1971,
van de verzekeraar heeft plaatsdoo1·dat verweerder, aan wie op 25 fe- seur
gehad:
'
bruari 1972 een arbeidsongeval was
overkomen, van 6 tot 19 maart 1972 voor
Overwegende dat het arrest eiseres
10 pet. en van 20 maart tot 2 april 1972, veroordeelt om aan verweerder voor
de dag v66r de eonsolidatie, voor 5 pet. het tijdvak van 6 maart tot 2 april 1972
tijdelijk arbeidsongesehikt was geweest de vergoedingen wegens tijdelijke gedeelen op 6 maart 1972 zonder enige loon- telijke arbeidsongesehiktheid te betalen
derving het werk had hervat, en het op grond van een arbeidsongesehiktheid
arrest, met verwerping van het verweer van 10 pet. tot 19 maart·en van 5 pet.
dat eiseres steunde op artikel 23, lid 3, na die datum, zonder te looehenen dat,
van genoemde wet, haar veroordeelt om zoals eiseres betoogde, verweerder zonder
aan verweerder de wettelijke vergoedin- loonderving het werk had hervat ;
gen wegens gedeeltelijke arbeidsongeOverwegende dat de wet van 10 april
sehiktheid van 6 maart tot 2 april 1972 1971, door in artikel 23, lid 3, te bepalen
te betalen, met name op grond dat voor- dat « indien de getroffene de wedermeld artikel 23, lid 3, sleehts van toe- tewerkstelling aanvaardt, hij reeht heeft
passing is indien de getroffene de weder- op een vergoeding die gelijk is aan het
versehil tussen het loon verdiend v66r
het ongeval en het loon dat hij ingevolge
(1) en (2) Zie de vorenstaande noot.
zijn wedertewerkstelling ontvangt "• niet

of die volgens welke de gettoffene het
advies mag inwinnen van het cornite
voot veiligheid, hygiene en ve1jmaiing
de1· we1'kplaatsen of van het pa1'itai1·
comite belast met het toezicht op de
inte1·bed1·ijfsgeneesktmdige dienst (1).
(Implieiete oplossing.)
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enkel doelt op de wedertewerkstelling die,
overeenkomstig lid 1 en 2 van dit artikel,
plaatsheeft na een vraag van de medische
adviseur van de verzekeraar, doch ook
op de wedertewerkstelling die ten gevolge
van een akkoord tussen de werknemer
en de werkgever geschiedt ;
Dat in dit laatste geval de formaliteiten
die bij artikel 23 zijn voorgeschreven
wanneer de wedertewerkstelling plaatsheeft na een vraag van de medische
adviseur van de verzekeraar, niet vereist zijn;
Overwegende dat het arrest, dat niet
vaststelt dat de wedertewerkstelling
heeft plaatsgehad op vraag van de
medische adviseur van de verzekeraar,
de toepassing van artikel 23, lid 3, van
de wet van 10 april 1971 voor genoemd
tijdvak van tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid niet wettelijk heeft
kunnen uitsluiten;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, krachtens artikel 68
van de wet van 10 april 1971, de kosten
ten laste moeten kmnen van eiseres ;

KAMER.-

24 september 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. BESLISSING DIE EEN EIS
TOEWIJST. REGELMATIG VOORGE·
DRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND
ANTWOORD. NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.

Niet 1'egelmatig met redenen omkleed is
de beslissing die een eis toewijst zonde1·
passend te antwo01·den op een verwee1·
dat de wede1'Pa1·tij 1'egelmatig bij conclusie heejt voo1·gedmgen (1). (Art. 97
Grondwet.)
(MARCHAL, T. DE WEE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 september 1975. - 3e kamer. Voo1·zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Closon. Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest voor zover het eiseres veroordeelt om aan verweerder de forfaitaire
vergoedingen voor het tijdvak van
tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 6 maart tot 2 april 1972 te
betalen; beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

1e KAMER.- 25 september 1975.

1°

24 september 1975. - 3e kamer.
Voo1·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Fally.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. MoTIVERINGSVERPLIOHTING.
VoRMREGEL.

2o CASSATIEMIDDELEN. -

BuRGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL WAARBIJ DE
SOHENDING VAN EEN WETTELIJKE BE·
PALING WORDT, AANGEVOERD, ZONDER
DAT NADER WORDT BEPAALD W AARIN
DEZE SOHENDING BESTAAT. NIET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin gewezen in zake dezelfde
eiseres en Feracin op de voorziening
tegen een arrest van het Arbeidshof te
Luik van 27 juni 1974.

1° De verplichting de vonnissen en ar1·esten
te motive1·en beantwo01·dt aan een vorm1'egel; 1'egelmatig gemotiveerd is de
beslissing die de do01• een partij bij
conclusie voo1·ged1·agen argumentatie .tegenspreekt en de reden opgeeft waarom

1

(1) Cass., 31
1975, biz. 623).

januari

1970

(A1·r. cass.,

-
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zij deze verwe1·pt, welke oak de waa?"de
van deze 1·eden zij (1). (Art. 97 Grand-

GERLIJKE OF POLITIEKE REOHTEN OF
EEN STRAFVERVOLGING AANHANGIG IS.
BEVOEGDHEID VAN DE REOHTER
OM NA TE GAAN OF DEGE;NE DIE EEN
HANDELING VERRIOHT I.V.M. RET BESTUUR OF DE INRIOHTING VAN EEN
EREDIENST VOLGENS DE STATUTEN EN
REGLEMENTEN VAN DE KERK BEVOEGD
WAS VOOR DIE HANDELING. VOORWAARDE.

wet.)

2o Niet ontvankelijk is het middel waa1·bij

de schending van een wettelijke bepaling
wo1·dt aangevoerd, zonde1· dat nade1'
wo?"dt bepaald waa1·in deze schending
bestaat (2). (Art. 1080 G.W.)
(BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN OPENBARE WERKEN,
T. WERRIE B. EN WER.RIE J.)

3°

CASSATIEMIDDELEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT KRITIEK
OEFENT OP EEN TEN OVERVLOEDE
GEGEVEN REDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1°

en 2° De rechte1' bij wie een betwisting
ove1' bU1'ge1·lijke of politieke 1'echten of
een stmf1'echtelijke ve1'volging aanhangig is, is bevoegd om na te gaan of
degene die een handeling ve?Ticht i.v.m.
het bestutM' of de inrichting van een
e1'edienst, volgens de statttten en reglementen van de Ke1·k, bevoegd was voo1'
deze handeling, indien een beslissing
hie1·ove1' noodzakelijk is voo1' zijn vonnis (3). (Artt. 16, 92 en 93 Grondwet.)

. Met de notities ove~eenstemmend
arrest.

25 september 1975. - 18 kamer. Voo1·zitter, de H. Louveaux, eerste voor_zitter. Ve1·slaggever, de H. Capelle.Gelijk1uidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. Fally.

1•
1°

KAMER.-

25 september 1975.

EREDIENST. REOHTER BIJ WIE
EEN BETWISTING OVER BURGERLIJKE
OF POLITIEKE REOHTEN OF EEN STRAF·
REOHTELIJKE VERVOLGING AANHANGIG
l S . - BEVOEGDHEID OM NATE GAAN OF
DEGENE DIE EEN HANDELING VERRIOHT
I.V.M. RET BESTUUR OF DE INRIOHTING
VAN EEN EREDIENST VOLGENS DE
STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE
KERK BEVOEGD WAS VOOR DIE HAN·
DELING.

2° RECHTERLIJKE

MACHT.- REOHTER BIJ WIE EEN GESOHIL OVER BUR-

3° Zonde1· belang en de1·halve niet ontvankelijk is het middel dat k1'itiek oefent
op een ten ove1'vloede gegeven ?"eden van
de best1·eden beslissing (4).
(DUCHON, T. SYNODE VAN DE EVANGELISOHE KERK VAN BELGIE EN BELGISORE STAAT, MINISTER VAN JUSTITIE.)
ARREST

(vertaling),

RET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 5 juni 1967 door het Hof van
beroep te Luik gewezen (5);
Over het eerste middel, afgeleid uit de

(1) Vgl. cass., 18 december 1972 (A1'?', cass.,
1973, biz. 399); raadpl. cass., 28 november
197 4, supm, biz. 378.
(2) 0ass., 28 november 1974 (A1·r. cass.,
1975, biz. 378).
(3) Raadpl. o.m. Brussel, 14 maart 1883
(Bull. en Pas., 1883, II, 145) en Luik, 22 maart
1883 (ibid., 1883, II, 157); BELTJENs, Constitution belge, art. 14-16, nr. 24, art. 117, nr. 7;
DoR, Notes de d1·oit public, 1953, nr. 407,
biz. 215 ; DuPRIEZ, « Etudes sur les rapports
des Eglises et de l'Etat en Belgique "• in Bull.
de la societe de legislation comparee, Paris,
1905, biz. 176 en vlg., inz. biz. 216; GIRON,
Dictionnaire administmtij, yo Liberte de con-

science, nrs. 78-79, biz. 376; J\'[AsT, Overzicht
van het Belgisch grondwettelijk ?'echt, 1972,
nr. 452, biz. 413-414; ORBAN, Le droit constitutionnel de la Belgique, 1911, d. III, biz. 596;
Rep. prat. du dr. belge, yo Gultes, nrs. 82-83;
WAGNON, «La condition juridique de l'Eglise
catholique en Belgique "• in Ann. d1·., 1964,
biz. 59 en vlg., inz. biz. 78; WIGNY, Traite
de droit constitutionnel, 1952, d. I, nr. 219,
biz. 344.
(4) 0ass., 6 maart 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 760).
(5) Het cassatieverzoek werd op 31 december 1974 bij de griffie van het Hof van cassatie neergelegd.

schending van de artikelen 16, 92 en 117
van de Grondwet,
doonlat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiser predikant benoemd
werd door de bevoegde overheid, namelijk
de gemeenschap van de gelovigen, om te
verantwoorden dat er zogezegd « afgezien
werd van de diensten '' van eiser, onderzocht heeft of eisers benoeming overeenstmnde· met de regels en cle statuten van
de Evangelische Kerk en met name of
hij voldoende theologische graclen bezat,
tenvijl cle rechterlijke macht dergelijk
onclerzoek niet mag verrichten en, in
zoverre een benoeming werkelijk heeft
plaatsgevonden, enkel mag nazien of zij
door de bevoegde religieuze overheid
geclaan werd :
Overwegende dat het hof van beroep,
zonder door het middel te worden bekritiseerd, vaststelt dat met name blijkt
uit de bewoorclingen van de op 25 mei
19 61 door verweerster aan eiser gezonden
brief, dat in het onderhavige geval afgezien werd van de cliensten van een predikant, wiens benoeming volgens de synode
van de Evangelische kerk van Belgie
niet overeenstemcle met de in deze kerk
geldencle regels ;
Overwegencle clat het hof van beroep,
toen het onclerzocht of het bestuur van
cle synocle bevoegcl is on1 dergelijke beslissing te treffen, er op wijst dat het bestuur van de synode van de Evat1gelische
Kerk vw1 Belgie, krachtens artikel 83 van
de Reglementen, alvorens de benoeming
van een predikant door een gemeenschap
te bevestigen, zich ervan moet vergewissen of hij in de predikantenrol
ingeschreven is, ofwel, bij gebrek aan
dergelijke inschrijving, of hij door de
commissie van het Heilig Ambt aanvaard is;
'
Dat het vervolgens verklaart dat « het
bestuur van de synode door zijn statuten
en reglementen de bevoegdheid gekregen
heeft om I 0 te onderzoeken of appellant
(tha11s eiser) voldoet aan de voorwaarden
bm tot titelvoerend predikant verkozen
te worden en of zijn verkiezing door de
Communaute de Malmedy-Saint-Vith geldig is en 2° om genoemde benoeming als
ongeldig te beschouwen omdat appellant'' (thans eiser) « niet binnen de voorwaarden van verkiesbaarheid valt '' ;
Overwegende dat het hof van beroep,
op die gronden, zonder zijn bevoegdheden
te overschrijden, beslist heeft dat het
b.estuur van de synode gebruik gemaakt
heeft van het door de statuten en
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van Belgie verleende recht om aan
eisers diensten een einde te maken ;
Overwegende dat de overwegingen van
het arrest betreffende aan de bevoegdheid van het bestuur vreemde elementen
overtollig zijn ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede, derde en vierde middel, afgeleid,
het tweede, uit de schending van de
artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk ,
Wetboek,
doordat het arrest beslist dat « het niet
dienend is zich, zoals appellant het in
zijn conclusie tot staving van zijn thesis
doet, erop te beroepen : ( ... ) 3° dat hem
in de private of administratieve briefwisseling of documenten de titel « predikant '' toegekend werd ''•
tenvijl eisers conclusie niet doelde op
de toekenning van de titel van predikant
maar op de vermelding van zijn hoedanigheid en de in de conclusie bedoelde
brief van 16 mei 1958, die tijdens de
debatten overgelegd werd, een formele
verklaring bevat betreffende eisers hoedanigheid van predikant ;
het derde, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest enkel vermeld heeft
dat het niet clienend is zich te beroepen
op de inzegening in aanwezigheid van de
voorzitter van de sy.node,
te1·wijl eisers conclusie vermeldde ''Anderzijds is het moeilijk aan te nemen hoe
de voorzitter van de sy.node appellant
op 15 juni 1958 als predikant zou durven
inzegenen en bevestigen indien hij alsdan
niet overtuigd was dat eiser de door de
stl'ttuten vereiste voorwaarden om als
predikant te werken vervulde '' ;
het vie1·de, uit de schencling van artikel 97 van de Grondwet,
dom·dat het arrest enkel vermeld heeft
dat het niet dienend is zich te beroepen
op « de administratieve en financiele
omstandigheden van zijn werk als titelvoerend predikant ,,,
te1·wijl eisers conclusie het middel ontwikkelde volgens hetwelk het ontvangen
van een salaris een bewijs is van het feit
dat de synode aan de Minister van Justitie verklaard heeft dat eiser te Malmedy
met het pastoraat belast was :
Overwegende dat, aangezien het, ener-
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zijds, beslist had dat de tegen eiser genamen maatregel geen ontslag was en,
anderzijds, vastgesteld heeft dat het
bestuur van' de synode de bij artikel 83
van het Reglement toegekende opdracht
uitgevoerd heeft, die erin bestaat dat,
alvorens de predikant van een gemeenschap benoemd wordt, onderzocht wordt
of hij in de predikantenrol ingeschreven
is ofwel, bij gebrek aan dergelijke inschrijving, of hij door de commissie van
het Heilig Ambt aangenomen is, het Hof
van beroep de door eiser in zijn conclusie
aangevoerde andere elementen niet meer
moest onderzoeken ;
Dat dit tweede, derde en vierde middel
niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan
belang;
Over het vijfde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
do01'dat het arrest geoordeeld heeft dat
de synode bevoegd was om het bestaan
van de voorwaarden van de verkiesbaarheid en van de geldigheid van de benoeming van een predikant te onderzoeken en
- op grand van die vaststelling alleen eisers rechtsvordering ongegrond verklaard heeft zonder vast te stellen dat
de synode die bevoegdheid nog kon uitoefenen na een regelmatige verkiezing
en inzegening,
tM·wijl de gewone betekenis van het
woord " inzegening , impliceert dat het
onderzoek van de voorwaarden van verkiesbaarheid uitgevoerd werd :
Overwegende dat het arrest erkend
heeft dat het bestuur van de synode de
opdracht had om, uitdrukkelijk steunend
op artikel 83 van de Reglementen, v66r
de bevestiging van de benoeming van
een predikan_t door een gemeenschap, te
onderzoeken of hij in de predikantenrol
ingeschreven is, ofwel, bij gebrek aan
dergelijke inschrijving, of hij door de
commissie van het Heilig Ambt aangenmnen is;
Overwege;q.de dat eiser niet betoogt
dat het arrest genoemd artikel 83 verkeerd zou uitgelegd hebben ; dat het
arrest derhalve passend geantwoord heeft
op de bewering van eiser die betoogde
dat zijn h1zegening door de voorzitter
van de synode aantoonde dat hij,· overeenkomstig de statuten van de Unie van
de protestantse evangelische kerken van
Belgiii, door de gemeenschap van de
parochie Malmedy-Saint-Vith tot predikant verkozen werd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 september 1975. Je kamer. Voo1·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Ve1·slaggeve1·, de H. Trousse.Gelijkluidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Ansiaux en Biitzler.

16 KAMER.- 25 september 1975.
1° ARBEIDSONGEVAL. - REGELING
VAN DE GECOORDINEERDE WETTEN VAN
28 SEPTElVIBER 1931, ARTIKEL 9. GEEN VERPLICHTING VOOR DE WERKGEVER EEN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING AAN TE GAAN. ,
2° ARBEIDSONGEVAL. - REGELING
VAN DE WET VAN 10 APRIL 1971, ART!·
KEL 49. VERPLICHTING VOOR DE
WERKGEVER EEN ARBEIDSONGEV:ALLENVERZEKERING AAN TE GAAN.
3° VERZEKERINGEN.- LANDVERZEKERINGEN. AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING. - AATIKEL 12 VAN DE
WET VAN II JUNI 1874 TOEPASBAAR.
4° VERZEKERINGEN. ---;- LANDVERZEKERINGEN. AATIKEL 12 VAN DE
WET VAN II JUNI 1874.- 0NDERSTELT
NIET DAT DE OPEENVOLGENDE OVER·
EENKOMSTEN DOOR EEN EN DEZELFDE
PERSOON ZIJN GESLOTEN.
I 0 Onde1· de 1'egeling van de wetten op de

vergoeding van de schade vom·tsp1·~titende
~tit arbeidsongevallen, gecoordinee1·d bij
koninklijk besl~tit van ?8 septembe1·
1931, was de we1·kgeve1· niet wettelijk
ve1·plicht een a1·beidsongevallenvM'Zeke1'ing aan te gaan. (Art. 9 geco6rd. wett.)
2° Onde1· de 1·egeling van de wet van
10 ap1'il 1971, is de we1·kgeve1· verplicht
een arbeidsongevallenve1·ze/ce1'ing aan te
gaan. (Art. 49 wet van 10 april 1971.)

3o De 1·egel van m·tilcel 12 van de wet van
11 j~mi 1874, volgens welke de verzeke1·de
zalcen waa1·van de gehele wam·de doo1·
een eM'ste verzeke1·ing is gedekt niet meer
het vom·werp kunnen ~titma/cen van een
niettwe ve1·ze/cering tegen dezelfde 1'isico's
ten voo1·dele van dezelfde pe1·soon, is van
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toepassing op de aanspmkelijkheidsve1'zekeringen (1).
4° De 1·egel van a1·tikel12 van de wet van
11 juni 1874, volgens welke de verzekerde
zaken waarvan de gehele waarde door
een ee1·ste verzeke1·ing is gedekt niet
meer het voorwe1·p ktmnen uitmaken van
een nieuwe ve1·zeke1'ing tegen dezeljde
risico's ten voo1·dele van dezeljde persoon,
onde1·stelt niet dat de opeenvolgende overeenkomsten doo1· een en dezeljde pe1·soon
zijn gesloten.
(VERENIGING
ZONDER
WINSTOOGMERK
cc INSTITUT CHIRURGICAL DE BRUXELLES », T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
cc FINANCIELE EN HERVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN DE A.-G.-GROEP ».)
ARREST

(ve1•taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede en het derde middel
sam en,
het tweede, afgeleid uit de schending
van artikel 12 van de wet van 11 juni
1874 op de verzekeringen en van artikel 97 van de Grondwet,
doordat, na vermeld te hebben dat cc de
door hem op 4 augustus 1969 ondertekende poliswijziging voor de overnemer ...
tot gevolg heeft gehad dat de gevolgen
van de verzekeringspolis, door overdracht
op een andere verzekeringnemer, bleven
voortduren onder dezelfde voorwaarden
als die welke er in bedongen waren », het
arrest stelt dat de polis De Ster van
22 mei 1969 niet ouder is dan de poliswijziging van 4 augustus 1969 op grand
dat cc de datum van het sluiten van de
overeenkomsten, waarmede volgens geintimeerde (thans eiseres) rekening moet
worden gehouden om vast te stellen welke
onder is, enkel in aanmerking moet genamen worden in de hypothese dat dezelfde
verzekeringnemer de twee opeenvolgende
overeenkomsten gesloten heeft; dat dit
thans het geval niet is; dat daaruit volgt
dat de litigieuze verzekeringsovereenkomst onder is dan die welke door gei:ntimeerde op 22 mei 1969 met de maatschappij De Ster gesloten werd en die
vanaf 1 april van hetzelfde jaar van toepassing werd »,
(1) Raadpl. cass., 18 juni 1953 (Bull. en
Pas., 1953, I, 823) en 20 mei 1963 (ibid., 1963,
I, 1001).

terwijl de toepassing van artikel. 12
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen, dat bepaalt dat de verzekerde
zaken, waarvan.de gehele waarde door een
eerste verzekering is gedekt, ten voordele
van een zelfde persoon niet meer door een
nieuwe verzekering tegen dezelfde risico's
kunnen worden gedekt, op geen enkele
wijze onderworpen is aan de vereiste van
de ondertekening van de twee opeenvolgende overeenkomsten door dezelfde
persoon, en door de beoordeling van het
uit die tekst afgeleid middel van eiseres
ten opzichte van een voorwaarde die het
niet bevat - de identiteit van de ondertekenaar - het arrest die wetsbepaling
geschonden heeft ; zelfs in de veronderstelling dat de voorwaarde in het
arrest wettelijk zou zijn, dit ofwel,
steunend op de feiten die het als vaststaande beschouwt, had moeten oordelen
dat het dezelfde verzekeringnemer is,
namelijk eiseres, die de polis van 22 mei
1969 met de maatschappij De Ster en de
poliswijziging van 4 augustus 1969 met
verweerster ondertekend heeft en bijgevolg de poliswijziging van 4 augustus
1969 had moeten. vernietigen, ofwel
moest oordelen, op gronden die het
nader diende te omschrijven, dat de twee
documenten niet door dezelfde persoon
ondertekend werden en derhalve de
poliswijziging van 4 augustus 1969
niet mocht verantwoorden met terugwerkende kracht tot I januari 1969
omdat zij ouder is dan de polis van
22 mei 1969, daar krachtens de regel,
die het zelf vermeld heeft, de datum van
de 'overeenkomsten in dergelijke gevallen
niet in aanmerking zou moeten genomen
worden ; daaruit volgt dat het arrest
dubbelzinnige en tegenstrijdige gronden
bevat en artikel 97 van de Grondwet
schendt;
het derde, uit de schending van artikel 9
van de vroegere gecoordineerde wetten
van 28 september 1931 op de vergoeding
van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en van artikel 97 van
de Grondwet,
doordat, om eiseres te veroordelen om
aan verweerster het bedrag van
40.203 frank, als op 30 juni 1969 vervallen premie, te betalen krachtens de
poliswijziging door de partijen gevoegd
bij de tussen verweerster en de vereniging
zonder winstoogmerk Saint ·Jean de Dieu
vroeger gesloten collectieve verzekeringspolis tegen de arbeidsongevallen en om
eiseres te verplichten om aan verweerster
de loonstaten van de perioden na 30 juni
1969 te leveren om de daarna vervallen
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wijst dat, bij het lezen van het haar door
de verzekeringsmakelaar gezonden ontwerp van poliswijziging, eiseres zich niet
kon vergissen over de draagwijdte van
haar verbintenis waardoor, voor de
dekking van de arbeidsongevallen, de
periode in aanmerking genomen wordt
die 011middellijk komt v66r deze van
1 april, die overeenstemt met de aanvangsdatum van een overeenkomst van
dezelfde aard, die zij bij de maatschappij
De Ster ondertekend had, daar zij moest
weten dat zij, tijdens die periode, wettelijk verplicht was de arbeidsongevallen
te verzekeren die in het kader van haar
activiteiten konden plaatsvinden en dat
die bezorgdheid om het voorschrift van
de wet in acht te nemen uitlegt waarom
zij zich vmu verbinden met inachtneming
van de continu'iteit van de overeenkomst,
tetwijl artikel 9 van de gecoordineerde
wetten van 28 september 1931 de werkgever niet verplichtte zich te verzekeren
tegen de risico's van arbeidsongevallen;
derhalve de door het arrest in aanmerking
genomen omstandigheid aan de rechter
noch wettelijk (schending van artikel 9
van de in het middel bedoelde wetten
op de vergoeding van de schade voortspruitende uit arbeidsongevallen) noch
logisch (schenQ_ing van artikel 97 van
de Grondwet) de door hem vermelde
" uitlegging >> kon verschaffen »
Overwegende dat het arrest, dat het
beroepen vonnis vernietigt, beslist dat
eiseres jegens verweerster gehouden is
krachtens de verzekeringsovereenkomst·
tegen de risico's van de arbeidsongevallen
in 1948 gesloten door de vereniging zonder winstoogmerk « Association Saint
Jean de Dieu » waarvan zij de inrichting
en de werkzaamheden, vanaf 1 januari
1969, .overgenomen heeft onder de naam
" Association sans but lucratif Institut
chirurgical de Bruxelles » ;
Dat het arrest zijn beslissing steunt
op een geheel van ondeelbaar lijkende
redenen, met name hierop dat !3iseres na
de betaling, in jnni 1969, van de premies
voor het eerste trimester van dat jaar
en de mededeling aan verweerster van
de loonstaten van: de eerste zes maanden
van datzelfde jaar, op 4 augustus 1969
een poliswijziging ondertekend heeft
luidens welke « de gevolgen van de door
de vereniging zonder winstoogmerk Association Saint Jean de Dieu ondertekende
polis op naam en ten gunste van de
Association sans but lncratif Institnt
chirurgical de Bruxelles overdragen worden, vanaf 1 jannari 1969 »; dat eiseres

« zich niet kon vergissen over de draagwijdte van haar verbintenis, die tot
gevolg had dat, voor de dekking van de
risico's van de arbeidsongevallen, de
periode in aanmerking wordt genomen
die onmiddellijk voorafgaat aan deze van
1 april 1969 ... de begi~ldatum van een
door haar bij de .maatschappij De Ster
ondertekende overeenkomst van dezelfde
aard (op 22 mei 1969); dat ge'intimeerde
(thans eiseres) moest weten dat zij,
tijdens dat tijdvak (van 1 januari tot
1 april 1969), wettelijk verplicht was de
risico's te verzekeren van de arbeidsongevallen die in het kader van haar
werkzaamheden konden gebeuren ;
dat de bezorgdheid van ge'intimeerde om
het vereiste van de wet na te Ieven nitlegt waarom zij zich won verbinden om
te zorgen voor de continnite'it van de
gevolgen van de overeenkomst » die in
1948 door de vereniging zonder winstoogmerk Association Saint Jean de Dieu
ondertekend werd; « dat het geheel van
die gegevens het onbetwistbaar bewijs
Ievert van de dnidelijke bedoeling van
ge'intimeerde om de aanvankelijk ondertekende polis (in 1948) ... voor eigen
rekening voort te zetten ; dat de eerste
rechter ten onrechte geoordeeld heeft dat
de polis De Ster, van 22 mei 1969, onder
was dan die waarop appellante (thans
verweerster) zich beroept daar deze,
zoals hierboven nitgelegd werd, onder
was omdat haar gevolgen na 1 jannari
1969 voortdnurden; ... dat de datum van
het sluiten van de overeenkomsten waarmede rekening moet gehonden worden ...
voor de vaststelling van het feit dat zij
onder zijn, enkel moet in aanmerking
genomen worden in de hypothese dat
dezelfde verzekeringnemer de twee opeenvolgende overeenkomsten gesloten
heeft ; dat dit thans niet het geval is » ;
Overwegende, enerzijds dat, artikel 9
van de bij koninldijk besluit van 28 september 1931 gecoordineerde wetten op de
vergoeding van de schade inzake arbeidsongevallen, die alsdan van toepassing
waren, de werkgever niet verplichtten
om een verzekering te nemen tegen de
arbeidsongevallen, daar dergelijke verzekering slechts vanaf de inwerkingtreding van de wet van 10 april 1971 verplicht was;
Dat het arrest, derhalve, wettelijk
niet heeft kunnen afleiden dat eiseres,
om aan het « voorschrift van de wet"
te voldoen, zich in de plaats wou stellen
van de vereniging zonder winstoogmerk
Associati~n Saint Jean de Dieu, voor alleverplichtingen van deze jegens verweerster;
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Overwegende, anderzijds, dat artikel 12, lid 1, van de wet vm1. l l juni 1874
op de verzekeringen in het algemeen, dat
op verzekering van de aansprakelijkheid
van toepassing is, volgens hetwelk de
verzekerde zaken waarvan de gehe1e
waarde door een eerste verzekering is
gedekt, niet meer het voorwerp kunnen
uitmaken van een nieuwe verzekering
tegen dezelfde risico's ten voordele van
dezelfde persoon, niet veronderstelt dat
dergelijke opeenvolgende overeenkomsten
door dezelfde persoon ondertekend werden;
Dat aldus de gronden, waarop het
arrest zijn beslissing stecmt, artikel 12
van de wet van l l juni 1874 miskennen;
Dat de middelen gegrond zijn;
Om. die redenen, en zonder het eerste
middel te moeten onderzoeken, hetwelk
tot geen ruimere vernietiging kan aanleiding geven, vernietigt het bestreden
arrest, behalve in zoverre het hager
beroep ontvankelijk wordt verldaard ;
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 feiten•
rechter wordt beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Luik.
25 september 1975. - 1e kamer. Voo?·zitte?', de H. Lonveaux, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Veln,
advocaat-generaal. - Pleite?'S, de HH.
Dassesse en De Brnyn.

1e KAMER.- 26 september 1975.
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
DIREOTE GEMEENTEBELASTING. - BEZWAARSORRIFT BIJ DE
BESTENDIGE DEPUTATIE. - TERMIJN.
- AFGIFTE VAN RET AANSLAGBILJET.
- BETEKENIS VAN RET WOORD << AF•
GIFTE ll,

De termijn om voor de bestendige deptttatie
een bezwaarsch?·ijt in te dienen tegen een
aanslag in een di1·ecte gemeentebelasting
bedmagt d1·ie maanden vanaf ,de ajgijte
van het aanslagbiljet, d.w.z. vanaf d13
ove?·handiging van dit aanslagbiUet aan
de belastingplichtige of de aanbieding

M'van aan de waning van laatstgenoemde (1). (Art. 8 wet van 5 jnli 1871.)
(SNOY, T, GEMEENTE MELSBROEK.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 26 april 197 4 door de bestendige deputatie van de provinciale raad
van Brabant inzake gemeentebelasting
op de wegeniswerken gewezen ;
Over het middel ambtshalve opgeworpen en afgeleid nit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en
8 van de wet van 5 juli 1871 wijzigingen
toebrengende aan de belastingwetten :
Overwegende dat, enerzijds, op deaanslagbiljetten melding wordt gemaakt
van de datum van 17 maart 1972 als
datum van aflevering; dat eiser, anderzijds, in zijn reclamatie van 4 december
1972 aanstipte dat die aanslagbiljetten
hem slechts op 14 oktober 1972 afgeleverd werden ;
Overwegende dat artikel 8 van de
wet van 5 juli 1871 bepaalt dat de
reclamaties « worden gezonden aan de ·
bestendige afvaardiging binnen de drie
maanden der dagtekening van de aflevering van het waarschuwing-uittreksel uit
de rol >>;
Overwegende dat het woord « aflevering >> in zijn gebrnikelijke zin betekent
« overhand,iging aan >> of« aanbieding aan
de woonst >> van de belanghebbende ;
Overwegende dat het besluit, door de
reclamatie te verwerpen omdat «nit de
stukken van het dossier blijkt dat
bedoeld verwittiging-uittreksel nit de
rol op 17 maart 1972 aan de bezwaarindiener afgeleverd werd "• in het onzekere
laat of het in feite beslist dat het stuk
op 17 maart en niet op 14 oktober 1972
aan eiser werd overhandigd of aan zijn
woonplaats werd aangeboden, dan wel
in rechte beslist, in strijd met het wettelijk begrip van aflevering, dat de datum
die door de administratie op het uit:
treksel als datum van aflevering vermeld
(1) Cass., 26 maart 1963 (Bull. en Pas.,
1963, I, 817); 2 mei 1967 (A''''· cass., 1967,
biz. 1063) ; raadpl. cass., 10 januari 1975
(ibid., 1975, blz. 531). Raadpl. oak HAYOIT
DE TERMICOURT, (( Les reclamations en matiere
d'impots sur les revenus », plechtige openingsrede van het Hof van 1 september 1958,
biz. 21 en 22, inz. noot op biz. 22.

-125is, vermoed wordt de datum te zijn
waarop het aan. de belastingplichtige
wordt overhandigd of aan zijn woonplaats wordt aangeboden ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het door eiser opgeworpen
middel, vernietigt het bestreden besluit ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gernaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak
naar de bestendige deputatie van de
provinciale raad van Antwerpen.

26 september I975. - Ie kamer.
Vom·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve~·slaggeve~·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Houtekier.

1e KAMER.- 26 september 1975.
INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE. - BELAS·
TINGSCHULDIGE DIE IN ZIJN CONCLUSIE
VOOR HET HOF VAN BEROEP HEEFT DOEN
GELDEN DAT DE BELASTBARE GROND·
SLAG WILLEKEURIG IS GERAAMD,
GEEN ANTWOORD OP HET MIDDEL.
NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2° Niet nieuw zijn de bij conclusie voo1'ged?·agen middelen · ove1' de mming van
de belastba1·e g1'ondslag waa1'0p de
aanslag van ambtswege is gevestigd,
wanneer deze middelen slechts zijn voo?'·
gedmgen tot staving van de dam· de
belastingschtddige 1·egelmatig in zijn
bezwaa1·sch1-ijt aangevoe1·de g1·iej dat de
belastba1·e g1·ondslag willekeu1·ig is gemamd (2).
(LAMBRECHT, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

26 september I975. - Ie kamer. Voo1'zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Delafontaine
(van de balie te Kortrijk) en Claeys
Bouuaert.

Io

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE VOOR HET
HqF VAN BEROEP.- BELASTINGSCHUL·
DIGE DIE BETOOGT DAT DE BELASTBARE
GRONDSLAG WILLEKEURIG IS GERAAMD.
- GESCHIL AAN HET HOF VAN BEROEP
ONDERWORPEN.- BEGRIP.

I 0 N iet gemotivee1·d is het a1'1'est van het

hof van be?"oep dat het be1·oep van een
belastingschuldige tegen de beslissing
van de di1·ecteu1· de1• di1'ecte belastingen
ve1'We1'pt, zonde1' te antwoo?"den op het
1·egelmatig voo1·gedmgen middel volgens
hetwelk de danslag van ambtswege
moest wo1'den ve1'nietigd omdat de belastba1'e g1'ondslag willekeu1'ig was vastgesteld, daar de administmtie 1'ekening
had gehouden met ve~·gelijkingspunten
en feiten welke doo1• de belastingsschuldige we~·den betwist (I). (Art. 97
Grondwet.)
(1) Raadpl. cass., 3 juni 1958 (Bull. en
Pas., 1958, I, 1095); 6 oktober 1964 (ibid.,
1965, I, 121).

Ie KAMER.- 26 september 1975.
I 0 HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. - HOGER BEROEP TEGEN EEN
VONNIS
WAARBIJ
ECHTSCHEIDING
WORDT TOEGESTAAN. HOGER BE·
ROEP MOET BINNEN ACHT DAGEN WOR·
DEN TER KENNIS GEBRACHT VAN DE
GRIFFIER VAN DE RECHTBANK DIE DE
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWE·
ZEN. - BEHOUDENS OVERMACHT IS HET
VORMVOORSCHRIFT OP STRAFFE VAN
VERVAL VOORGESCHREVEN.

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. HoGER
BEROEP TEGEN EEN VONNIS WAARBIJ
ECHTSCHEIDING WORDT TOEGESTAAN.
- HOGER BEROEP DIENT TER KENNIS
GEBRACHT TE WORDEN VAN DE GRIF·
FIER VAN HET GERECHT DAT DE BE·
STREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN.
, - VOORGESCHREVEN OP STRAFFE VAN
NIETIGHEID.
I o en 2o De te1'mijn van acht dagen waarbinnen iede1· hoge1· be1'0ep tegen een von(2) Raadpl. cass., 1 maart 1955 (Bull. en
Pas., 1955, I, 723); 17 januari 1956 (ibid.,
1956, I, 474) en 5 november 1963 (ibid.,
1964, I, 254).

-126nis waa1·bij echtscheiding wordt toegestaan moet wo1·den ter kennis gebmcht
van de g1·ijfier van de 1'echtbank die de
best1·eden beslissing heeft gewezen, is
vom·geschreven op straffe van ve1·val;
de pm·tij die hoge1· beroep instelt kan
van dit ve1·val slechts ontheven worden
indien zij bewijst dat een geval van
ove1·macht haa1· belet heeji zulks tijdig
te doen (1). (Art. 1273 G.W.)

client opgeheven te worden indien de
partij die de aanzegging moest doen
daarvan door overmacht wercl belet
(schending van artikel 1273 van het
Gerechtelijk W etboek) :

Overwegende dat eiser in conclusie
uiteenzet dat hij op 30 mei 1973 aan
gerechtsdeurwaarder Stockmans opdracht.
had gegeven boger beroep aan te tekenen
en tevens dit beroep aan te zeggen aan
de griffier van de rechtbank die de be(;r ... , T. s ... )
streden bes1issing had gewezen, dat het
hager beroep door toedoen van gerechtsdeurwaarder Libbrecht aan verweerster
ARREST.
betekend werd en ten s1otte dat gerechtsHET HOF ; - Gelet op het bestreden deurwaarder Stockmans op 13 mei 1973
arrest, op 10 september 1974 door het een ongeval had opge1open waardoor hij
volledig werkonbekwaam was, en verHof van beroep te Brussel gewezen ;
vo1gens hieruit afleidde dat de 1aattijdige
Over het middel afgeleid uit de scherr- kennisgeving aan de griffier " s1echts aan
ding van de artikelen 97 van de Grand- clit feit te wijten was " en derhalve het
wet en 1273 van het Gerechtelijk Wet- gevolg was van een omstandigheid
hoek,
vreemd aan eisers wi1 en voor hem een
doo1•dat, in antw~ord op eisers conclusie, geva1 van overmacht uitmaakte ;
waarin na aanhaling van de feitelijke
Overwegende dat, na te hebben beomstandigheid die tot de laattijdige aan- schouwd dat eiser op 30 mei 1973 aan
zegging aan de griffier aanleiding had gerechtsdeurwaarder Stockmans opdracht
gegeven, gesteld was dat « de niet-tijdige gaf het hager beroep aan te tekenen doch
aanzegging derhalve slechts aan dit feit dat laatstgenoemde, werkonbekwaam
te wijten is, en dus voor concluant een sinds 13 mei 1973, gerechtsdeurwaarder
geval van overmacht uitmaakt. "• het Libbrecht daarmee be1astte en dat deze
arrest enkel overweegt « dat appellant laatste de akte van beroep op 1 juni 1973
(thans eiser) tevergeefs doet gelden dat betekende maar de aanzegging, voorgede laattijdige aanzegging het gevolg is schreven door artike1 1273 van het
van een omstandigheid vreemd aan zijn Gerechtelijk Wetboek, slechts op 15 juni
wil; dat de beschikking van artikel 1273
1973 aan de griffier deed, het arrest
van het Gerechtelijk W etboek van openoordee1t dat eiser tevergeefs doet gelden
bare orde is en dat het verstrijken van de ·dat de 1aattijdige aanzegging het gevolg
termijn noodzakelijk het verval van haar ' is van een omstandigheid vreemd aan
beroep tot gevolg heeft "•
eisers wil;
Dat het a1dus eisers conclusie passend
terwijl, ee1·ste onde1·deel, deze overweging niet antwoordt op het door eiser beantwoordt en tevens ondubbelzinnig
ingeroepen midde1, luidens hetwelk de te kennen geeft dat het in feite oordeelt
laattijdige aanzegging het gevo1g was dat er geen overmacht bestond en dat
van een feit van overmacht (schending dienvolgens de door artikel 1273 van
het Gerechte1ijk Wetboek bepaalde sanevan artike1 97 van de Grondwet);
tweede onde1·deel, het arrest op een tie client toegepast te worden;
Dat het middel niet kan aangenomen
dubbelzinnige motivering steunt, gelijkstaande met het ontbreken van moti- worden;
vering, waar het hof van beroep in twijfel
Om die redenen, verwerpt de voorlaat of het in feite oordee1t dat er geen ziening ; veroordee1t eiser in de kosten.
overmacht bestond, clan wel of het in
rechte bes1ist dat overmacht geen uit26 september 1975. 1e kamer. zondering zou brengen aan de regel van
V oorzitter, de H. De1ahaye, raadsheer
het rechtsverva1 (schending van de
artike1en 97 van de Gronclwet en 1273 waarnemend voorzitter. - V erslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkluidende
van het Gerechtelijk Wetboek);
conchtsie, de H. Krings, advocaat-genederde onde1·deel, het ·rechtsverval wel raal.Pleite1·s, de HH. Claeys Bouuaert
en Houtekier.
(1) Raadpl. cass., 21 april 1972 (A1'1', cass.,
1972, biz. 791). ·
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AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVER·
KEERSONGEVAL. VERGOEDING VAN
DE MATERIELE SCHADE VAN DJJ1 GE·
TROFFENE DOOR ZIJN VERZEKERAAR
DIE IN ZIJN RECHTEN IS GETREDEN.RECHTSVORDERING VAN DE GETROF·
FENE TEGEN DE DADER VAN HET ON·
GEVAL EN DIENS VERZEKERAAR. BESLISSING W AARBIJ DE MATERIELE
EN MORELE SCHADE SAMEN WORDT
VASTGESTELD OP EEN KLEINER BEDRAG
DAN HETGEEN AAN DE GETROFFENE
VOOR DE MATERIELE SCHADE ALLEEN
WERD BETAALD EN W AARBIJ DE RECHTS·
VORDERING VAN DE GETROFFENE WORDT
AFGEWEZEN. 0NWETTELIJKE BE·
SLISSING.

20

CASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN·. BURGERLIJKE RECHTSVOR·
DERINGEN VAN DE GETROFFENE :VAN
EEN WEGVERKEERSONGEVAL EN VAN
ZIJN VERZEKERAAR DIE ZIJN MATERIELE
SCHADE TEGEN DE DADER VAN HET
ONGEVAL EN DIENS VERZEKERAAR HEEFT
VERGOED. BESLISSING W AARBIJ DE
MATERIELE EN MORELE SCHADE SAMEN
WORDT VASTGESTELD OP EEN KLEINER
BEDRAG DAN HETGEEN HEM WERD
BETAALD VOOR DE MATERIELE SCHADE
ALLEEN, DE RECHTSVORDERING VAN
DE GETROFFENE WORDT AFGEWEZEN EN
DE VERWEERDERS WORDEN VEROOR·
DEELD OM AAN DE VERZEKERAAR VAN
DE GETROFFENE HET DOOR HEM UIT·
. GEKEERDE BEDRAG TERUG TE BETALEN.
VERNIETIGING, OP DE VOORZIENING
VAN DE GETROFFENE, VAN DE BESLIS·
SING OP ZIJN RECHTSVORDERING. VERNIETIGING WELKE VERNIETIGING
MEDEBRENGT
VAN
DE
BESLISSING
WAARBIJ DE DADER VAN HET ONGEVAL
EN DIENS VERZEKERAAR TOT TERUGBE·
TALING VAN' DE VERZEKERAAR VAN DE
GETROFFENE WORDEN VEROORDEELD.

tegen de dadm· van dit ongeval en tegen
diens verzeke1·aa1·, na ve1·goeding van
zijn materiele schade alleen door een
ve1·zekema1· die in zijn rechten is getreden, de materiele en morele schade van
de getroffene vaststelt op een lage1· bedrag
dan hetgeen hem werd betaald voo1· zijn
materiele scha(/,e alleen en zijn 1'echtsvo1·dering tegen de dadm· van het ongeval
en tegen diens ve1·zekeraar ajwijst (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W., art. 3 en 4
voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering, en .art. 22 wet
van II juni 1874.)

2° W annee1· de get1·ojjene van een wegve1·keersongeval en de verzekeram·, die
diens materiele schade heeft ve1·goed, van
de dade1' van het ongeval en van de
vm·zekemar van zijn bu1·ge1'rechtelijke
aansprakelijlcheid gevo1·derd hebben, de
ee1·ste, dat hij zijn materiele en morele
schade zou vergoeden, de tweede, die in
de rechten van de eerste is getreden, dat
hij de door he'/11, gedane betaling zou
teruggeven, brengt de ve1·nietiging, op
de voorziening van· de eerste, van de
beslissing op de door hem tegen de
dader van het ongeval en diens verzekeram· ge1·ichte rechtsvorde1·ing vernietiging mede van de op dezelfde onwettelijkheid gegronde beslissing op de
rechtsvordering welke door de tweede
tegen diezeljde partijen werd ingesteld (2).
3° De kosten van betekening van een .voorziening aan pa1·tijen wam·tegen zij niet
is ge1·icht blijven ten laste van de
eiser (3) .

(SAMENWERKENDE VENNOOTSCHAP <<DE
FEDERALE VERZEKERINGEN » EN MAY·
STADT, T. DE GOLS EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP « RET BELGISCH VER·
HAAL».)

ARREST

:30

GERECHTSKOSTEN. STRAFZA·
KEN. 0ASSATIEGEDING. VOOR·
ZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.
BETEKENING VAN DE VOORZIENING
AAN PARTIJEN WAARTEGEN ZIJ NIET
IS GERICHT. KOSTEN VAN DEZE
BETEKENINGEN TEN LASTE VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ.

HET HOF ; Gelet op de twee
bestreden arresten, op 26 juni 1974 en

(1) Vgl. cass., 22 januari 1960 (Bull. en

Pas., 1960, I, 462).
(2) Raadpl. cass., 26 februari 1974 (.Arr.
.
(3) Cass., 30 januari 1973 (A1·r. cass., 1973,
blz. 549) en 17 februari 1975 (ibid., 1975,
blz. 666).

cass., 1974, blz. 711).

1° Onwettelij k is de beslissing die, rechtdoende op de rechtsvo1·de1·ing van de
getrofjene van een wegverkee1·songeval

(vertaling).
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5 november 1974 gewezen door het Rof
van beroep te Brussel ;

A. Op de voorziening van de cooperatieve vennootschap De Federale Verzekeringen :
Overwegende dat uit de stukken,
waarop het Rof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres,
burgerlijke partij, werd betekend aan
de partijen tegen wie zij is gericht;
Dat zij derh:alve niet ontvankelijk is;

B. Op de voorziening van Marcel
Maystadt :
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 4 van de
wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek :va~
strafvordering, 22 van de wet van 11 JUnl
1874 op de verzekeringen, houdende de
titels X en XI van hoek I van het Wethoek van koophandel en 97 van de
Grondwet,
doordat, na te hebben beslist dat de
1nateriele schade voortkomende voor
eiser uit de blijvende ongeschiktheid van
10 pro cent, waardoor deze aangetast
blijft, slechts samen met de morele
schade ex aeqtw et bono kan worden
geraamd, en na die vergoeding op
400.000 frank te hebben vastgesteld,
met inbegTip van de vergoedingsintrest,
het arrest van 26 juni 1974 verklaart
dat, nu het slachtoffer een bedrag van
505.976 frank heeft ontvangen van de
maatschappij De Federale Verzekeringen, die in de rechten van he~ slachtoffer
is getreden, ten belope van d1ens verhaal
tegen de derde aansprakelijke partij, het
slachtoffer volledig werd schadeloos gesteld en geen verhaal meer kan uitoefenen
tegen de beklaagde De Gols en haar
verzekeraar, Ret Belgisch V erhaal, en
derhalve de beklaagde De Gols en de
vrijwillig tussengekomen partij, Ret
Belo·isch Verhaal, veroordeelt om ieder
voo~ het geheel en de ene bij ontstentenis
van de andere, rechtstreeks aan De Federale Verzekeringen 400.000 frank te betalen, « als terugbetaling van de vergoedingen die 'aan de getroffene voor herstel
van de blijvende schadelijke gevolgen
werden betaald » alsmede van de gerechtelijke intresten op dit bedrag vanaf de
dat·qm van het arrest,
ttJnvijl de maatschappij « De Federale
V erzekeringen » weliswaar tegenover de
aansprakelijke derde in de rechten van
eiser is getreden t~ngevolge van de

betalingen die zij heeft verricht ter uitvoering van haar verplichtingen voor~
komende uit een overeenkomst, maar d1t
verhaalrecht nochtans beperkt blijft tot
het gedeelte van de vergoeding dat,
ten laste van de aansprakelijke derde,
een zelfde schade dekt ·dan die welke
door de verzekering is gedekt, zodat, ·
nu de maatschappij De Federale V erzekeringen de materiele schade hee~t Vf!!·
goed ·die voor eiser voortkomt mt ZIJn
blijvende ongeschiktheid van 10 percent,
zij ten deze ten onrechte haar verhaalrecht wil uitoefenen op het geheel van
de gemeenrechtelijke vergoedirig, daar
deze ex aeqtw et bono samen de materiele
en de morele scbide dekt, waaruit volgt
dat door te verklaren dat eiser geen
verhaal meer kan nemen op de verweerders De Gols en Ret Belgisch Verhaal,
het bestreden arrest van 26 juni 1974 en
dienvolgens ook dat van 5 november
1974 voornoemde wetsbepalingen schenden en alleszins niet wettelijk met redenen
omkleed zijn :
Overwegende dat het arrest van 26 juni
197 4 het totale bedrag dat aan eiser toekomt als vergoeding voor de materiele
schade voortkomende uit zijn blijvende
ongeschiktheid en voor de morele schade
tengevolge met name van de duur van
de hospitalisatie, de aard van de heelkmldige ingrepen en de geleden smarten,
op 400.000 frank vaststelt ;
Dat, na erop te hebben gewezen dat
eiser als vergoeding voor zijn blijvende
ongeschiktheid een bedrag van 505.976
frank van De Federale Verzekeringen
heeft ontvangen en dat die verzekeringsmaatschappij in de rechten van eiser is
getreden, het arrest beslist dat deze
reeds volledig is schadeloos gesteld en
geen verhaal meer kan nemen .tegen de
partijen De Gols en Ret Belg1sch Verhaa~;

Overwegende echter dat blijkens die
redenen de door de verzekeraar gedekte
schade slechts een gedeelte van de op
400.000 frank geraamde, schade uitmaakt · dat het arrest derhalve niet
heeft l~mmen beslissen, zonder de in het
middel bedoelde wetsbepalingen te schenden, dat de door de verzekeraar verrichte
betaling gans de door eiser geleden schade vergoedde, noch dat deze geen rechten
tegenover de verweerders meer kon doen
gelden;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat het arrest van 5 november 197 4, behalve voor zover het
uitspraak doet · over de. kosten, slecJ;~s
beslissingen inhoudt che vreemd ZlJll
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aan het in het middel bekritiseerde beschikkend gedeelt!'l van het arrest van
26 juni 1974; dat derhalve de vernietiging van dit beschikkend gedeelte slechts
de vernietiging van het arrest. van 5 november 1974 met zich brengt, voor zover
het betrekking heeft op de veroordeling
in de kosten ;
Overwegende dat de vernietiging binnen de hierna )Jepaalde perken van de
beslissing o'p de rechtsvordering ingesteld · door de eiser Maystadt tegen de
verweerders, zich moet uitstrekken tot de
beslissing op de rechtsvordering ingesteld
door de eiseres, De Federale V erzekeringen, tegen dezelfde verweerders, nu die
beslissing steunt op dezelfde _onwettelijke
reden en uitspraak doet over eenzelfde
betwisting tussen al deze partijen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening van eiseres ; vernietigt het arrest
van 26 juni 197 4, doch enkel en. alleen
voor zover het uitspraak doet op de
rechtsvordering ingesteld door eiser tegen
de verweerders tot vergoeding van de
materiele schade voortkomende uit zijn
blijvende ongeschiktheid en van de door
hem geleden morele schade, en op de
rechtsvordering ingesteld door de eiseres
tegen de verweerders, alsmede het arrest
van 5 november 197 4, doch enkel en
alleen voor zover het uitspraak doet over
de kosten van de rechtsvordering van
de eiser Maystadt en van de rechtsvordering van de eiseres, De Federale
Verzekeringen ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissingen; veroordeelt eiseres in de
kosten van haar voorziening ; zegt
dat de kosten betreffende de betokening van de voorziening van eiser aan
het openbaar ministerie en aan de maatschappij De Federale Verzekeringen,
tegen wie de voorziening niet is gericht,
ten laste van eiser blijven ; veroordeelt
de verweerders in het overige van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Luik.
29 september 1975. - 2e kamer.
Voorzittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gel#kluidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Ansiaux.
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KAMER.-

29 september 1975.

1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF'zAKEN. MIDDEL TEN BETOGE, DAT
OP DE CONCLUSIE GEEN ANTWOORD IS
GEGEVEN.- PASSEND ANTWOORD.MrDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

2°

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BEKLAAGDE DIE EEN FElT
AANVOERT W AARVAN HET BEWIJS NIET
KAN WORDEN GELEVERD WE GENS LEEMTEN IN HET VOORONDERZOEK. - B E SLISSING DIE VASTSTELT DAT, GESTELD
DAT ZULKS BEWEZEN IS, DE BEKLAAGDE
DAARDOOR NIET
KAN
VRIJGEPLEIT
WORDEN. GEEN SCHENDING VAN
DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING.

3° BEWIJS.

STRAFZAKEN. BEWIJSLAST. BEKLAAGDE DIE EEN FElT
AANVOERT W AARVAN HET BEWIJS NIET
KAN WORDEN GELEVERD WE GENS LEEMTEN IN HET VOORONDERZOEK. BESLISSING DIE VASTSTELT DAT, GESTELD
DAT DEZE BEWERING BEWEZEN IS, DE
BEKLAAGDE DAARDOOR NIET KAN VRIJGEPLEIT WORDEN. BESLISSING DIE
AAN DE BEKLAAGDE GEJ!)N BEWIJSLAST
OPLEGT.

4°

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

1° Feitelijke g1·ondslag mist het middel
dat aan de 1'echtm· ve1·wijt niet te hebben
geantwob1'd op een conclusie, als in de
best1·eden beslissing hierop passend is
geantwoo1·d ( 1).

2° en 3° Aan de beklaagde wordt geen
bewijslast opgelegd en de rechten van
de vm·dediging w01·den niet geschonden
doo1· de beslissing die, om een verweermiddel te verwe1·pen dat geg1'0nd is op
een jeit waa1·van het bewijs niet kan
wo1·den gelevm·d wegens leemten in het
vo01'onderzoek, vaststelt dat, gesteld dat
de bewering van de beklaagde bewezen
is, deze dam·door niet kan v1·ij gepleit
w01·den. (Beginselen over de bewijslast
(1) Cass., 4 november 1974 (.An·. cass.,
1975, biz. 295).

CASSATIE,

1976. -
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in strafzaken en over de rechten van
de verdediging.)
4o Regelmatig gemotiveerd is de beslissing

die de jeitelijke gegevens wam·op zij is
geg1·ond, na~twke~trig ve1"meldt en aldus
antwom·dt op de conclttsie waarin andere
of hiermee strijdige jeitelijke gegevens
wm·den ttiteengezet (1). (Art. 97 Grandwet.)
(DEPROOT.)

ARREST

(vertaling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1975 gewezen door
'het Hof van beroep te Luik;
Overwegende dat de voorziening enkel
en alleen gericht is tegen de beslissing
op de strafvordering ;
Over het eerste en het tweede middel
samen, afgeleid,
het ee1•ste, uit de schending van de
artikelen 154, 189, 211 van het Wetboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet en uit de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat het recht van
de verdediging oplevert,
doonlat het arrest afwijzend beschikt
op het verweer van eiser, die bij voor het
hof van beroep regelmatig genomen
conclusie als gegeven tot verontschuldiging aanvoerde « dat door de verbalisanten een aspect van het gerezen probleem
volledig werd verwaarloosd, vermits de
bestuurder Deproot, volgens zijn verklaring van 21 februari 1970, heeft beweerd
dat de tegenpartij in volle nacht zonder
enig licht reed, de rijkswacht dienaangaande geen enkele controle heeft verricht, de lamp niet heeft gepreleveerd om
ze te ontleden en evenmin de vraag aan
Obelereo zelf heeft gesteld; dat men ten
zeerste verwonderd is te zien hoe, toen
de deskundige die laattijdig werd aangewezen, is opgetreden, hij vaststelde
dat men zo vlug mogelijk de inhoud van
het koplicht heeft verwijderd, hetgeen
elke controle onmogelijk maakte », op
grond « dat de verldaring van de beldaagde volgens wie Obelereo zonder enig licht
zou hebben gereden, niet kon ·worden
bevestigd ; dat het gaat om een bewering
die geen enkele ste1.u1 vindt in de gegevens
van de zaak », ·
(1) Cass., 20
1975, blz. 561).

januari 1975

(.A1'1',

cass.,

te1·wijl, zonder te betwisten dat het
door eiser aangevoerde gegeven, zo het
bewezen was, van dien aard was hem te
verontschuldigen, het arrest, door enkel
en alleen ter verwerping van eisers verweer hierop te steunen dat zijn bewering
niet kon worden bevestigd en geen enkele
steun vindt in de gegevens van de zaak,
zijn afwijzende beschikking steunt op de
ontoereikendheid van het vooronderzoek
en derhalve de last van het bewijs van
het aangevoerde gegeven op eiser laat
rusten, hetgeen strijdig is met de wettelijke regels betreffende de bewijslast in
strafzaken en met de rechten va:n de verdediging en bovendien geen passend
antwoord oplevert op de conclusie waarin
eiser juist erover klaagde dat het wegens
de ontoereikendheid van het vooronderzoek voor hem onmogelijk was zijn
onschuld te bewijzen ;
het tweede, uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest eiser veroordeelt
wegens onopzettelijke slagen en verwondingen op grond dat « de enige vaststaande gegevens, die uit het dossier, het
onderzoek en de debatten blijken, deze
zijn dat beide weggebruikers niet rechts
hielden en dat, al waren zij al dan niet
ve1~licht met hun koplichten, zij Tnekaar
konden en hadden moeten opmerken,
hadden moeten ren11nen en 1nekaar
hadden moeten ontwijken ; dat, vermits
zij dit niet hebben gedaan, zij beiden een
fout hebben begaan, waarvoor zij in
gelijke mate kunnen worden aangesproken en die, wat Deproot betreft, het
bestanddeel van onvoorzichtigheid van
het wanbedrijf van onopzettelijke slagen
en verwondingen oplevert, dat hem alleen
ten laste is gelegd »,
te1'wijl het arrest aldus geen antwoord
geeft op de conclusie waarin eiser voor
het hof van beroep aanvoerde dat hij op
het rechter gedeelte van de rijbaan reed,
zelfs indien hij niet uiterst recht hield,
waaraan hij toevoegde dat de verplichting om rechts te houden redelijk Tnoet
·worden gei:nterpreteerd, door rekening
te hou:den met de omstandigheden « dat
het 's nachts bniten een agglomeratie
en op een smalle rijbaan normaal en
zelfs voorzichtig is niet gedurig uiterst
rechts te houclen, zolang men niet vaststelt dater een of ancler voertuig clat men
moet kruisen, opdaagt », waaromtrent
eiser be,Neercle niets te hebben gezien,
omclat Obelereo zonder lichtm1 reed ;
het derhalve onmogelijk is eruit af te
leiden of het arrest heeft oven' ogen dat
eiser niet rechts hield, omdat hij in
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rechte te allen tijde uiterst rechts op de
rijbaan moest houden, in strijd met wat
hij beweert, dan wel omdat, al hoefde
eiser niet uiterst rechts van de rijbaan
te rijden, hij zich in feite niet op de
rechter helft van de rijbaan. bevond,
zoals hij dit beweert; door dit ontbreken
van antwoord en die dubbelzinnigheid
het arrest niet wettelijk met redenen is
omkleed:
Overwegende dat de rechter in de
redenen van zijn beslissing, die in het
tweede middel zijn overgenomen, eisers
fouten nader bepaalt, die de oorzaak van
het ongeval waren, zelfs indien het voertuig van Obelereo niet verlicht was ;
Overwegende enerzijds dat, door te
beslissen dat de niet-verlichting van het
voertuig van Obelereo, al zou het werkelijk zijn geweest, niet van dien aard is
dat eiser vrij van schuld zou blijven,
het arrest zonder aan deze de last van
een bewijs over te laten dat niet op hem
zou rusten en evenmin zonder zijn rechten van verweer te 1niskennen, een
passend antwoord geeft op de conclusie
vermeld in het eerste middel, waarin dit
ontbreken van verlichting is aangevoerd ;
Overwegende anderzijds dat, door erop
te wijzen dat eiser fouten heeft begaan,
op grond waarvan hij kan worden aangesproken, door niet te hebben geremd
en Obelereo niet te hebben vermeden,
hoewel hem zulks mogelijk was en hij
deze had kunnen en moeten opmerken,
zelfs indien diens voertuig niet was
verlicht, de rechter de feitelijke gegevens
vermeldt op grond waarvan hij tot zijn
overtuiging is gekomen en een passend
antwoord geeft op de in het tweede middel vermelde conclusie, waarin andere
of ermee strijdige feitelijke gegevens
werden aangevoerd ;
Dat de middelen feitelijke grondslag
missen;
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.
29 september 1975. ~ 2 8 kamer. VooTzitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1•slaggever,
Baron Vin<;otte. ~ Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
~ Pleite1·, de H. Ansiaux.
·
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KAMER.~

29 september 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. ~ STRAFZAK:!!]N. ~BE
SOHIKKEND GEDEELTE DAT OP TEGENSTRIJDIGE REDENEN BERUST. ~ NIET
REGELMATIG GE.MOTIVEERDE BESLISSING.

Tegenst1·ijdig en dus niet 1·egelmatig gemotivee?'d is het vonnis wam·bij · woTdt
beslist dat de botsing t~tssen twee voert~tigen doo1· een v1·achtwagen we~·d veTooTzaakt, hoewel het vaststelt dat deze
botsing heejt plaatsgehad voomlee~· de
vmchtwagen te1· plaatse op'dook (1).
(Art. 97 Grondwet.)

(RAYEE, T. TERNOEY.)

ARREST

(veTtaling).

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 17 februari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder :

Overwegende dat eiser, bur~erlijke
partij, die in geen kosten jegens de openbare partij werd veroordeeld, niet bevoegd is om cassatieberoep in te stellen
tegen die beslissing ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door eiser tegen verweerder:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondwet
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat de correctionele rechtbank
zich onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen op de civielrechtelijke vordering
ingesteld door eiser tegen verweerder,
op grond dat « niet bewezen is dat Ternoey door zijn eigen fout de wagen van
Rayee heeft aangereden, daar de botsing
met deze wagen het gevolg was van de
door Briers veroorzaakte kettingbotsing »,

(1) Cass., 7 oktober en 21 oktober 1974
(Arr. cass., 1975, blz. 168 en 243), en 15 september 1971'), supra, blz. 72.
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tenvijl het vonnis in het relaas van de
feiten nitdrnkkelijk vaststelt dat vei~
weerder eisers voertnig heeft aangereden
en niet de heer Briers, daar de door laatstgenoemde veroorzaakte kettingbotsing
pas later, op een tweede tijdstip, heeft
plaatsgehad, waarnit volgt dat de redenen van het vonnis tegenstrijdig zijn :
Overwegende dat nit de vaststellingen
van het vonnis blijkt dat de wagen van
eiser werd aangereden door die van verweerder, vooraleer de vrachtwagen bestnnrd door Briers ter plaatse opdook ;
Dat het vonnis derhalve niet heeft
kunnen beslissen zonder zich tegen te
spreken, dat de botsing tnssen die
wagens « het gevolg was van de door
Briers veroorzaakte kettingbotsing » en
dat verweerder derhalve geen rijfont had
begaan;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het nitspraak
doet over de civielrechtelijke vordering
ingesteld door eiser tegen verweerder ;
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 aldns beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting hondende in hoger beroep.

mi?drijj met bepe1·king tot zeke1·e jeiten
waa?'Van sprake in de telastlegging,
kan het hof van beroep, zeljs inclien het
de door de ee1·ste 1'echte?· ttitgesp1·oken
straf bevestigt, de telastlegging niet «zande?' enige bepe1·king » bewezen ve1·klaren
zonde1· vast te stellen dat het clienaangaande met eenpm·ige stemmen van zijn leden
heeft beslist (1). (Art. 2llbis Sv.)
(ROSA, T. D'ANDREA).
ARREST (ve?'taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 197 5 gewezen door
het Hof van beroep te Bergen :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser wegens de telastlegging 1 :
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering,
doonlat het hofvan beroep, zonder vast
te stellen dat het nitspraak deed met
eenparige stemmen, eisers toestand heeft
verzwaard, door de telastlegging 1 zonder
enige beperking bewezen te verldaren,
te1·wijl de eerste rechter eiser had vrijgesproken van een gedeelte van die
telastlegging :

Overwegende dat eiser door de eerste
29 september· 1975. ze kamer.
Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer rechter werd veroordeeld wegens de
telastlegging 1, beperkt tot « toebrenging
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus .. - Gelijkluidende conclusie, van een slag .. . in het gelaat van de
de H. Ballet, advocaat-generaal. - Plei- bnrgerlijke partij ,, thans verweerster ;
te?', de H. E. Demarbaix (van de balie dat hij werd vrijgesproken van de overige
. punten van die telastlegging ;
te Charleroi).
Overwegende dat het hof van beroep,
op de hogere beroepen van eiser en van
het openbaar ministerie, al bevestigt het
de straffen uitgesproken wegens de telastlegging l, die telastlegging « zonder
enige beperking " bewezen heeft verklaard;
ze KAMER.- 29 september 1975.
Overwegende dat het hof van beroep,
door niet vast te stellen dat het dienaanHOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.- gaande nitspraak deed met eenparige
. EENSTEl\'IMIGHEID. BESLISSING IN stemmen van zijn lede:n, de in het middel
HOGER BEROEP DIE DE BEKLAAGDE AAN vermelde wetsbepaling heeft geschonden;
EEN BIJKOJ\IIEND FEIT SCHULDIG VERDat dit middel gegrond is ;
·
KLAART.- BEVESTIGING VAN DE DOOR
DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN
STRAF.
EENSTEMJYIIGHEID VEREIST.

W annem· de correctionele rechtbank een
·beklaagde heejt veroordeeld wegens een

(1) Cass., 6 mei 1974 (Ar1·. cass., 1974,
blz. 1000), en de arresten waarvan sprake in
noot 2.
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op de rechtsvorderingen ingesteld tegen
eiser wegens de telastlegging I ; beveelt
dat van clit arrest melding zal worden
gema~kt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt 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.
. 29 september I975. - 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Screvens. - Gelijlcluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

2D Ve1·nietiging, op de vooTziening van

de belclaagde, van de beschilclcing van de
madlcamm· waa1·bij hij naa1· de co?Tectionele rechtbqnlc wm·dt ve1·wezen, b1·engt
ve1·nietiging mede van de vm·oo1·deling
op de vemietigde beschilclcing (2).
3D Vm·nietiging, met ve1·wijzing, van een

beschilclcing van de 1·aadlcame1' tot vm·wijzing van een vm·dachte naa1• het
vonnisge1·echt en van de vm·oo1·deling
die emp gevolgd is, b1·engt ve1·wijzing
mede nam· dezelfde, anders samengestelde madlcame1· (3).

Voo1·zitte1·,

(ROGGENDORF.)
ARREST (vertaling).

' 2e KAMER. -

29 september 1975.

I D REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGEREOHT TOT VERWIJZING VAN EEN
VERDAOHTE NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK. CONOLUSIE VAN DE
VERDAOHTE TEN BETOGE DAT HET
ONDERZOEK NIETIG IS. - GEEN ANTWOORD. - GEEN GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2D CASSATIE. -

OMVANG. STRAFZAKEN. - VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE
VERWIJZENDE BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER. - BRENGT VERNIETIGING
MEDE VAN DE VEROORDELING OP DE
BESOHIKKING TOT VERWIJZING.

3D VERWIJZING NA CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VERNIETIGING VAN DE
BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER TOT
VERWIJZING VAN EEN VERDAOHTE NAAR
HET VONNISGEREOHT EN VAN DE VEROORDELING DIE EROP GEVOLGD IS. - VERWIJZING NAAR DE RAADKAMER,
ANDERS SAMENGESTELD.

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beschikking, op I9 februari I974 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op het
bestreden arrest, op 8 maart I97 4 gewezen door het Hof van beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling, alsmede op het bestreden arrest, op I9 december I974 gewezen door het Hof van
beroep te Brussel ;
Op de voorziening gericht tegen. de
beschikking van verwijzing op I9 februari
I974 gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van het enig artikel,
§ XV, van de wet van 25 oktober I9I9
tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke
inrichting en van de rechtspleging voor
de hoven en de rechtbanken, alsmede
van de rechten der verdediging :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie voor de raadkamer de nietigheid
van het proces-verbaal vaJ1 I9 januari
I97 4 aanvoerde, waarin de onderzoeksrechter in het Frans aantekening had
gehouden van diens verklaring die deze
in het Duits zonder de tussenkomst van
een tolk had afgelegd ; dat hij aanvoerde
dat de nietigheid van- het verhoor de
nietigheid meebracht van het bevel tot
aanhouding en van het onderzoek ;

I D Niet gemotivee1·d is de beschilclcing van

de 1'aadlcame?', waa1·bij de ve1·dachte
naar de co1'1'ectionele ?'echtbanlc wm·dt
ve?·wezen, zonde?' te antwooTden op de
conclusie ten betoge dat het onde?·zoelc
niet1:g is (l). (Enig artikel, § VI, wet
van 25 oktober I9I9; art. 223 Sv.)

(1) Raadpl. cass., 2 juli 1951 (Bull. en,Pas.,
1951, I, 762) en noot 1, get. R.H.
(2) en (3) Raadpl. cass., 2juli 1951, waarvan
sprake in cle vorige noot; 26 september 1966
(A1'1·. cass., 1967, biz. 123) en 17 juni 1968
(ibid., 1968, biz. 1267).
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Overwegende dat de beschikking er
zich toe· beperkt erop te wijzen dat de
nietigheid van het bevel tot aanhouding
gedekt is door de beslissing waarbij dit
bevel wordt bevestigd en die werd gewezen zonder dat de nietigheid werd aangevoerd, zonder te antwoorden op het
middel waarin eiser aanvoerde dat het
onderzoek zelf door nietigheid was aangetast;
Overwegende dat het teniet doen van
de beschikking van verwijzing van 19 fe. bruari 1974 de vernietiging van alles
wat hierop volgde n1et zich brengt ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de door eiser aangevoerde middelen, welke middelen geen vernietiging
zonder verwijzing zouden kunnen meebrengen, vernietigt de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel van 19 fe bruari
197 4 en bij wege van gevolgtrekking alles
wat hierop is gevolgd; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de aldus vernietigde
beslissingen ; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de zaak naar de
anders samengestelde raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
29 september 1975. 2 8 kamer. Voo1·zitteJ', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Legros.- Gelijkhddende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. E. Fobe (van de balie te
Brussel).

2"
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30 september 197 5.

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.STRAFZAKEN. SAMENSTELLING VAN
HET REOHTSOOLLEGE. REOHTER DIE
DE ZAAK TER TEREOHTZITTING VAN
DE OORREOTIONELE REOHTBANK HEEFT
ONDERZOOHT.- DEELNEMING AAN DE

(1) Cass., 11 maart 1963 (Bttll. en Pas.,
1963, I, 763), en de arresten waarvan sprake
in de noot.
Eenzelfde magistraat mag evenmin in
eenzelfde zaak als vervolgende partij en als
rechter optreden : cass., 18 mei 1971 (Ar1·.
cass., 1971, biz. 936).
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt

BESLISSING IN HOGER
0NWETTELIJKHEID.

BEROEP,

De J'echteJ' die de zaak te1' te1·echtzitting van
de C01'1'ectionele J"echtbanlc heejt onde1'zocht, mag, zeljs indien het vonnis do01·
een ande1·e J'echteJ' is gewezen, niet als
J"aadsheeJ' deelnemen aan de beslissing
in hoge1· be1·oep (1). (Artt. 2 en 292,
lid 2, G.W.)
(VAN LANGENHOVE, T. LANDSBON.D
DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april 197 4 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 292 van het
Gerechtelijk W etboek :
Overwegende dat de regels in het
Gerechtelijk W etboek gesteld, ingevolge
artikel 2 van dit wetboek op de rechtspleging in strafzaken van toepassing zijn,
behoudens wanneer deze procedure geregeld wordt door niet uitdruld{elijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de bepalingen van
genoemd wetboek ;
Dat derhalve, bij ontstentenis van
dusdanige bepalingen of rechtsbeginselen,
de regel in artikel 292 van het Gerechtelijk Wetboek vervat met betrekking tot
het lid van het vonnisgerecht dat achtereenvolgens in eerste aanleg en nadien
in de schoot van het rechtscollege in
hager beroep van de zaak kennis neemt,
ook op de rechtspleging in strafzaken toepassing vindt ;
Overwegende dat uit de stukken van
de procedure blijkt dat de heer J. Matthijs, ondervoorzitter in de Rechtbank
van eerste aanleg te Dendermonde, zitechter aan een raadsheer in het hof van
beroep, die in de kamer van inbeschuldigingstelling beslist heeft over de verwijzing van de
beklaagde of over zijn voorlopige hechtenis,
nadien van dezelfde zaak kennis te nemen als
lid van de correctionele kamer van dit hof
(cass., 19 oktober 1971, Ar1·. cass., 1972,
blz. 180).
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ting houdende in correctionele zaken als
alleenrechtsprekende rechter, op 30 mei
1972 kennis heeft genomen van de strafvordering tegen eiseres ingesteld en, bij
vonnis van dezelfde dag, in dit verband
een d_eskundigenonderzoek heeft bevolen ;
Overwegende dat, na nieuwe dagvaarding, de zaak in haar geheel werd
. hernomen door een andere rechter die,
bij vonnis van 25 juni 1973, erover uitspraak heeft gedaan ;
Overwegende dat de heer J. Matthijs,
na zijn benoeming tot raadsheer in het
Hof van beroep te Gent, deel heeft uitgemaakt van het college dat, met het
bestreden arrest, beslist heeft op de
hogere beroepen tegen laatstvermeld
vonnis ingesteld ;
Overwegende dat de _heer Matthijs
aldus in hoger beroep de wettelijkheid
heeft moeten nagaan van de onderzoeksmaatregelen die hij zelf als lid van het
vonnisgerecht in eerste aanleg verricht·
had;
Overwegende dat het arrest aldus, met
schending van artikel 292 van het
Gerechtelijk Wetboek, gewezen werd
door een rechter die vroeger bij het
uitoefenen van een ander rechterlijk
ambt kennis genomen heeft van de
zaak;
Dat het arrest deswege nietig is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen door de verweerders
tegen eiser ingesteld :
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing op de strafvordering de
vernietiging met zich brengt van de
beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders, die het
gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing ;
Om die redenen, en zonder acht te slaan
op de middelen door eiser ingeroepen,
welke tot geen vernietiging zonder verwijzing aanleiding kunnen geven, en
evenmin op de stukken die door eiser
na het verstrijken van de termijn vastgesteld bij artikel 420bis van het Wethoek van strafvordering werden ingediend, en deswege niet ontvankelijk zijn,
vernietigt de bestreden beslissing ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de vernietigde
beslissing; laat de kosten ten laste van
de Staat; verwijst de zaak naar het Hof
van beroep te Brus:sel.
30 september 1975. - 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,

de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, · de H. Heyvaert (van de balie
te Gent).

2e

KAMER. -

30 september 197 5.

1 e.

CASSATIEMIDDELEN. STRAF:,?:AKEN. STRAFVORDERING. MIDDEL DAT, ZELFS INDIEN RET GEGROND
IS, GEEN OASSATIE KAN MEEBRENGEN.
NIET ONTVANKELIJK l\UDDEL.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL DAT EEN GEBREK
AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIE AANVOERT.- 0NDUIDELIJKHEID.- NIETONTVANKELIJKHEID.

3°

STEDEBOUW. UITVOERING OF
INSTANDHOUDING VAN WERKEN ZONDER
VERGUNNING.- BESLISSING WAARBIJ,
OP VORDERING VAN DE BEVOEGDE
OVERHEID, WORDT BEVOLEN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT TE HERSTELLEN.
REOHTEN VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.

l

Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is het middel dat, zelfs
indien het gegTond is, geen cassatie van
de best1·eden be-slissing kan meeb?'Mtgen (1).

0

2° Wegens onduidelijkheid is niet ontvankelijk het middel dat een gebTek aan
antwoo?"d op de concl~tsie aanvoe1·t,
zonde1' te ve1·melden OJJ welke eis, wee1·
of exceptie niet zou geantwoo1·d zijn (2).
3° Wannee1' we1·ken zonde1' ve1·g~mning
zijn ~titgevoe1'd of in stand gehouden en,
op voTdeTing van de bevoegde oveTheid,
is bevolen de plaats in de vo1·ige staat
te he1·stellen, zijn de 1·echten van de
b~t1'ge1'lijke paTtij, in geval van 1'echtst1'eeks he1·stel, bepe1'lct tot de doo1· de
bevoegde oveTheid gekozen w~jze van
he1·stel, onve1·minde1·d het 1'echt om ve?'goeding van schade te eisen (3). (Art. 65,
§ 1, laatste lid, wet van 29 maart 1962.)
(1) Cass., 9 december 1974 (An·. cass.,
1975, blz. 421).
(2) Cass., 17 december 1974 (An·. cass.,
1975, biz. 455) en ,15 september 1975,, sup1·a,
biz. 69.
(3) R.aaclpl. cass., 14 mei 1974 (An·. cass.,
1974, biz. 1020).

136 {KERKHOFS EN DE ROOVER,
T. LAROY EN GEMEEN'DE OELEGEM.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll jcmi 197 4 door het Hof van
beroep te Brussel, gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 44 van de wet van 29 maart
1962 gewijzigd door artikel 4 van de wet
van 22 december 1970, en 66 van het
Strafwetboek,
dom·dat het arrest, na aangenomen te
hebben, zoals de eisers in hun conclusie
hadden gesteld, dat zij noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks hadden deelgenomen
aan het storten van huisvuil op hun
eigendom te Oelegem, ze nochtans schuldig verklaart aan de hen ten laste gelegde
feiten om de reden « dat de eigenaar niet
aileen optreedt als verhuurder van de
grond, maar dat hij de verplichtingen van
de gemeente Merksem overgenomen heeft
in verband met de naleving van de voorwaarden door de bestendige deputatie
gesteld; dat een van deze verplichtingen
bestaat in het vermijden dat de oppervlakte van de vuilnisbelt hoven de
gemiddelcle oppervlakte van de omringende gronden zou uitrijzen (artikelll) >>,
terwijl het niet naleven van een
contractuele verbintenis door geen enkele
strafbepaling wordt beteugelcl :
Overwegende dat de eisers vervolgd
werden om als daders-mededaclers, in'
hun hoedanigheid van mecleeigenaars,
bij inbreuk op de artikelen 44, 64 en 65
van. de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening
en van de stedebouw, werken opgesomd
in het eerst vernoemd artikel, met name
werken die door het storten van
huisvuil - aanzienlijk het relief van de
bodem wijzigen, te hebben uitgevoerd of
in stand gehouden ;
Overwegende dat het arrest de instandhouding van bedoelde werken constateert
met de beschouwing dat " volgens vaststeiling geclaan door de veldwachter der
gemeente Oelegem op 23 november 1l"l71,
blijkt dat op de reeds vermelde percelen
een huisvuilbelt aangelegd werd, die
thans hoven het vroeger relief van de
bodem uitsteekt, op sommige plaatsen
zelfs tot ruim drie meter hoven dit vroe-

ger relief >> en aldus de schuldigverklaring
van de eisers wettig verantwoordt en
regelmatig met redenen omkleedt;
Dat het middel dat enkel betrekking
heeft op de uitvoering van de werken,
zelfs indien het gegrond zou zijn, bij
gebrek aan belang 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 ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 65 van de wet van 29 maart
1962, gewijzigd door artikel 21 van de
wet van 22 december 1970,
dom·dat het arrest de stellingen van de
burgerlijke partijen ontvankelijk en principieel gegrond verklaart en het herstel
van de plaatsen in hun oorspronkelijke
staat beveelt maar daaraan toevoegt in
het beschikkend gedeelte « en zegt voor
recht ~ dit wat de burgerlijke partij,
de gemeente Oelegem betreft dat
indien binnen een termijn van drie maanden nadat het huidig arrest kracht van
gewijsde zal bekomen hebben, .. niet door
beldaagden overgegaan wordt tot het
volledig vereffenen van de plaatsen en
het afdekken ervan over de gause oppervlakte door het aanbrengen van een laag
van 0,50 meter teelaarde, de -gemeente
Oelegem ertoe zal gemachtigd zijn van
ambtswege in de uitvoering ervan te
voorzien
op kosten van beklaagden,
kosten invorderbaar op vertoon van de
desbetreffende echtverklaarde deurwaardersstaten >>,
tenvijl, enerzijds, de eisers in hem
conclusie duidelijk de ontvankelijkheid,
de gegrondheid en de omvang "\ran de vordering der burgerlijke partijen hadden
betwist en, anderzijds, artikel 65 van
de wet houdende organisatie van .de
ruimtelijke ordening en de stedebouw
aileen voorziet dat de rechtbank kan
bevelen ofwel de plaats in de vorige staat
te hersteilen, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken nit te voeren, ofwel een ·
geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
verkregen heeft, en dat enkel voor het
geval de plaats niet in de vorige staat
wordt hersteld of dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde
termijn worden uitgevoerd, het vonnis
bevelen mag dat de gemachtigde ambtenaar, het College en de eventuele burger-
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lijke partij ambtshalve de uitvoering
kunnen voorzien :
Overwegende dat, in zoverre het een
gebrek aan antwoord op de conclusie van
de eisers aanvoert, het middel niet
duidelijk vermeldt welke eis, exceptie
of verweer onbeantwoord werd gelaten ;
Dat het mitsdien in dit opzicht bij
gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is ;
Overwegende, voor het overige, dat
luidens artikel 65, § 1, laatste lid, van
de wet van 29 maart 1962, zoals ge11rijzigd
bij artikel 21 van de wet van 22 december 1970, in geval van rechtstreeks herstel de rechten van de burgerlijke partij
beperkt zijn tot de door de bevoegde
overheid getroffen wijze van herstel,
onverminderd het recht om vergoeding
van schade te eisen ;
Overwegende dat, nu het niet aanvoert
dat de door het arrest bepaalde wijze van
rechtstreeks herste,l de perken zou overschrijden van de door de bevoegde overheid gekozen herstelwijze, het middel in
dit laatste opzicht bij gemis van belang
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt ·de eisers in de
kosten.
· 30 september 1975. - 2e kamer. Voo1"zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter, - Ve1·slqggeve1·;
de H. Chatel. - Gelijlcltlidende conclttsie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Baeck en De Bruyn.

2e

1°

KAMER. -

30 september 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD 01\II ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
VOORZIENING GERICHT TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN EEN 1\IIEDEBEKLAAGDE INGESTELDE STRAFVORDERING EN OP DE DOOR EEN DERDE TEGEN
DEZE
l\IIEDEBEKLAAGDE
IN;GESTELDE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

PERSONEN BEVOEGD 01\II ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.V:B.IJSPRAAK. VooRZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. CONOLUSIE. BEGRIP.

4°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING
EN
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING. VERWEER VAN
DE BEKLAAGDE ONBEANTWOORD GE·
BLEVEN. GEEN GEl\IIOTIVEERDE BESLISSING.

1° Een belclaagde is niet bevoegd om zich

in cassatie te vooTzien tegen de beslissingen op de tegen een medebelclaagde ingestelde st1·afvo1·de1·ing en op de do01· een
de1·de tegen de medebelclaagde ingestelde
btt?'geTlijlce 1'echtsvo1·de1·ing (1). (Art. 216
,Sv.)
2° Niet ontvanlcelijlc, bij gebTelc aan belang,
is de voo1·ziening van de belclaagde tegen
een beslissing wqm·bij deze woTdt m·ijgesp?"olcen (2).
3o Een conclttsie in . stTafzalcen. is het

gesch1·ift dat is onde1·telcend doo1• een
pm·tij of haa1· Taads:man die haa1" veT- ·
tegenwooTdigt of bijstaat, dat aan de
Techte?' tijdens de debatten te1· te?'echtzitting wo1·dt voo1·gelegd, wam·van ?'egelmatig WO?'dt vastgesteld dat de 1'echte1·
lcennis e1·van heeft genomen, en waa1·in
middelen wo1·den aangevoe?'d tot staving
van een eis, wee?' of exceptie (3).
4° Niet gemotivee1·d is de beslissing wam·bij
de belclaagde op de tegen hem ingestelde
stmfvoTde?·ing en btt?'ge?·l~jlce TechtsVO?'deTing wo1·dt ve?·oo?·deeld, zonde?' te
antwoo1·den op een doo1• hem ?'egelmatig
voo?·gedTayen veTwee?' (4). (Art. 97
Grondwet.)
(VAN BRABANT, T. PIJPEN
EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 juni 1974 in hager beroep

2° VOORZIENING IN CASSATIE.
(1) Cass., 29 april 1975 (A?T. cass., 1975,
blz. 946).
(2) Cass., 19 november 1974 (A?T. cass.,
1975, blz. 344).

(3) Cass., 17 april 1973 (A?'?', cass., 1973,
blz. 821).
(4) Raadpl. cass., 15 oktober 1974 en
21 januari 1975 (Arr. cass., 1975, blz. 225 en
361).
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gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering en de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders Smessaert Roger en
de naamloze vennootschap Groep J osi,
tegen verweerster Gilberte Pijpen, medebeklaagde, ingesteld :
Overwegende dat eiser, beklaagde,
geen hoedanigheid heeft om zich tegen
zodanige beslissingen in cassatie te voorzien ; dat de voorziening mitsdien op dit
stuk niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorderin g
tegen eiser uit hoofde van de telastleggingen A en D ingesteld :
Overwegende dat het vonnis eiser van
voornoemde telastleggingen vrijspreekt;
Dat de voorziening mitsdien bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;'
III. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen waarbij eiser op
de strafvordering uit hoofde van de
feiten B, 0 en E en op de civielrechtelijke
vorderingen van de verweerders veroordeeld wordt :
Overwegende dat het vonnis eiser op
de strafvordering tot een enkele straf
veroordeelt wegens het onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel aan verweerster Gilberte Pijpen en wegens twee
overtredingen van het wegverkeersreglement en daarbij preciseert dat het de
zwaarste straf toepast namelijk die welke
gesteld is op het misdrijf omschreven
door de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek ; dat het eiser volledig aansprakelijk stelt voor de aanrijding en hem
dienvolgens ook tot schadevergoeding
jegens de verweerders veroordeelt ;
Overwegende dat het vonnis voormelde veroordelingen steunt op de omstandigheid dat eiser als voetganger de bepalingen van artikel 48-3, 5° en 6°, van het
wegverkeersreglement bij het oversteken
van de rijbaan zou hebben overtreden
waardoor hij het aankomend voertuig van
vrouw Bleyenberg, echtgenote van verweerder Smessaert, tot plots stoppen
dwong, wat een onvoorzienbare hindernis
was voor de bestuurster Gilberte Pijpen,
die eerstgenoemd voertuig aanreed en
hierbij verwondingen opliep;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

doo1·dat het vonnis eisers veroordeling
steunt op de overwegingen dat eiser de
baan te voet is gedwarst zonder enige
aandacht te schenken aan het verkeer
en door die handelwijze vrouw Bleyenberg, echtgenote van de burgerlijke partij
Smessaert, ertoe gebracht heeft brutaal
te remmen wat spruit uit haar eigen
verklaring die als volledig onafhankelijk
en objectief client beschouwd te worden
en niet kan " ontkracht >> worden door
andere gettiigenis,;;en, en dat de medebeklaagde, verweerster Pijpen Gilberte,
de beweging van eiser niet onmiddellijk
kon ontwaren gelet op de plaatselijke
omstandigheden en het brutaal remmen
van de wagen Smessaert voor haar in spae
als een onvoorzienbare hindernis diende
beschouwd te worden,
tenvijl eiser nochtans in zijn genaamtekende nota voor de Correctionele
Rechtbank te Brugge aan de hand van
het ~retuigenis van vrouw Bleyenberg aangetoond had dat de wagen van laatstvernoemde reeds een tijd stilstond toen
ze door verweerster Pijpen Gilberte
werd . aangereden en dat ze voordien
reeds sterk vertraagd had omdat ze eiser
vanop een zekere afstand bemerkt had,
wat trouwens ook bevestigd wordt door
getuige Verhust Willy, zodat het getuigenis en van vrouw Bleyenberg zelf en
van Verhust voldoende bewijzen dat de
wagen van eerstgenoemde geen onvoorzienbare hindernis kon zijn voor verweerster Pijpen Gilberte, en terwijl de
correctionele rechtbank deze punten
niet beantwoordt en zelfs buiten beschouwing laat en eiser zich ook te vergeefs
afvraagt wat de woorden in spae, door
de correctionele rechtbank in verband
daarmede gebruikt, betekenen :
Overwegende, dat in strafzaken als
conclusie te beschouwen is ieder geschrift
dat, hoe het ook genoemd . wordt,
door een partij of de advocaat die haar
vertegenwoordigt of bijstaat, ondertekend is, dat tijdens de debatten op de
terechtzitting aan de rechter wordt voorgelegd, waarvan regelmatig wordt vastgesteld dat de rechter ervan kennis heeft
genomen en waarin middelen worden
aangevoerd tot .staving van een eis,
verweer of exceptie ;
Overwegende dat eisers nota, waarvan
in het middel gewag wordt gemaakt,
door zijn raadsman is ondertekend ; dat
ze, hoewel ze slechts door de griffier werd
geviseerd, blijkens het proces-verbaal
van de terechtzitting tijdens de debatten
werd neergelegd zodat de rechter ervan
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kennis heeft gekregen ; dat ze middelen
aanvoert strekkende tot eisers vrijspraak;
dat voormelde nota dienvolgens een conclusie is die de rechter moet beantwoorden;
Overwegende dat eiser in bedoelde
nota stelcle dat aileen verweerster Gilberte Pijpen schuld aan het ongeval
droeg, dit onder meer afleidde nit het feit
dat vronw Bleyenberg " met Idem beweerde dat ze reeds een tijdje stilstond
toen ze door Pijpen achteraan werd aangereden " en tot staving hiervan een
passus nit een verklaring van bestunrster
Bleyenberg aanhaalde ; dat eiser aldns
noodzakelijk deed gelden dat, vermits
Pijpen aileen schuld droeg aan het ongeval, ·elk oorzakelijk verband tussen ·de
door haar opgelopen verwondingen en
zijn eigen gedraging op de baan nitgesloten was;
Overwegende dat het vonnis hetwelk
oordeelt dat het vo·ertuig van vrouw
Bleyenberg voor Pijpen een onvoorzienbare hindernis was, noch met de in het
middel aangehaalde redengeving, noch
met enige andere, dit verweer beantwoordt ; dat het aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt ;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op eisers tweede middel, welk
middel geen aanleiding kan geven tot
cassatie zonder verwijzing, vernietigt het
bestreden vonnis ·doch enkel in zoverre
het eiser op de strafvordering uit hoofde
van de telastleggingen B, 0 en E en op
de civielrechtelijke vorderingen van. de
verweerders veroordeelt ; verwerpt de ·
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in een derde der kosten en laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting
houdende in hoger beroep.
30 september I975. 2 kamer. Voo?·zitte?", de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijklnidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Cammaert (van de balie
te Gent).

26

KAMER. -

30 september 1975.

I 0 VOORZIENING IN CAS SA TIE. TERl\U.JN. STRAFZAKEN. VEROORDELEND VERSTEKARREST. VoORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TI.JDENS
DE GEWONE VERZETTERlVII.JN.- NIETONTVANKELI.JKHEID.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. - . STRAFZAKEN. EURGERREOHTELI.JK AANSPRAKELI.JKE PARTI.J
EISERES. VoORZIENING NIET BETE:
KEND. NIET-ONTVANKELI.JKHEID.

I0

N iet ontvankelij k is de vooTziening
welke doo?· de beklaagde tijdens de
gewone venettermijn is ingesteld tegen
een a?"?·est waa1·bij hij bij VeTstek is
veTooTdeeld (I). (Art. 413 Sv.)

2° Niet ontvankelijk is de vom·ziening van
e~?'" ~~wg~?Te?htelijk aanspmkelijke pm·t~J d~e met ~s betekend aan de partijen
tegen wie zij is ge1·icht (2). (Art. 418 Sv.)

(DE BLEU EN PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELI.JKHEID
« EMY ll, T. DIERIOKX EN LITISOONSORTEN.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
30 september 1975. - 2e kamer. VooTzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijld~tidende conchtsie,
de H. Colard, advocaat-generaal.

28

KAMER. -

30 september 1975.

8

1° VOORZIENING IN CASSATIE. AFSTAND.- STRAFZAKEN.- EURGERLI.JKE REOHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BURGERLI.JKE PARTI.J
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS
AFWI.JST.- AFSTAND DOOR EEN ADVO-

(1) Oass., 10 december 1974 (A1·r. cass.,
1974, blz. 434).
(2) Oass., 15 september 1975, sup1·a, blz. 71.
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CAAT, ROUDER VAN DE STUKKEN, DOOR
GEEN ROUDER VAN EEN BIJZONDERE,
VOLMACRT. AFSTAND ZONDER GEVOLG.
2o VOORZIENING IN OASSATIE. VORM.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. - VOORZIENING
NIET BETEKEND. - NIET-ONTVANKELIJKREID.
1o Het Hof slaat geen acht op de afstand

door een ande1·e advocaat dan een advocaat bij het H of van cassatie, die
geen hmtde1' is van .een bijzonde1·e
volmacht, van een voo1·ziening van de
bttrge1·lijke pm·tij tegen een beslissing
die haa1· eis afwijst, claar de afstand van
de voo1·ziening in een de1·gelijk geval
met een afstancl van cle 1'echtsvorcle1'ing
gelijkstaat (1). (Art. 6 wet van 16 februari 1961 gew. bij
20 december 1974.)

de wet van

2° Niet ontvankeajk is cle voo1·ziening van

een bu1·geTlij ke pm·tij, clie niet is betekencl
aan cle pm·tij tegen wie ze is ge1·icht (2).
(Art. 418 Sv.)
(VAN PUYENBROECK EN LITISCONSORTEN,
T. BROUWER.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
30 september 1975. 2e kamer. de H. Wauters, i·aadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee.- Gelijkluiclencle conclttsie,
de H. Oolard, advocaat-generaal.

Voo1•zitte1',

3e KAMER. -

1 oktober 1975.

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSOOMITE. ONDERNElVIINGSRAAD.- WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE
OF KANDIDAAT BIJ DE VERKIEZINGEN,
0NTSLAG WEGENS ECONOMISCRE
OF TECRNISCRE REDENEN.
ERKENNING VAN DE REDEN DOOR RET
PARITAIR COIVIITE. BEOORDELING
(1) Cass., 20 oktobor 1074 (An·. cass., 1975,

biz. 279).
(2) Cass., 15 september 1975, su.p1'a, biz. 71.

VAN RET VOORTBESTAAN VAN DE REDEN
OP RET OGENBLIK VAN RET ONTSLAG.BEVOEGDREID VAN DE RECRTER.

W anneer het pa1·itai1· comite het bestaan
van een economische of technische 1·eclen
t~t ontslag van een WM'kneme?'safgevaardigcle in cle oncle1·nemingsmacl of een
kancliclaat bij cle vm·kiezingen heeft
e1·kencl, mag cle 1·echter nagaan of cle
toestancl in cle oncle1'neming, met inachtneming waa1'van cle M'kencle 1·eclen is
beoonleelcl, ongewijzigcl is gebleven tot
op het ogenblik van het ontslag (Art. 21,
§ 2, wet van 20 september 1948.)
(VAN RABOST, T. PERSONENVENNOOTSCRAP l\'ill:T BEPERKTE AANSPRAKELIJKREID « BAERT FRERES ll.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 oktober 1972 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, §§ 2, 3, 4 en 7,
van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven,
zoals zij is ge"rijzigd en aangevuld, wat
voormeld artikel 21 betreft, door de
wetten van 16 januari 1967 en 17 februari
1971, 30, 92, 93 en 97 van de Grondwet,
63 en 64 van het besluit vail de Regent
van 13 j"Lmi 1949 tot oprichting van de
ondernemingsraden,

cloorclat, na geconstateerd te hebben dat
verweerster « bewijst dat de economische
reden, verband houdend lTlet de opzegging van eiseres, niet aileen op ,6 februari
1968 werd erkend door het beperkt comite
van het bevoegd paritair comite maar
bovendien op 8 februari 1968 door het
paritair comite zelf" en dat de regelmatigheid van deze beslissing niet steekhoudend in twijfel kan getrokken worden,
het arrest verklaart dat de « opzegging"
van eiseres haar wettelijk ter kennis
werd gebi·acht op 24 januari 1969 en dat
-eiseres geen aanspraak kan _ maken op
betaling van de bijzondere vergoeclingen
waarin is voorzien door de wet op de
" bescherming van de kandidaten der
sociale verkiezingen >>, om de redenen
dat "geen wettelijke termijn is voorzien
binnen welke een werkgever n1oet gebruik
maken van door het bevoegde paritair
comite erkende economische of technische
redenen tot ontslag van een personeelslid,
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terwijl het tijdelijk in dienst houden van
dit personeelslid niet mag worden aangezien als een erkenning van het nietbestaan van die redenen )), en dat « het
ontslag van een beschermd personeelslid
slechts ongeoorloofd wordt wanneer bij
het geven ervan de erkende ec6nomische
ofteclmische redenenniet meer bestaan )),
wat ter zake niet het geval is,
tetwijl de opzegging van de arbeidsovereenkomst van een bediende, die een
niet verkozen kandidaat voor de ondernemingsraad is, het recht niet ontneemt
op de bijzondere vergoedingen waarin is
voorzien door artikel 21 van voormelde
wet van 20 september 1948, zoals zij,
wat dit artikel 21 betreft, wercl gewijzigd
en aangevuld door artikel 2 van de wet
van 16 januari 1967, om de bescherming
van die werknemer te verzekeren, dan in
zoverre, nadat het gunstig advies van
het bevoegde paritair comite eenmaal is
uitgebracht, de opzegging onmiddellijk
aan de bediencle ter kennis gebracht
wordt ; de hoven en rechtbanken volgens
de wet immers niet kunnen oordelen dat
die, door het bevoegde paritair comite
naar behoren erkende, economische redenen nog steeds bestaan op het tijdstip
dat, verscheidene maanden na dat advies,
de opzegging gegeven wordt ; inderdaad
het beoordelen van het bestaan van de
redenen van economische of technische
aard tot de bevoegdheid van de paritaire
comites en niet van de rechterlijke mad:tt
behoort:
Overwegende clat volgens artikel 21·,
§ 2, van de wet van 20 september 1948

houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd door de wet van 16 januari 1967, kandidaten bij de verkiezingen voor de ondernemingsraden kunnen
worden ontslagen mn economische of
technische redenen die vooraf door het
bevoegd paritair comite zijn ,erkend; dat
de wetgever niet bepaalt dat bedoelde
opzegging om economische of technische
redenen moet gegeven worden binnen
een bepaalde termijn vanaf de beslissing
van het comite ;
(1) Het openbaar ministerie was van oordeel
dat de rechter weliswaar mag oordelen of de
toestand in de onderneming, met inachtnen~ing
waarvan het paritair comite het bestaan van
een economische of technische reden tot
ontslag heeft erkend, op het ogenblik van het
ontslag ongewijzigd is gebleven. Maar zijn
besluit dat de toestand niet gewijzigd is, mag
hij aileen afleiden uit de vaststelling dat sedert

Overwegende dat, wanneer het paritair
comite het hestaan van redenen van
economische of technische aard heeft
aanvaard, de rechter mag nagaan of
inderdaad deze toestan.d ongewijzigd is
gebleven tot op het ogenblik van de
opzegging en of derhalve het paritair
comite over deze omstandigheden, zoals
ze zich voordoen op het ogenblik van de
opzegging, in werkelijkheid heeft beslist ;
dat de rechter aldus niet in de plaats
treedt van het paritair comite om nieuwe
omstandighede;n te beoordelen waarvan
overigens uit het arrest niet blijkt dat zij
door eiseres werden aangevoerd ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
l oktober 1975.- 3 8 kamer.- Voo1·zittet, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter. Vetslaggeve1·, de
H. Janssens. - Ande1·slttidende conclnsie (1), de H. Lenaerts; advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Simont.
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KA:tl'lER.-

1 oktober 1975,

1o ARBEIDSVOORZIENING. -

SLur-

TING VAN ONDERNEMINGEN.- FONDS
TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL
VAN SLUITING VAN ONDERNEJ\HNGEN
ONTSLAGEN WERKNEMERS. BETALING VAN VOORDELEN BEPAALD IN
ARTIKEL 2 VAN DE WET VAN 30 JUNI
1967.- LOON VERSOHULDIGD OP HET
OGENBLIK VAN DE BEEINDIGING VAN DE
ARBEIDSOVEREENKOMST.- MAXIMUMBEDRAG.

2. ARBEIDSVOORZIENING. -

SLUr-

TING VAN ONDERNEMINGEN.- FONDS
.TOT VERGOEDING VAN DE IN GEVAL VAN
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN ONTSLAGEN WERKNEMERS. BETALING
VAN VOORDELEN BEPAALD IN ARTIKEL 2

de beslissing van het paritair comite geen
nieuwe gegevens voorhanden zijn. \Vanneer
daarentegen, zoals het in de behandelde zaak
het geval was, de ontwikkeling van de toestand moet worden getoetst aan nieuwe, niet
aan het paritair comite overgelegde gegevens,
client dit comite te oordelen of deze gegevens
van die aard zijn dat zij op de verleende
erkenning invloed kunnen hebben.
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VAN DE
WET VAN 30 JUNI 1967. INTRES'l' OP LOON.- GEEN VERPLIOHTING TOT BETALING.

30 TUSSENKOMST. -

BDRGERLIJKE
ZAKEN. 0ASSATIEGEDING. VoRDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN
HET ARREST DOOR ElSER TOT CASSATIE
INGESTELD. VERWERPING VAN DE
VOORZIENING. VoRDERING ZONDER
BELANG.

4o

OPENBAAR MINISTERIE. -BURGERLIJKE ZAKEN. RECHTSVORDERING VAN AJ\IIBTSWEGE BUITEN DE
GEVALLEN DIE DE WET BEPAALT. VooRWAARDE.

1o Wanneer de 1Ue1·kgeve1' bij de sl1titing

van zijn onde?'neming het op het ogenblik
van de beeindiging van de m·beiclsoveTeenkomst ve?·schztlcligcle loon niet betaqlt,
client het Fonds tot vm·goeding van de in
geval van shtiting van onde?'nemingen
ontslagen we1·knemeTs dit loon te betalen
tot een maximumbed1·ag van 30.000 f?·ank
per maand nam· ?'ata van ten hoogste
twee maanden, onve1·schillig of dit loon
al dan niet versclmldigd is voor de laatste
twee maanden die de beiiindiging van
de arbeidsovereenkomst onmiddellijk
voomfgaan (1).. (k·t. 2 wet van 30 jnni
1967; art. 7, lid 1, 2°, K.B. van 6 juli
1967.)
2° Het Fonds tot vm·goeding van de in
geval van shtiting van ondernemingen
ontslagen WM'knemers, dat met toepassing
van a?·tikel2 van de wet van 30 j1mi 1967
het door de wm·kgeve?' ve?'sGh1tldigd loon
aan de werknemer client te betalen, is niet
verplicht tot betaling van de doo?' de
we1·kneme?' ve?·sch1tldigde int1·est op dat
loon.
30 De venverping van de voo1·ziening ont-

neemt alle belang aan de vo1·dering tot
bindendve1·klm·ing van het aTTest, die
eise?' tot cassatie heeft ingesteld (2).
4° Opdat het openbam· ministe1·ie in
bu?·geTlijke zaken ambtshalve mag opt?wlen bztiten de gevallen die de wet
bepaalt, volstaat niet dat een bepaling,
opgenomen in een wet van openba1·e
01·de of die deze o1·de makt, is miskend;
(1) Raadpl. cass., 30 mei 1973 (A?'!'. cass.,
1973, blz. 954).
(2) Cass., 28 februari 1975 (.A1'1'. cass., 1975,
blz. 741).
(3) Cass., 3 september 1975, supra, blz. 20.

ve1·eist is bovendien dat deze miskenning
een toestand schept die de openba?'e o1·de
in gevam· b1·engt en de1·halve niet mag
wo1'Clen behouden (3). (Art. 138 G.W.)
(J\IIATTERNE, T, FONDS TOT VERGOEDING
VAN DE IN GEVAL VAN SLUITING VAN
ONDERNEJ\IIINGEN ONTSLAGEN WERKNEJ\IIERS ; PROCUREUR-GENERAAL BIJ
HET HOF VAN BEROEP TE LUIK.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1974 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Overwegende dat Matterne en de
procureur-generaal bij het Hof va;n beroep te Luik zich tegen hetzelfde arrest
in cassatie hebben voorzien ; dat deze
voorzieningen dienen te worden samengevoegd;

I. W at de voorziening van Matterne
betreft:
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van de artikelen 2, inzonderheid 1°, 6 van de -vvet van 30 juni 1967
tot verruiming van de opclracht van het
Fonds tot vergoecling van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gezegd artikel 2
gewijzigd door artikel 13 van de wet
van 28 juli 1971, en 7, inzonderheid 2°,
van het koninklijk besluit van 6 juli 1967
ter uitvoering van artikel 6 van voormelde wet van 30 jnni 1967, gezegd
artikel 7 gewijzigd door artikel I van
het koninklijk besluit van 13 augustus
1971,
do01·dat, na aangenomen te hebben dat
aan de arbeidsovereenkomst een einde
was gesteld ingevolge het faillissement
van de werkgeefster, het arrest de verdering van eiser verwerpt, welke ertoe
strekte van verweerder betaling te bekomen van het loon verschuldigd op het
ogenblik van de beeindiging va;n de
arbeidsovereenkomst ten bedrage va;n
18.300 frank per maand naar rata van
twee voile Inaanden, en beslist dat verweerder aan eiser slechts de trouwens
reeds betaalde som van 8. 944 frank
diende uit te keren, welke beantwoordde
aan het loon dat, rekening houdende met
de gecleeltelijke werkloosheid van eiser,
verschuldigd was voor de twee maanden
die aan de beeindiging van de arbeidsovereenkomst waren voorafgegaan, zulks
om de redenen dat voormelde artikelen
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van de wet van 30 juni 1967 tot doel
hebben de nadelige gevolgen te verlichten
die de ·in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers ingevolge deze sluiting ondergaan, dat artikel 7 van voormeld koninklijk besluit
van 6 juli 1967 een wettelijk vermoeden
schept, dat de niet-betaling van loon
gedurende de laatste twee maanden v66r
de sluiting van het bedrijf haar oorzaak
vindt in de sluiting van de onderneming,
doch dat een loonschuld ontstaan in de
periode v66r de twee maanden die aan
de beeindiging van de arbeidsovereenkomst voorafgaan, niet moet vermoed
worden te zijn veroorzaakt door de sluiting van de onderneming,
tm·wijl artikel 6 van voormelde wet van
30 juni 1967 geenszins tot voorwerp heeft
aan de Koning de macht te verlenen.een
wettelijk vermoeden te scheppen betreffende de vraag of het niet uitbetaald zijn
van een loon al dan niet moet beschouwd
worden als veroorzaakt door de sluiting
van de onderneming, gezien artikel 2,
meer bepaald 1°, van bedoelde wet,
gewijzigd door de wet van 28 juli 1971,
een wettelijk vermoeden instelt dat, in
geval van sluiting van een onderneming,
wanneer de werkgever zijn geldelijke
verplichtingen ten aanzien van de werknemers niet nakomt, de niet-uitbetali:ng
van om het even welke lorien die krachtens een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst verschuldigd zijn, beschouwd moet worden als veroorzaakt
door de sluiting van de onderneming ;
gezegd artikel 6 een ander voorwerp
heeft, namelijk aan de Koning de macht
te verlenen een maximum te bepalen
voor de door verweerder te verrichten
uitbetalingen ; de Koning . dan ook van
deze macht gebruik heeft gemaakt bij
het uitvaardigen van artikel 7 van voormelcl koninklijk besluit van 6 juli I 967,
gewijzigd door het koninklijk besluit
van 13 augustus 1971;
en te1·wijl, overeenkomstig artikel 7,
meer bepaald 2°, van voormeld koninklijk besluit van 6 juli 1967, gewijzigd door
het koninldijk besluit van 13 augustus
1971, verweerder aan eiser het hem op
het ogenblik van de beeincliging van de
arbeidsovereenkomst verschulcligcle loon
cliende uit 'te betalen ten beclrage van een
.maximum van 30.000 frank per maancl,
en dus ten deze ten beclrage van
18.300 frank per maancl naar rata van
twee maanclen, ook al was deze loonschuld niet ontstaan tijdens de laatste
twee maanden v66r de beeindiging van
de arbeidsovereenkomst :

Overwegencle clat luiclens artikel 2, 1 a,
van de wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot
vergoeding van de in geval van sluiting
van ondernemingen ontslagen werknemers, gewijzigcl bij de wet van 28 juli
1971, het Fonds aan de werknemers
wier arbeiclsovereenkomst worclt beeincligcl op het ogenblik van de sluiting van
de onderneming of binnen de in artikel 4
bepaalcle periode voor of na de sluiting,
" de lonen, verschuldigd krachtens de
indivicluele of collectieve arbeidsovereenkomst » client te betalen, wanneer de
werkgever zijn gelclelijke verplichtingen
tegenover zijn werlmemers niet nakomt ;
Dat voor de toepassing van cleze bepaling elk loon waarop de werlmemer aan·
spraak heeft en clat door de werkgever
niet wordt betaald, in aanmerking komt,
ongeacht of de niet-betaling haar oorzaak
in de sluiting van de onclerneming vindt
en onverschillig of voor de periode die
aan de beeincliging van de arbeidsovereen.
komst onmiddellijk voorafgaat, de werkgever het loon geheel of gedeeltelijk
heeft betaald ;
Overwegende dat de Koning krachtens
artikel 6, lid 5, van de genoemde wet
een maximumbeclrag voor de betalingen
door het Fonds kan vaststellen zonder
evenwel andere beperkencle voorwaarclen
aan de door de wet opgelegde verplichtil'lg
van het Fonds te kunnen stellen ;
Dat artikel 7, lid I, 2°, van het koninklijk besluit van 6 juli 1967, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 13 augustus 1971,
het maximumbeclrag " voor het loon dat
verschuldigd is op het ogenblik van de
beeincliging van de arbeidsovereenkomst ''
vaststelt op " 30.000 frank per maancl
naar rata van ten hoogste twee maanden '' ; dat cleze bepaling geen andere
clraagwijclte heeft clan het bedrag van
de door het Fonds verschuldigde uitbetaling te beperken en niet ertoe strekt
loon clat meer dan twee maanclen v66r
de beeindiging van de arbeiclsovereenkomst verdiend is, uit te sluiten ;
Dat het arrest clerhalve de in het mid·
del aangehaalcle bepalingen schenclt door
te beslissen dat het Fonds geen betaling
verschuldigcl is " voor de loonschulcl die
ontstaan is in de periode v66r de twee
maanden die de beeincliging van de arbeiclsovereenkomst voorafgaan '' ;
Dat het miclclel gegrond is ;
Over het tweede micldel, afgeleicl uit
,de schencling van de artikelen 2, 10 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon cler werk-
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nemers, 2 van de wet van 30 jtmi 1967
tot verruiming van de opdracht van het
Fonds tot vergoeding van de in geval
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gewijzigd door artikel 13 van de wet van 28 juli 1971, en
2016 van het Burgerlijk Wetboek,
dom·dat het arrest weigert de wettelijke
intresten op de aan eiser door verweerder
verschnldigde lonen toe te kennen om de
reden dat de aangelegenheid niet tot· de
civielrechtelijke doch tot de administratiefrechtelijke sfeer behoort,
tenvijl nit de hoger ingeroepen bepalingen van de wetten van 12 april 1965 en
30 juni 1967, deze laatste gewijzigd zoals
gezegd, volgt dat verweerder, wanneer
hij de verplichtingen van de in gebreke
blijvende werkgever overneemt, sclmldenaar wordt van het loon en niet van
een andere sociale prestatie, dat verweerder voor clit loon als borg optreedt voor
de in gebreke blijvende werkgever en dat
derhalve overeenkomstig artikel 2016
van het Burgerlijk W etboek verweerder
gehouden is tot het betalen, niet aileen
van het loon, maar van al hetgeen, zoals
de wettelijke intresten, bij de schuld
komt:
Overwegende dat eiser zijn aanspraak
tegen het Fonds put nit de. wet en niet
nit een overeenkomst met het Fonds,
noch uit een overneming door het Fonds
van de verbintenissen van de werkgever ;
dat het Fonds geen loon verschuldigd is ;
Dat de aangevoerde grieven ongegrond
zijn en het middel clerhalve naar recht
faalt;
Over de eis tot binclendverklaring van
het arrest aan de Procureur-generaal
bij het Hof van beroep te Luik :
Overwegende clat het openbaar ministerie, met toepassing van artikel 1052
van het Gerechtelijk vVetboek, aileen
hoger beroep . heeft ingestelcl tegen de
beslissing nopens de betaling van intrest
op de door verweerder verschnldigde
bedragen ; dat, nn de voorziening tegen
deze beslissu1.g wordt verworpen, eiser
·geen belang heeft bij de vordering tot
bindendverldaring ;

II. vVat de voorziening van de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Luik betreft :
Over het rniddel van niet-ontvankelijkheid tegen de voorziening opgeworpen
door verweercler en afgeleid nit de scherrcling van artikei 138, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek,

doordat de openbare orcle de tnssenkomst van het openbaar ministerie niet
vergt, in de betekenis van voornoemcl
artikel :
Overwegende dat nit het arrest blijkt
dat de werkgever failliet werd verldaard
zodat aan de arbeidsovereenkomst een
einde werd gesteld op 27 februari 1972,
dat het Fonds tot vergoeding van de in
geval van slniting van ondernemingen
ontslagen werknemers aan de werknemer
8.944 frank uitbetaalde, zijnde achterstailig loon voor de periode van 27 december 1971 tot 27 februari 1972, dat
de werknemer daarenboven intrest vorderde op clit bedrag en dat deze laatste
eis wordt afgewezen;
Overwegencle dat eiser in de voorziening yoorhoudt " dat de toelaatbaarheid
van dit rechtsmiddel grondslag vinclt in
artikel138 van het Gerechtelijk Wetboek,
hetwelk stelt dat het openbaar ministerie
ambtshalve optreedt wanneer het om
een aangelegenheicl van openbare orcle
gaat ";
Overwegende clat, weliswaar, het openbaar ministerie, op groncl van artikel 138
van het Gerechtelijk Wetboek, ambtshalve Tnag optreclen telkens als de openbare orcle zijn tussenkomst vergt ;
Overwegencle dat dit artikel niet
impliceert dat het openbaar ministerie
ambtshalve mag optreclen telkens als
enigerlei bepaling, opgenomen in een wet
van openbare orcle of die deze orde raakt,
is miskencl ;
Overwegende dat de vereisten van de
openbare orcle die, in de zin van dit
artikel, zulk een optreclen kt=en rechtvaarcligen, impliceren clat de openbare
orcle in .gevaar wordt gebracht door een
toestand die client verholpen te worden;
Dat ernit volgt clat het openbaar
ministerie slechts ontvankelijk is om
alclus op te treden, wanneer blijkt dat
het doel van clit optreden erin bestaat
een toestand te verhelpen welke de openbare orcle, die het openbaar ministerie
moet vercledigen, in gevaar brengt en
clerhalve niet mag worden behonclen ;
Overwegende clat nit de enkele omstandigheid dat de onderwerpelijke intrest al clan niet verschnlcligcl is door
het Fonds, niet kan worden afgeleicl clat
daaruit, door het feit zelf, een toestancl
is voortgevloeid welke het optreden van
ambtswege van het openbaar ministerie
rechtvaarcligt;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die reclenen, voegt de onder nnm-

-145mers 1493 en 1596 op de algemene rol
ingeschreven zaken samen ; vernietigt
het bestreden arrest, in zoverre het de
vordering van Matterne tot betaling van
de hoofdsom afwijst ; verwerpt de voorziening van Matterne voor het overige,
alsmede diens vordering tot bindendverklaring van het arrest en de voorziening van de Procnrenr-generaal bij het
Hof van beroep te Luik ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; gelet op artikel 1017, lid 2, van het Gerechtelijk
W etboek, veroordeelt het Fo:(lds tot
vergoeding van de in geval van slniting
van ondernemingen ontslagen werlmemers in de kosten van de voorziening van
Matterne ; laat de kosten van de voorziening van de Procnrenr-generaal bij
het Hof van beroep te Lnik ten laste van
de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Arbeidshof te Brnssel.

beslissing, op ,30 jannari 1975 door de
Bestendige Deputatie van de provinciale
raad van West-Vlaanderen gewezen;

Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 6, 7, § 1, 9, § 1, 162,
§ 1, inzonderheid 4°, 351, 352, 360, 361
van het Wetboek op de inkomstenbelastingen,
doo?·dat de beslissing oordeelt dat de
gemeente Knokke-Heist wettelijk, door
haar fiscale reglementen van l l febrnari
1972, 12 jannari 1973-en 17 mei 1974,
een belasting heeft knnnen leggen onder
meer ten laste van de exploitanten, eigenaars of huurders van hotelinrichtingen,
die door de voornoemden geexploiteerd
of in huur gegeven worden, en aldus ten
laste van eiser, in zijn hoedanigheid van
eigenaar, verhnurder van kamers, voor
het dienstjaar 1974 een belasting heeft
knnnen heffen ten bedrage van 1.000 frank
per verhuurde slaapkamer, znlks op
grond van de beschonwing dat de grand1 oktober 1975.- 3e kamer.- Voo?'- slag van de litigienze belasting ligt in het
zitter, de H. Naulaerts, raadsheer waar- te hunr stellen van kamers aan niet in de
nemend voorzitter. Ve?'slaggevm·, de gemeente gedomicilieerde personen, terH. Janssens. - Gelijklttidende conclttsie, wijl de grondslag van de onroerende voorde H. Lenaerts, advocaat-generaal.
heffing ligt in het kadastraal inkomen
Pleiten, de HH. Simont en Bayart.
van het onroerend goed, en dat de bestreden belasting niet kan beschonwd worden
als een tweede identieke hefting op dezelfde belastbare stof,
te1·wijl, nu lnidens de artikelen 351 en
352 van voormeld \Vetboek op de inkomstenbelastingen, het aan de gemeen3e KAMER. - 1 oktober 1975.
ten niet toegelaten is opcentiemen te
heffen op de belasti:hg van de fysische
GEMEENTELIJKE EN PROVINCIA-- personen of soortgelijke taksen op de
LE BELASTINGEN. GEMEENTE- grondslag of op het bedrag yan die
LIJKE BELASTING OP HET IN HUUR belasting, tenzij opcentiemen op de
GEVEN VAN SLAAPKAMERS. - 0NROE-' onroerende voorheffing, verweerster niet
RENDE VOORHEFFING EN DOOR DE vermocht de litigienze belasting in te
.GEllfEENTE DAAROP GEHEVEN OPCEN- voeren en te heffen, daar deze dezelfde
TIEMEN. BELASTINGEN DIE NIET grondslag heeft als de onroerende voorHETZELFDE VOORWE+tP HEBBEN.
heffing ingevoerd door de artikelen 6, 7,
§ 1, 162, § 1, inzonderheid 4°, 360 en 361
Een gemeentelijke belasting op het in huu?' van voormeld wetboek, namelijk de opgeven van slaapkame?'S heeft niet het- brengst van een onroerend goed, voortzelfde voorwe?'P als de op het kadastmal >Jprnitende onder andere nit zijn verhninkomen gevestigde onrom·ende voor·- ring, welke opbrengst geacht wordt het
hetfing en de door de gemeente daa?·op kadastraal inkomen nit te maken, dat een
der grondslagen is van de belasting van
geheven opcentiemen ( 1).
de fysische personen :
(DE KLERCK,
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST.)

Overwegende dat de onroerende voorheffing en de door de gemeenten erop
geheven opcentiemen gevestigd zijn op

ARREST.
HET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Vgl. cass., 9 januari 1968 (A1'1', cass.,
1968, blz. 638).

-
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het kadastraal inkomen, terwijl de onderhavige gemeentebelasting op de in huur
gegeven slaapkamers gevestigd is op het
te huur stellen van slaapkamers aan niet
in de gemeente gedomicilieerde personen
en vastgesteld wordt naargelang van de
categorie waarin de hotelinrichtingen
zijn ingedeeld of de sector van de
ge1neente waarin andere onroerende goederen dan hotelinrichtingen gelegen zijn ;
Overwegende dat het voorwerp van
beide belastingen derhalve verschillend
is ; dat immers het kadastraal inkomen
het gemiddeld normaal netto-inkomen
van een jaar vertegenwoordigt, terwijl
de onderhavige belasting het louter te
huur stellen van slaapkamers tot voorwerp heeft, welke ook het normaal nettoinkomen van het onroerend goed 1noge
zijn, en slechts in geval van niet-verhuring gedurende een onafgebroken periode
van I5 juli tot I5 september tot ontheffing aanleiding kan geven ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een middel, hetwelk de openbare orde raakt, ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
I oktober I975.- 3e kamer.- Vom·zittm· en Ve1•slaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal. Pleite1·, de H.
Bayart.

van de he1·keu1·ingsmad (I). (Art. 95
Grondwet.)
2° Niet ontvankelijk is het rniddel dat steunt
op een geneeskundige ve1·klm·ing die
niet aan de herkeu1·ingsmad is overgelegd (2).
(OARElVI:ANS.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
I oktober I975.- 3e kamer.- Vom·zitter en Verslaggever, de H. Naulaerts,
raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts,
advocaat-generaal.

I e KAlVI:ER. -

2 oktober 1975.

BEVO}j]GDHEID EN AANLEG.
BURGERLIJKE ZAKEN. - VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID. - GESOHIL TER ZAKE
VAN EEN HANDELSVENNOOTSOHAP TUSSEN VENNOTEN.- BEVOEGDHEID VAN
DE REOHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Geschillen te1· zake van een hanclelsvennootschap t~tssen vennoten behoren tot de
bevoegclheid van de 1·echtbanlc van .
lcoophanclel. (Art. 574, I 0 , G.W.).
(KEPP, T. HONORE EN LITISOONSORTEN.)
ARREST (vertaling).

3e KAlVI:ER. -

1 oktober 1975.

I ° CASSATIEMIDDELEN. - DIENSTPLIGHT. - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING
VAN DE HERKEURINGSRAAD. - NIET
ONTVANKELIJK lVI:IDDEL.

2° CASSATIEMIDDELEN. - DmNsTPLIOHT. __:_ MIDDEL GESTEUND OP EEN
GENEESKUNDIGE VERKLARING DIE NIET
AAN DE HERKEURINGSRAAD IS OVERGELEGD. - NIET ONTVANKELIJK MID-.
DEL.
I. Niet ontvankelijk is het rnidclel dat kritiek oefent op een feitelijke beoo1·deling

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I3 juni I974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de sch~nding van de artikelen 8, 9, 556,
578, inzonderheid I 0 , en 807 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat, daar verweerster Honore het
hof van beroep verzocht had te zeggen
(1) Cass., 16 februari 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 559).
(2) Cass., 29 mei 1974 (A1'1', cass., 1974,
blz. 1075).

-147dat de vereffenaar van de nietig verklaarde vennootschap en van de tussen
de vroegere vennoten bestaande onverdeeldheid aan de heer Guion, echtgenoot
van genoemde verweerster, een loon
moest toekem1en voor het als bediende
geleverde werk vanaf IO januari I967
tot de dag dat de vereffening afgesloten
werd, het arrest, uitspraak doende over
dat verzoek dat voor het eerst in hager
beroep ingediend werd : I 0 verldaart dat
Guion geen enkele looneis ingediend
heeft ;· dat daarentegen de bedragen die
hij van de vennootschap ontvangen
l1eeft, teruggevorderd worden en dat
dergelijk geding niet behoort tot de
bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken
maar van de gewone rechtbanken ; 2° er
op wijst dat Guion, daar hij bediende was,
loon moest ontvangen· en dat het zeker
de bedoeling van de partijen niet was
dat hij kosteloos zou werken ; dat Guion
niet zou aanvaard' hebben minder te
verdienen dan in de naamloze vennootschap Smets en Vermeulen, waarvan de
firma Belcar de opvolgster is, waar hij
20.400 frank netto per maand ontving,
dat zijn loon de normale stijging van de
lonen in de sector van de koetswerken
voor auto's moest volgen, dat zulks geldt
voor de periode v66r het vonnis, en dat
vanaf dat ogenblik, de vereffenaar dat
loon moest bepalen hetzij met de instemming van de partijen, hetzij bij gebrek
aan die instemming, eig.enmachtig op
eigen verantwoordelijlrneid ; 3° in zijn
beschikkend gedeelte beslist dat het loon
van de heer Guion, af te trekken van
het bedrag van de winsten van die onderneming, zal "lvorden be'rekend zoals in
dit arrest gezegd is >l,

te1·wijl, volgens artikel 578, I 0 , van het
Gerechtelijk Wetboek, ·de arbeidsrechtbank kennis neemt van de geschillen
inzake arbeidsovereenkomsten, wat ten
deze het geval was voor de betwisting
betreffende het loon van de heer Guion,
betwisting die bijgevolg krachtens de
artikelen 8, 9, 556, 602, 2·0 , en 807 aan
de rechtsmacht van het hof van beroep
onttrokken was :
Overwegende dat de bepaling van de
aan de heer Guion als loon verschuldigde
sommen, die van de winst van de onderneming moeten worden afgetrokken, in
de onderhavige rechtsvordering geen
betwisting is betreffende de aan de heer
Guion verschuldigde bezoldiging maar
een element van het geding inzake het
bedrag van de tussen eiser en verweerster
Honore te verdelen winst, namelijk een

element van het geschil "ter zake van
een handelsvennootschap, tussen vennoten)) dat, luidens artikel 574, I 0 , van
het Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel behoort ;
Dat het middel faalt naar recht ;
Over het tweede middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
2 oktober I975.- Ie kamer.- Voorzittm·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Trousse. - Gelijklitidende conclitsie,
de H. Colard, , advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Faures.

Ie KAMER.- 2 oktober 1975,
I 0 VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN. - 0PHEFFING VAN DE HYPOTHEOAIRE INSOHRIJVING OP HET ONROEREND GOED VAN DE HYPOTHEOAIRE
SOHULDENAAR. - GEEN GOEDKEURING
VAN DE HOOFDELIJKE MEDESOHULDENAAR VEREIST.

20 CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL ZONDER
BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESLISSING 'vAN HET HoF OVER EEN ANDER MIDDEL. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
3° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN,- MID DEL AANGEVOERD IN HET
VERZOEKSOHRIFT TOT HOGER BEROEP.
- APPELLANT DIE IS VERSOHENEN EN
GEEN AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN HET
MIDDEL. - REOHTER IN HOGER BEROEP
VERPLIOHT EROP TE ANTWOORDEN.
I 0 De do01· een schuldeism· aan zijn schul-

denaar vedeende opheffing van een
. hypothecai1·e insch1-ijving is een eenzijdige handeling waa1·vo01', opdat zij
zou volw·okken zijn, geen goedkeuring
of instemming vm·eist is van de pe1·sonen
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aan wie zij ten goecle komt (1). (Art. 92
wet ·van 16 december 1851.)
2° Niet ontvankelijk is het middel dat vom·
de eiser zonder belang is gewm·den we gens
de beslissing van het H of OVM' een ande1·
middel (2).
3° W anneM' de appellant voor de 1·echter
in hager beroep is V61'schenen en uit de
stt~kken van de 1·echtspleging niet blijkt
dat hij "afstand heejt gedaan van een
middel aangevoe1·d in zijn VM'Zoekschrijt
· tot ho ger beroep, is de rechter ve?']Jlicht
op dat middel te antwom·den (3). (Art. 97
Gronclwet.) (Impliciete oplossing.)
(PAOQUE EN LITISOONSORTEN TIRIONS,
T. GILLET EN LITISOONSORTEN.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Luik, gewezen ;
·
Over het eerste middel, afgeleid uit
cle schending van de artikelen 1338,
1998 van het Burgerlijk VVetboek, 61,
129, 130 van de gecoordineercle wetten
op de handelsvennootschappen en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, om het middel af te wijzen
van de conclusie van de eisers dat afgeleid
was uit artikel 1563 van het Gerechtelijk
W etboek en dat hieruit volgde clat wat
hun betrof de in de akte van 29 september 1959 bedoelde goederen met een
hypotheek bezwaard bleven omdat zij
met de wijzigingen van hypotheek van
de akten van 13 november 1961 en van
3 novembm~ 1962 niet ingestemd hadden,
het arrest beslist dat elke overdracht
van hypotheek de krachtens de akten
van 29 septem.ber 1959 en 13 november
1961 n1et een hypotheek bezwaarde
goederen voiledig en achtereenvolgens
zuivert en dat bij het verlijden van de
alde van overdracht van 13 november
1961, onder meer, Tirions in eigen naam
verschenen is en bij het verlijden van
de akte van 3 november 1962 Pacque als
gerant van de personenvennootschap

met beperkte aansprakelijkheid Encotra,
een hoedanigheid die zij verworven had
na het overlijden van haar echtgenoot
die. aldus, in zoverre het nodig was, de
eerste overdracht noodzakelijkerwijs bekrachtigd heeft,
te1·wijl, eerste onde1·deel, die redenen in
het onzekere laten of volgens de feitenrechters bij elke overdracht van hypotheek het goed daarvan autmnatisch
wordt gezuiverd ofwel dat dit daarentegen
slechts geschied is door Tirions' aanwezigheid in eigen naam bij de eerste overdracht en, bij de tweede overdracht, door
Pacque's bekrachtiging van de vorige
overdracht (schending van artikel 97
van de Grond·wet) ;
tweede onde1·deel, het arrest, aangezien
het vaststelt dat Pacque bij het verlijden
van de tweede alde van overdracht
slechts verscheen als gerant van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Encotra, daaruit wettelijk
niet m.ocht a:fleiden dat Pacque aldus
onvermijdelijk een eerste overdracht
bevestigde waarbij zij niet verschenen is
en waarvan het niet vaststelt dat zij
er geldig bij · vertegenwoordigd .was
(schending van de artikelen 1338, 1998
van het Burgerlijk Wetboel~, 61, 129,
130 van de gecoordineerde wetten op
d,e handelsvennootschappen en 97 van
de Grondwet) ;
denle onclerdeel, het arrest zonder
tegenstrijdigheid niet kon eisen dat voor
de geldigheid van de eerste overdracht
Tirions en Pacque. ermede instemden en
voor de geldigheid van de tweede overdracht dat aileen Pacque ermede instemde, die bovendien bij het verlijden van
de alde aileen verscheen als gerant van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Encotra (schencling
van artikel 97 van de Grondwet); het
daarenboven geen antwoord geeft op
het middel hieruit afgeleid dat die tweede
overdracht niet kan worden tegengeworpen aan de nalatenschap van Tirions,
omdat genoemde nalatenschap er niet
bij vertegenwoordigd was (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegen,de dat het arrest vaststelt

(1) Raadpl. cass., 22 mei 1969 (Ai'1'. cass.,
1969, blz. 932); DE PAGE, d. VII, nrs. 806
en vlg.; Re1J. p1·at. cl1·. belge, vo Hypothilq1tes
et privileges irnmobiliers, nr. 2171 ; MARTou,
Des p1·ivililges et hypothilq?tes, d. III,
1313 ;
LAURENT, P1·incipes cle cl1•oit civil, cl. XXXI,

=··

nr. 153 ; DALLOZ, Rep. cle cl1·oit civ., cl. IV,
V 0 Hypothilques, nr. 520.
(2) Cass., 13 maart 1975 (A1'1·. cass., 1975,
blz. 783.
(3) Raaclpl. cass., 7 december 1972 en de
noot (A1·1·. cass., 1973, blz. 339).

-,149dat de ingevolge de akte van lening van
29 september 1959 aangeboden hypothecaire waarborgen door de notariele alden
van 13 november 1961 en 3 november
1962 beurtelings overgedragen werden
op andere gebouwen die namelijk toebehoorden aan de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Encotra ;
dat tellmns de bij artikel 78 van de wet
van 16 december 1851 bepaalde voorschrifteh inzake de « opgave " in acht
genomen werden ; dat iedere overdracht
van hypotheek de krachtens de ak:te van
29 september 1959 en vervolgens krachtens de aide van 13 november 1961 met
een hypotheek bezwaarde goederen vol1edig en achtereenvolgens zuivert ;
Overwegende dat de door een schuldeiser aan zijn schuldenaar verleende opheffing van een hypothecaire inschrijving
op zichzelf een eenzijdige aide is waarvoor, opdat ze zou voltrokken zijn, geen
goedkeuring of instemming nodig is van
de personen aan wie zij ten goede komt ;
Overwegende, derhalve, dat de vaststeiling « dat bij het verlijden van de
akte van overdracht van 13 november
1961 onder meer Albert Tirions, in zijn
hoedanigheid van gerant van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Encotra en in eigen naam,
verschenen is en de aide ondertekend
heeft ; dat Pacque Suzanne op haar beurt
bij het verlijden van de akte van overdracht van 3 november 1962 verschenen
is in haar hoedanigheid van gerant van
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, hoedanigheid die zij
na het overlijden van haar echtgenoot
verworven had ; dat zij aldus, in zoverre
het nodig ·was, de eerste overdracht noodzakelijkerwijs bekrachtigd heeft " een
overtoilige vaststeiling is voor de geldigheid van de door elk van de alden van
13 november 1961 en 3 november 1962
toegestane opheffing ;
Dat die bijkomend geformuleerde vaststelling niet in het onzekere laat of,
volgens de feitenrechters, bij elke over, dracht van hypotheek het goed automatisch wordt gezuiverd of dit slechts
geschied is door Tirions aanwezigheid in
eigen naam bij de eerste overdracht en,
bij de tweede overdracht, door Pacque's
bekrachtiging van de vorige overdracht ;
Dat het eerste onderdeel van het
middel niet kan worden aangenomen ;
W at het tweede onderdeel en het eerste
dee! van het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat wegens het antwoord
op het eerste onderdeel van het middel,

het tweede onderdeel en het eerste deel
van het derde onderdeel niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang ;
W at het tweede deel van het derde
onderdeel betreft :
bverwegende dat, rekening houdend
met het eenzijdig karakter van de opheffing van de hypotheek, het door het
tweede deel van het derde onderdeel
v 0 orgestelde middel eveneens niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;
Dat het middel, dat op een onjuiste
uitlegging van het arrest steunt, feitelijke
grondslag mist ;
Over het derde midc;lel, ·
Dat aile onderdelen van het middel
feitelijke grondslag missen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
dooTdat, om, bij wege van bevestiging,
de tegeneis van de verweerders wegens
roekeloos e~~ tergend geding gegrond te
verldaren en, hervormend, de eisers tot
een hogere schadevergoeding te veroordelen, het arrest de roekeloze en tergende
aard van die tegeneis afleidt uit de omstandigheid « dat niet ernstig kan betwist
worden dat de appeilanten (thans de
eisers), door steeds meer gedingen in te
steilen, pogen hun schuld niet te betalen
of, in elk geval, de afrekening ervan uit
te steilen ''•
teTwijl die reden geen antwoord geeft
op het door de eisers in lllm verzoekschrift in hoger beroep opgeworpen
middel en afgeleid uit de niet betwiste
omstandigheicl dat de huidige procedure
niet vertragend kon zijn, zoals het arrest
beweert, omdat zij slechts de herhaling
was van een vroegere procedure rnet
hetzelfde doel, · waarvan de verweerders
vrijwiilig afgezien hadden :
Ovenvegende dat het arrest zich niet
beperkt tot de in het middel weergegeven
overweging ; dat door uitspraak te doen,
enerzijds, over de conclusie in hoger
beroep van de eisers, waarin zij, zonder
de in lnm verzoekschrift in hoger beroep
gemaakte grief over te nemen, enkel
vroegen dat hem hoger beroep ontvankelijk en gegrond zou ·worden verldaard,
en, anderzijds, over de conclusie van de
verweerders waarin zij niet aileen vroegen
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dat clit hoger beroep ongegrond zou
worden verklaard rnaar, bovendien, een
tegenberoep instelden om de ersers
te doen veroorclelen tot betaling van
50.000 frank bijkomende schadevergoeding wegens roekeloos en tergend hoger
beroep, het arrest, door een soevereine
beoordeling van het geheel van de feiten
van de zaak, beslist dat « in de feitelijke
omstandigheden " van de zaak « blijkt
dat het hoger beroep niet alleen roekeloos
maar ook tergend was ; dat niet ernstig
kan worden betwist dat de (eisers), door
steeds gedingen in te stollen, pogen hun
schuld niet te betalen of, in elk geval, de
afrekening ervan uit te stellen " ;
Dat het arrest aldus antwoorclt zowel
op de conclusies in hoger beroep van de
partijen als op de door de eisers in hun
verzoekschrift tot hoger beroep geformuleerde grief; dat, rekening houdend
met de inhoud van de ter zitting genomen
conclusie van de eisers, het arrest niet
verder gaan n1oest ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.

2 oktober 1975.- 1° kamer.- Vo01'zittM', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Trousse. Gelijklniclende concl~tsie,
de

H.

Colarcl,

NIETIGING MEEBRENGT VAN EEN ANDE·
RE BESORIKKING WELKE SLEORTS RET
GEVOLG IS VAN DE EERSTE.

1° N iet ontvankeJij k is het midclel clat
vreemcl is aan cle beschiklcing van de
beslissing waartegen het ge1·icht is (1).

2° Niet 1·egelmatig gemotivee1·cl is cle beslissing clie een eis venverpt zoncler een
passencl antwo01·cl te ve?·st?·eklcen op cle
concl~tsie waamp cleze eis is geg1·oncl (2).
(Art. 97 Grondwet.)
·
3° Ve1·nietiging van een beschikking van
cle bestreclen beslissing b1·engt vernietiging mecle van een tweecle beschikking
clie het gevolg is van cle eerste (3).
(DEVUYST EN BOUORAT,
T. OAVILLOT EN BAUDAUX.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
I

2 oktober 1975.- 1e kamer.- VoorzittM', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
de H. Capelle.- Gelijkltticlencle conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
PleitM'B, de HH. Simont en van Heeke.

advocaat-generaal.

Pleiters, de HH. Dassesse en Simont.
1" KAMER.- 3 oktober 1975.
1° VERZEKERINGEN. 1° KAMER.- 2 oktober 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. -

BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT VREEMD
IS AAN DE BESORIKKING VAN DE BESLISSING WAARTEGEN RET GERIORT IS.
- NIET-ONTVANKELIJKREID.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BESLISSING DIE DE EIS VER·
vVERPT ZONDER EEN PASSEND ANTWOORD TE VERSTREKKEN OP DE CONOLUSIE WAAROP DEZE EIS IS GEGROND.
- NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.
3° CASSATIE. - OMVANG. -BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESORIKKING VAN DE BESTREDEN
BESLISSING. - VERNIETIGING DIE VER-

LANDSVERZEKERINGEN. - ARTIKEL 32 VAN DE
WET VAN l l JUNI 1874.- VERZEKERDE
DIE cc IN SOLIDUM ll l\'I:ET EEN DERDE EN
DEZES VERZEKERAAR VEROORDEELD
WERD Ol\1 AAN DE GETROFFENEN VAN
EEN VERKEERSONGEVAL SORADEVERGOEDINGEN TE BETALEN. BESLISSING DIE DE AANSPRAKELIJKREID VAN
DE VERZEKERDE EN VAN DE DERDE
REEFT VASTGESTELD.- VERZEKERAAR
VAN DE DERDE DIE DE VOLLEDIGE

(1) Cass., 6 september' 1972 (A1·1·.
1973, blz. 16).
(2) Cass., 22 september 1971 (An·.
1972, blz. 83); 17 april 1975 (ibid.,
blz. 908).
(3) Cass., 10 november 1972 (A1-r.
1973, blz. 246) en 30 april 1975 (ibid.,
blz. 954).

cass.,
cass.,
1975,

cass.,
1975,
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SOHADEVERGOEDINGEN AAN DE GETROFFENEN HEEFT BETAALD EN DAARNA
TEGEN DE VERZEKERDE EEN GEDING
INSTELT TOT TERUGBETALING, IN VERHOUDING MET DEZES AANSPRAKELIJKHEI:P, VAN DE DOOR HEM BETAALDE
SOHADEVERGOEDINGEN.
REGRESVORDERING VAN DE VERZEKERDE TEGEN
ZIJN VERZEKERAAR. ----'- VERTREKPUNT
VAN DE VERJARINGSTERMIJN VAN DEZE
REGRESVORDERING.

2o

CASSATIEMIDDELEN. -BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP
EEN REOHTSDWALING VAN DE REOHTER.
DWALING ZONDER INVLOED OP DE
WETTELIJKHEID VAN HET BESOHIKKENDE GEDEELTE. MIDDEL ZONDER
BELANG. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° W annee1• een vm·zekerde, een derde en

dezes ve1·zekm·aa1· in solidum we'l·den
vm·oordeeld om aan de getroffenen van
een ve1·kee1·songeval schadeve1·goedingen
te betalen ·en de aanspmkelij kheid van de
vm·zekm·de en van de de1·de wm·d vastgesteld, en wannee1· de ve1·zeke1·am· van
de derde, na betali1ig van de volledige
schadeve1·goedingen aan de get1·ojjenen,
een geding tegen de vm·zekenle instelt
om_ te1'ttgbetaling te bekomen, in verhmtding met dezes aanspmkelijkheid,
van de dam• hem betaalde schadevm·goedingen (1), loopt de te1·mijn van vm·jm·ing van de 1·eg1•esvm·dering van, de
ve1·zekerde tegen zijn ve1·zeke1·aa1· slechts
vanaj de dam· de ve1·zekm·aa1· van de
derde
ingestelde
ge1·echtelij ke
eis.
(Art. 32, lid 1 en 2, wet van 11 juni
1874).
2° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, is het middel' dat aan de
1·echtm· verwijt een 1'echtsdwaling te
hebben begaan, wanneer deze geen
invloed he eft op de wettelij kheid van het
best1·eden beschikkende gedeelte (2).
(NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP
« ROYALE
BELGE; LEVEN - ONGEVALLEN, VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ "•
T.
DECLERCK EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« HET BELGISOH VERHAAL ".)
ARREST.
RET

arrest, op 4 maart 197 4 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het midclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 32 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, aangevulcl door artikel 2 van de wet van
30 mei 1961 tot wijziging van de wet van
17 april1878 bevattende de voorafgaancle
titel van het \Vetboek van strafvordering
en tot aanvuiling van artikel 32 van voormelcle wet van 11 juni 1874, 1134, 1135,
1234, inzonclerheicl laatste lid, 2219,
2220, 2221, 2224, 2242, 2243, 2244, 2248,
2251, 2261 van het Burgerlijk Wetboek,
en 97 van de Gronclwet,
doordat het arrest weigert de vorclering
tot vrijwaring, bij een op 31 december
1970 betekencle clagvaarcling door verweerder tegen eiseres ingesteld, op grand
namelijk van een verzekeringspolis « Familiale Verzekering " van burgerlijke
aansprakelijkheicl, overgenomen door eiseres {)Ucler nummer 5.351.632, verjaard
te verklaren, hoewel· het vaststaat clat op
31 december 1970, clag van de clagvaarding voor het gerecht, meer clan clrie jaar
verstreken waren sedert verweercler,
bij dagvaarcling van 13 december 1966
en 2 maart 1967, door de benacleelclen
in rechte aangesproken was, en cloorclat
het arrest cleze weigering. steunt op de
reclenen clat, toen verweercler in 1966
door de benacleelclen aangesproken werd,
hij op zijn verzekeraar (eiseres) een beroep
heeft geclaan in de overtuiging clat, vermits hij twee contracten met clezelfcle
verzekering had, het risico zeker geclekt
was ; eiseres uiteinclelijk heeft aanvaarcl
hem die clekking te verlenen ; het feit
clat zij clit heeft geclaan « onder uitclrukkelijk becling clat clit aileen op groncl van
de polis « Garage-exploitatie " gebeurcle
en tot beloop van het in cleze polis voorzien bedrag " in de kwestie van de verjaring geen rol speelt; verweercler nooit
zijn instemming met cleze voorbehouclen
heeft betuigcl en zijn vraag om clekking
tegen de aanspraken algemeen was en
niet beperkt tot de clekking van een
bepaalcle polis ; nu eiseres, hoe clan ook,
erkencl heeft clat zij tach clekking verschulcligd was, het niet opgaat clat zij
thans zou mogen aanvoeren clat zij de
vraag om clekking kon in tweeen splitsen
en ze vercler aileen mocht behanclelen in
zoverre ze in verbancl stand met een door

HOF;- Gelet op het bestreden

(1) Wat de aard en de verjaringstermijn
van derge!ijke vordering betreft, raadplege
men cass., 21 oktober 1965 (B~tll. en Pas.,

1966, I, 240) en 17 maart 1967 (A1·1·. cass.,
1967, blz. 885) en de no ten onder deze arresten.
(2) Cass., 22 juli 1975 (A1'1·. cass., 1975,
blz. 1177).
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van het slachtoffer, de vraag van verweercler om clekking en de toezegging
clat cleze, zij het in beperkte mate, zou
verleencl worden, als een totaliteit clienen
te worden bekeken ; zolang verweercler
mocht geloven clat eiseres met de zaak
bezig was, de verjaring teg'en hem niet
kon lopen en geschorst was ; dit in overeenstemming is met de rechtspraak die
aanneemt clat onderhandelingen de verjaring schorsen; ten deze dit principe als
een vrij algemeen aanvaard prmmpe kan
aangehaald worden ; deze reclenering volkomen strookt met het wezen en het doel
van de korte verjaring die er vooral op
gericht is laattijdige betwistingen te voorkomen, die te wijten zijn aan het teloorgaan van bewijsmiclclelen of investigatiemogelijkheclen, en dat, daar ten cleze
eiseres de zaak van bij de aanvraag heeft
kunnen volgen en ook daaclwerkelijk
gevolgcl heeft en in het bezit gestelcl werd
van alle stukken en gegevens, haar, eenzijclige beslissing het ongeval slechts vanuit het oogpnnt van een enkel contract
te beschouwen niet meebrengt clat de
eis, die op het ongeval als feit gebaseerd
is en waarmee zij zich, tot bij de verschijning voor het hof van beroep bezig heeft
gehonden, verjaard is,
terwijl de driejarige verjaring van artikel 32 van de wet van ll juni 1874 op de
verzekeringen beheerst ~orclt door de
wettelijke regelen op de verjaring van
titel XX van boek III van het Burgerlijk
Wetboek; zij, gelijk elke verjaring, over"
eenkomstig artikel 2261 van het Burgerlijk Wetboek verkregen is wanneer de
laatste clag van de vereiste tijcl verlopen
is ; de loop van de verjaring alleen door
de in hoofclstuk IV van voonnelcle
titel XX omschreven oorzaken regelmatig
gestuit of geschorst worclt; geen enkel
" vrij algemeen aanvaard rechtsprincipe "
de mening kan wettigen clat die verjaring
onclerworpen zou zijn aan claarvan · verschillencle, door de wet niet uitclrnkkelijk
bepaalcle oorzaken van stuiting of schorsing, en, bijgevolg, het arrest, dat vaststelt, of althans niet ontkent, clat meer
clan clrie jaren verstreken zijn tussen het
ogenblik waarop het arrest het aanvangspunt van de ingeroepen verjaring stelt en
de clag waarop de gerechtelijke eis tot
vrijwaring van verweercler tegen eiseres
op groncl van voormelde verzekeringspolis
<< Familiale verzekering " van burgerlijke
aansprakelijkheicl wercl ingestelcl, mitsclien niet wettig heeft kunnen weigeren
die vorclering verjaarcl te verklaren om de
reclenen welke het in zijn motivering

laat gelclen en welke in genen dele de
aanwezigheicl cloen blijken, ten cleze,
van een wettelijke oorzaak van stuiting
of schorsing van de loop van de verjaring
(schencling van de artikelen 32 van de
wet van ll juni 1874, aangevulcl door
artikel 2 van de wet van 30 mei 1961,
1234, 2219, 2220, 2221, 2224, 2243, 2244,
2248, 2251 en 2261 van het Burgerlijk
Wetboek);
en te1·wijl, nu het hof van beroep
vastgestelcl had clat, toen verweercler in
1966 door de benacleelclen wercl aan-·
gesproken, hij een beroep heeft gedaan
op zijn verzekeraar in de overtniging clat
het risico zeker gedekt was en eiseres clan
ook uiteinclelijk aanvaarcl heeft hem die
clekking te verlenen " onder uitclrnkkelijk
becling clat dit alleen op groncl van de
polis " Garage-exploitatie " gebeurcle en
tot beloop van het in deze polis voorzien
beclrag ,, het arrest, zonder die vaststelling tegen te spreken en de zin en de
draag-..vijclte van bedoelcle reserves te
miskennen, niet heeft kunnen oorclelen
dat deze uitclrukkelijke << voorbehouclen "
geen rol spelen in de kwestie van. de verjaring, daar verweerder nooit met deze
" voorbehouclen " zijn instemming heeft
betnigd, vermits een uitgeclrukt voorbehoud door zichzelve gelclt ten opzichte
van de partij aan wie het is tegengeworpen, zelfs inclien cleze partij nooit haar
instemming met het uitgeclrukte voorbehoucl heeft b!:)tuigd ;
en te1·wijl, nu zij alclus gesteuncl is op
beschouwingen die met elkaar strijclig
zijn, elke wettelijke basis ontberen, en
die de rechters niet logisch uit hun vaststellingen hebben kunnen afleiclen, de
beslissing die weigert verjaarcl te verklaren de vorclering tot vrijwaring, door
verweercler op basis van de kwestieuze
verzekeringspolis tegen eiseres ingestelcl
meor dan clrie j aar na de inleicling van
de eis in rechte, door de benacleelclen
tegen hein ingestelcl, in ieder geval niet
naar de eis van de wet met reclenen is
omkleecl (schencling van de artikelen 97
van de Gronclwet, 32 van de wet van
ll juni 1874 op de verzekeringen, aangevulcl door artikel 2 van de wet van 30 mei
1961, 1134, 1135, 1234, 2219, 2248 en
2261 van het Burgerlijk \Vetboek) :
Overwegende dat verweerster bij arrest
van 8 januari 1970 van het Hof van
beroep te Gent veroordeelcl werd, in
solid1-tm met haar verzekercle Menu en
met verweercler, o1n aan de slachtoffers
Duchatelet-Martyn bepaalcle schaclevergoeclingen te betalen, terwijl clit ar'rest
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de aansprakelijld1eid voor het verkeersongeval vaststelde op een derde voor
Menu en twee derden voor verweerder ;
dat wegens de veroordeling in solidttm
verweerster het volledige bedrag van de
schadevergoedingen
aan
voormelde
slachtoffers betaalde ; dat verweerster
daarna tegen verweerder een vordering
instelde tot verhaal, in verhouding met
de schuld van deze laatste, van de vergoedingen die zij ingevolge haar veroordeling in solidum aan voormelde slachtoffers had betaald ; dat verweerder
eiseres, zijn verzekeraar, dagvaardde tot
tussenkomst in het door verweerster ingestelde gedin.g en tot vrijwaring voor
de veroordelingen die te zijnen laste
zouden uitgesproken worden ;
Overwegende dat, luidens artikel 32,
lid 2, van de wet van ll juni 187~ op de
verzekeringen in het algemeen, in geval
van regresvordering van de verzekerde
tegen de verzekeraar, de bij lid I bepaalde
verjaringstermijn van drie jaar eerst
loopt vanaf de gerechtelijke eis van het
slachtoffer, onverschillig of het gaat om
een oorspronkelijke eis tot schadeloosstelling dan wel 'om een latere eis als
gevolg van verergering van de schade
of het optreden van een nieuwe schade ;
Overwegende · dat deze bepaling aldu~
moet worden begrepen dat, ook wanneer
de verzekerde tot betaling van zijn bijdrage wordt aangesprokerr, niet door het
slachtoffer zelf, maar door een derde
zoals de verzekeraar van de mededader
die aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden de schadevergoedingen uitbetaalde, de verjaring eerst loopt vanaf
de door die derde ingestelde gerechtelijke
eis ·
Overwegende dat, ten deze, de slachtoffers weliswaar respectievel!jk op I3 december I966 en 2 maart 1967 onder meer
tegen verweerder een vordering instelden
tot vergoeding van hun schade ;
Dat echter de vordering die verweerster, als verzekeraar van de mededader
Menu, tegen verweerder instelde tot
betaling, in verhouding met cle schuld
van cleze laatste, van cle vergoeclingen
die zij, ingevolge haar solidaire veroordeling door het arrest van 8 januari I970
en ter outlasting van verweerder, aan
het slachtoffer of zijn rechthebbenden
had uitbetaald, pas op 14 mei I970 werd
ingesteld ;
Overwegende dat deze laatste vordering, waardoor het huidig geding werd
ingeleid, de gerechtelijke eis is vanaf
welke de verjaringstermijn began te
lopen;

Overwegende dat verweerder zijn regresvorclering .tegen eiseres reeds op
3I december I970 instelde, dit' is op een
ogenblik clat de termijn van clrie jaren
overeenkomstig voormeld artikel 32,
lid 2, nog niet v:erstreken was ;
Overwegende dat, ook indien de aangevoerde grief gegroncl was, de beslissing
wettelijk zou zijn gerechtvaardigd;
Dat het middel, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt cle voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

3 oktober I975.- 1 6 kamer.- Voo1'zittm·, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
Ve1·slaggeve1·, de H. de Vreese. Gelijklttidende conclusie, de H. Tillekaerts,
advocaat-g_eneraal. - Pleitm·s, de HH.
De Bruyn en. Bayart.
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KAMER.-

3 oktober 1975.

BEWAARGEVING.
Eis
TOT
TERUGGAVE VAN DE IN BEWARING GEGEVEN VOORWERPEN. BEWIJSLAST.
BEGRIP.

20 BEWIJS.- BURGERLIJKE ZAKEN.Ers TOT TERUGGAVE VAN DE IN BEWARING GEGEVEN VOORWERPEN. BEWIJSLAST. BEGRIP.

1o en 2° Uit de omstandigheid dat de
bezitte1· van een zaak niet kan genieten
van de besche1·ming van a1·tikel 2279 van
het Burgm·lijk Wetboek, wegens het
dubbelzinnig kamktm· van zijn bezit,
lean men noch het bestaan van het eigendoms1'echt van degene die de teruggave
van de zaak v1·aagt noch dat van de
oo1·zaak van de aanvraag tot te1'ttggave,
ten deze de bewam·geving, afleiden (I).
(Art. I3I5 B.W.)

(1) Raadpl. cass., 26 april 1968 (A1'1', cass.,
1968, blz. 1080); DE PAGE, deel V, druk 1941,
ms, 1043, 1044 en 1070; DERINE, VAN NESTE
en VANDENBERGHE, Beginselen van het
Belgisch P1·ivaatrecht, V, " Zakemecht "•
deel I-B, druk 1974, nrs. 631, B, en 657,
alsook Basisrechtspraak (2) op blz. 969 en
970; HEYVAERT, « Overzicht van de recht-

154(DE MONTJOYE,
T. THYS RENJ.iJ EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 8 maart 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het midde1 afge1eid uit de schending van de artike1en 1315, 1915, 2229,
2279 van het Burger1ijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doordat, na geconstateerd te hebben
dat de door de verweerders opgevorderde
roerende goederen door de erflaatster,
Eugenie Thys, aan eiser overhandigd
waren, nu eiser ste1de dat de erflaatster
hem die goederen uit de hand had
geschonken en nu de verweerders daartegenover ste1den dat de erflaatster deze
goederen aan eiser in bewaring had gegeven, het arrest eiser veroordee1t om die
goederen aan de verweerders terug te
geven en on:t rekening en verantwoording
erover te doen, zu1ks op grand van de
beschouwing dat het bezit door eiser
van de betwiste goederen dubbe1zinnig"
is in de zin van artikel 2229 van het
Burgerlijk Wetboek, vermits het ten
minste evengoed moge1ijk is dat de
goederen aan eiser ter bewaring werden
overhandigd en het niet vaststaat dat de
erflaatster onherroepelijk afstand ervan
heeft gedaan, en zu1ks a1hoewe1 eiser
in zijn conc1usie liet ge1den clat de verweerders het bewijs niet geleverd hadden
dat de betwiste goederen en waarden
aan eiser s1echts in bewaring toevertrouwd waren,
te1·w~jl, nu de beschouwingen van het
arrest de mogelijkheid niet uitsluiten dat
de 1itigieuze goederen door de erflaatster,
niet ten titel van bewaargeving, maar
ten tite1 van schenking aan eiser werden
overhancligd, hie1·uit volgt dat de vordering van de verweerclers ongegrond
diende te worden verk1aard, aangezien
het feit dat eiser, bij gebrek aan onclubbelzinnig bezit in de zin van artikel 2229
van gezegd wetboek, artikel 2279 van het
Burgerlijk vVetboek niet kon inroepen,
de verweerders niet ontsloeg van het
1everen van een bewijs, overeenkomstig
artikel 1315 van gezegd wetboek, betrefspraak (1965-1968) : « Het bezit "in T. P.R.,
1969, nr. 17, blz. 765 en 766; HENARD en
HANSENNE, « Examen de jurisprudence (1966
a 1969) : Les Biens n, in R. C. J. B., 1971,
111'. 13, blz. 117 tot en met 120.

fende. het feit dat die betwiste goederen
de e:tgendom waren gebleven van de
erflaatster en dat deze wet eiser een overeenkomst van bewaargeving had afgesloten zoals bedoeld in artikel 1915 van
hetzelfde wetboek;
en tenvijl " minstens het arrest geen
antwoord inhoudt op het middel waardoor eiser liet gelden dat de verweerders
de door hun ingeroepen overeenkomst
van bewaargeving dienden te bewijzen,
welk gebrek aan antwoord gelijkstaat
met een gebrek aan de door artikel 97
van de Grondwet vereiste motivering :
Ov<1rwegende dat de vordering strekte
tot teruggave, door eiser, van bepaalde
hem door de erflaatster van de verweerders zogezegd in bewaring gegeven goederen, aan de verweerders, als wettige
erfgenamen van de bewaargeefster ; dat
eiser tot zijn verweer liet gelden dat de
kwestieuze goederen hem door de erflaatster van de verweerders geschonken
werden van hand tot hand en hij zich op
de bescherrning van artikel 2279 van
het Burgerlijk Wetboek beriep;
Overwegende dat het arrest beslist
enerzijds, zonder dienaangaande te war:
den bekritiseerd, dat het door eiser aangevoerde bezit dubbelzinnig is en de titel
van eiser onzeker om de redenen dat het
ten minste evengoed mogelijk is dat de
goecleren hem ter bewaring zijn overhandigd terwijl het niet vaststaat dat de
erflaatster onherroepelijk afstand heeft
gedaan van die goederen, en, anclerzijds,
dat eiser derhalve verplicht is de goederen
af te geven aan de wettige erfgenamen
zijnde de venveerclers ;
'
Overwegende clat hieruit volgt clat het
hof van beroep beslist dat eiser zich niet
kan beroepen op een bezit dat krachtens
de door a_rtikel 2279 van het Burgerlijk
Wetbo.ek mgestelde bescherming als titel
van e1genclom geldt en dat eiser niet
be\vijst dat de kwestieuze goederen hem
door de erflaatster van de verweerders
ten tite1 van schenking werden overhandigd;
Ovenvegende echter dat de omstandigheid dat de bezitter van een zaak de
bescherming van artikel 2279 van het
Burgerlijk W etboek niet kan genieten,
het bestaah in zich sluit noch van het
eigendomsrecht van degene die de zaak
opvordert, noch van de aan gevoercle
oorzaak tot teruggave, ten cleze de bewaargeving ; clat de verweerders, die als
oorspronkelijke eisers de teruggave van
de kwestieuze goecleren opvorcleren, clerhalve de bewijslast van hun eigendoms-
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recht en van de be>vaargeving blijven
dragen;
Overwegende dat het arrest dat, zonder
vast te stellen dat de verweerders dergelijk bewijs geleverd hebben, de teruggave van de kwestieuze goederen beveelt,
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat het arrest tevens de
conclusie van eiser waarbij deze liet
gelden dat de verweerders de door hen
ingeroepen overeenkomst van bewaargeving dienden te bewijzen, niet beantwoordt;
Dat derhalve het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het beslist
dat het bezit van eiser dubbelzinnig is ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou beslist worden ; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof
van beroep te Brussel.
3 oktober 1975.- 1e kamer.- Voorzitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen.Gelijkltoidende conclusie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Bayart en Claeys Bouuaert.

1e KAMER.- 3 oktober 1975.
10 OVEREENKOMST.- STRAFBEDING
WE GENS VERTRAGING IN DE UITVOERING
VAN EEN VERBINTENIS.- BIJKOMSTIG
BEDING.- DRAAGWIJDTE.
2°BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREENKOMST.
U!TLEGGING DOOR DE
REOHTER.- UITLEGGING DIE NIET TE
VERENIGEN IS MET DE BEWOORDINGEN
VAN DE AKTE WAARBIJ DE OVEREENKOMST WORDT VASTGESTELD. -,MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
DE AKTE.
1° De toepassing van een stmfbeding, dat
bedongen is voor het geval van ve1•tmging
in de uitvoering van een verbintenis,
mag gecumulee1·d worden met de gedeeltelijke ttitvoering van de ve1·bin-

tenis of met de ve1·goeding wegens niettdtvoe?·ing, bedongen bij ove1·eenkomst
dan wel bepaald op g1•ond van het
gemeen 1'echt (1). (Impliciete oplossing.)
2° De bewijskmcht van de akte waarbij
een ove1·eenkomst wordt vastgesteld, wordt
miskend door de 1·echte1· die van deze
akte een ttitlegging geeft die niet te
ve1·enigen is met de bewoordingen 81'van (2). (Artt.' 1319, 1320 en 1322
B.W.)
(BOOKSTAEL, T. PERSONENVENNOOTSOHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« KONSTRUKTA l>.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 april 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
·· Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen ll26, 1129, 1130,
1134, 1142, ll44, 1146, 1147, 1149, ll52,
1229, inzonderheid lid 2, 1231, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat, aangezien het vaststaat dat
verweerster de oprichting van eisers
gebouw niet voltooid had binnen de
termijn bepaald in de overeenkomst
tussen partijen van 29 april 1960, dat zij
de werken bepaald bij de pla~men en in
het lastenkohier, bedoeld in genoemde
overeenkomst, slechts gedeeltelijk uitgevoerd had en dat eiser, nadat verweerster de werfverlaten had, de onuitgevoerd
gebleven werken, zoals zij in voornoemd
lastenkohier werden beschreven en door
een door de rechtbank benoemde deskundige werden opgegeven, had laten
uitvoeren door beroep te doen op een
nieuwe aannemer, het arrest aan eiser
een forfaitaire vergoeding van 375.000
frank toekent op grond van artikel 26
van voormeld lastenkohier dat onder de
titel " Boete in geval van vertraging "
het volgende zegt : " Het feit dat de
werken niet op de vastgestelde datum
volledig afgeleverd worden, beroldcent
(1) Raadpl. cass., 4 november 1960 (A1'1'.

cass., 1961, biz. 205), DE PAGE, deei III,
druk 1967, nrs. 117 en 128, B, 2°; PLANIOL
€m RIPERT, deei VII, druk 1954, nrs. 874 en
875; vgl. cass., 29 oktober 1964 (Bull. en
Pas., 1965, I, 217).
(2) Cass., 11 oktober 1973 (A?'?', cass.,
1974, biz. 172).
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schade aan de eigenaar. Partijen zijn
akkoord dat een afhouding van de aannemingsprijs van 2.500 frank per dag
vertraging, een genoegzame schadeloosstelling uitmaakt van de berokkencle
schade. Deze raming n1.aakt een forfait
uit ,, maar I 0 zijn vorclering verwerpt
tot betaling van 491.801 frank, zijncle de
prijs, hoven het door de oorspronkelijke
overeenkomst vastgestelde beclrag, betaalcl voor de voltooiing van de werken
door de nieuwe aannemer, en van 43.926
frank betaalcl voor de verhuring van
voetpaden, om de reclenen clat " het toekennen van meerprijzen benevens het
forfait, een tweecle vergoecling voor
dezelfde schacle zou betekenen ; de noodzakelijkheicl waarin ge'intimeerde, thans
eiser, zich zou bevonclen hebben andere
vakmensen aan het werk te stellen en
zocloencle toch enigszins cluurcler te
moeten betalen om het ontworpen gebouw te verkrijgen immers zou voortvloeien uit hetzelfcle feit als dat voor
hetwelk artikel 26 van het lastenkohier
het forfait heeft bedongen, namelijk het
feit clat de werken niet op de vastgestelcle
datum volleclig afgeleverd werclen ; het
clesaangaancle door ge'intimeercle vooropgezet onderscheicl tussen enerzijcls de
vertraging die het recht op forfaitaire
vergoecling zou doen ontstaan en anclerzijcls " de funclamentele niet-uitvoering JJ
die een gemeenrechtelijke inclemnisatie
op basis van de meerprijz~n zou rechtvaardigen, slechts op een al te spitsvonclig
woordenspel berust en client verworpen
te worden als strijclig met de werkelijkheicl; het niet opgaat aan de ene kant de
op een bepaalcle datum geconstateerde
en schadelijk verklaarcle niet-voltooiing
van de werken te doen vergoeclen door
midclel van een forfait dat uitdrukkelijk
als " genoegzame schacleloosstelling JJ
worclt beclongen, en aan de andere kant
claarenboven een afzonclerlijke vergoeding
in rekening te brengen voor kosten die
het rechtstreeks gevolg zouden zijn van
cliezelfde niet-voltooiing; al is het juist
dat, inclien ge'intimeerde werkelijk meerprijzen moest betalen, hij uit clien hoofcle
aanspraak zou lnmnen maken op een
vergoeding, cleze dus in alle geval onder
bet forfait zou begrepen zijn » en 2o artikel 25 van het lastenkohier ter zijde stelt
clat door eiser in zijn conclusie aangehaald werd om het tweecle punt van zijn
vorclering te rechtvaardigen en clat
bepaalt dat na de ingebrekestelling van
de aannemer, die in de uitvoering van
de werken vertraging heeft opgelopen,
" de botrwmeester het recht heeft ambts-

halve alle maatregelen te treffen nodig
voor het voltooien van de werken binnen
de gestelde tijcl op kosten van de aannemer », door te overwegen clat " dit
argument ten deze oncloeltreffend voorkomt, vermits gezegde clausule niet kan
becloeld hebben appellants, thans verweerster, aan de willekeur van de architect, of van wie ook, bloot te stellen, noch
vermocht de draagwijdte uit te breiden
van het in artikel 26 van het lastenkohier
bepaalde forfait, hetwelk integendeel, als
heeling afwijkend van het gemeen recht,
stipt client ge'interpreteerd te worden,
tenvijl, eeTste onde1·deel, het arrest, door
het fundamenteel verschil tussen de
schacle voortspruitend uit de vertraging
in de uitvoering van de verbintenis en
de schacle voortspruitencl uit de nietuitvoering van de prestatie die h~t voorwerp is van de verbintenis, als spitsvondig te aanzien en ter zijde te schuiven als
strijdig met de werkelijkheid, de artikelen ll26, ll29, ll30, ll42, ll46, ll47,
ll49, ll52, 1229, inzonclerheicl lid 2,
1231 van het Burgerlijk Wetboek schendt
die clat verschil als een basisprincipe van
het contractuele verbintenissenrecht beschouwen ; door er ~le ongegrondheid van
het tweecle punt van eisers rechtsvordering uit af te leiden, het arrest bovenclien
de artikelen ll34 en n 44 van hetzelfcle
wetboek schendt ;
tweede onde1•deel, door te beslissen dat
de sommen van 491.801 frank en 43.936
frank door eiser gevordercl als schaclevergoecling voor de niet-uitvoering van
.de werken, begrepen zijn in het forfaitair
bedrag van 2.500 frank per dag vertraging, bepaald bij artikel 26 van het lastenkohier en door samenhangend die kosten,
respectievelijk de meerprijzen betaa.lcl
voor het voltooien van de werlmn en .de
som betaalcl hoofclens de verhuring van
voetpaden tijdens de voltooiing van ·de
werken, uit het toepassingsgebiecl van
artikel 25 van voormeld lastenkohier uit
te sluiten, het arrest de b~wijskracht
miskent van een en ancler van cleze contractuele bepalingen en clerhalve van
het " Kohier van lasten, bepalingen en
voorschriften betreffencle het bouwen van
een woon- en bureaugebouw, hoek Kiliaanstraat en Begijnenvest voor rekening
van Bockstael te Antwerpen », door de
partijen ondertekend en gevoegcl bij hun
bouwcontract van 29 april 1960 (schencling van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek);
dm·de ondm·deel, het arrest niet passend
antwoordt op eisers middel, a;fgeleid uit
zijn recht op terugbetaling, ten titel van
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schadevergoeding, van de kosten die hij
gemaakt had voor de voltooiing van de
werken, op grond van artikel 25 van het
lastenkohier (schending van artikel 97
van de Grondwet), bovendien, uib het
op zichzelf juiste beginsel van de beperkende uitlegging van artikel 26 van
voormeld lastenkohier, het arrest er
zonder tegenstrijdigheid niet kon toekomen datgene · dat afzonderlijk door
artikel 25 geregeld werd, onder die tekst
te laten ressorteren (schending van dezelfde wettelijke bepaling) :
Overwegende dat de artikelen 25 en
26 van de algemene voorwaarden van
het kwestieuze lastenkohier respectievelijk luiden : artikel 25 : « V ooruitgang der
werken : Indien de werken niet vorderen
met voldoende spoed, verwittigt de bouwmeester de aannemer, per aangetekende
brief, dat hem een bepaalde termijn toegestaan wordt om maatregelen te treffen,
nodig voor het voltooien van de werken
binnen de gestelde tijd. Na die termijn,
heeft de bouwmeester het recht ambtshalve alle maatregelen te treffen op kosten van de aannemer ... ,, en artikel 26 :
"Boete in geval van vertraging : Het feit
dat de werken niet op de vastgestelde
datum volledig afgeleverd worden, berokkent schade aan de eigenaar. Partijen
zijn akkoord dat een afhouding van de
aannemingsprijs van 2.500 frank per ·dag
vertraging, een genoegzame schadeloosstelling uitmaakt van de berokk:ende
schade .. Deze raming maakt een forfait
uit ";
Overwegende dat de bekritiseerde
beslissing van het arrest op de beschouwing steunt dat het bij artikel 26 bepaalde strafbeding toepasselijk: is, niet aileen
op de schade voortspruitende uit het
vastgestelde aantal dagen vertraging van
de werken (artikel 26), doch ook op de
schade die voortspruit uit het nietvoltooien van de werken, onder meer uit
de aan de nieuwe aannemer uitbetaalde
<< meerprijzen" (artikel 25), om de reden
dat benevens het « forfait '' geen tweede
vergoeding voor dezelfde schade mag
toegekend worden ;
Overwegende dat, door aldus twee
onderscheiden categorieen van schadegevallen, vertraging enerzijds, en nietvoltooien anderzijds, te verwarren, het
arrest van voormelde bedingen waarvan
artikel 26 slechts een bepaalde schade,
ten deze de vertraging, bedoelt, een nitlegging geeft die met de termen ervan
onverenigbaar is;
Dat het de bevvijskracht van de alde,
die gezegde bedingen inhoudt, Tniskent ;

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het beslist
dat een beclrag van 258.826 frank ten
goede komt aan verweerster als saldo
voor het uitgevoerde gedeelte van de
aanneming en taksen en behalve in
zoverre ·het beslist dat op grond van
artikel 26 van het lastenkohier aan eiser
een forfaitaire vergoeding van 375.000
frank: toekomt ; beveelt dat melding van
dit arrest zal gemaakt worden op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het. Hof van beroep te Gent.
3 oktober 1975. ~ 1 6 kamer.- Vom·zitte?', de H. Louveaux, eerste voorzitter.
- Ve?·slaggeve?', Ridder de Schaetzen. ~
Gelijkl1tidende conclusie, de H. Tillekaerts,
advocaat-geJ+eraal. ~ Pleite1·s, de HH.
Dassesse en Bayart.

2•

KAMER.-

VOORZIENING

6 oktober 1975.
IN

CASSATIE.

BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN VOOR·
ZIENING KAN WORDEN INGESTELD. ~
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ DE VOORLOPIGE
HECHTENIS WORDT GEHANDHAAFD. WET VAN 20 AP-RIL 1874, ARTIKEL 5.
VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK.

Niet ontvankelijk is de vom·ziening tegen
een beschikking van de ?'aadkame?'
wam·bij de voo?'lopige hechtenis, met
toepassing van m·tikel 5 van de wet van
20 ap1·il 1874, gehandhaajd woTdt, aangezien zodanige beschikking niet in
laatste aanleg gewezen is (1). (Art. 19
wet van 20 april 1874; art. 413, lid 1,
Sv.; art. 609, 1°, G.W.)
(STUDENER.)
ARREST

RET HOF; (1) Cass., 25
1974, biz. 705).

(ve?'taling).
Gelet op de bestreden

februari

1974 (A1'J'.

cass.,

beschikking, op 5 september 1975 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank
van e_erste aanleg te Luik;
Overwegende dat de bestreden beslissing met toepassing van artikel 5 van
de wet van 20 april 1874 de handhaving
van de voorlopige hechtenis beveelt;
,dat krachtens artikel 19 van genoemde
wet hiertegen hoger beroep open staat,
zodat zij niet in laatste aanleg werd
gewezen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1975.- 2e kamer.- Vo01·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggever, de H. Meeus. Gelijkhtidende conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 6 oktober 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING. - VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. VORM. STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ, EISERES. - VOORZIENING NIET BETEKJ]]ND. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De bu1·gerlijke pm·tij is enkel ontvankelijk om zich tegen een m·1·est tot buitenVe?'volgingstelling in oassatie te voo1·zien,
in zove1'1'e zij hie1·bij veroonleeld wo1'dt
tot sohadeve1'goeding jegens de ve1'daohte en in de kosten van de st1'ajvorde1'ing of van de b1wge1·lijke 1'echtsV01'de1'ing en in zove?'?"e het an·est een
andm·e besohikking bevat die uitsluitend
betrekking heejt op de bw·ge1'lijke reohtsvorde?·ing ( 1).

2° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
een bu1·ge1·lijke partij, die niet is betekend aan de partij tegen wie ze is
ge1·ioht (2). (Art. 418 Sv.)
(1) Oass., 17 maart 1975 (A1'1". cass., 1975,
blz. 792).

158
(SAKELLARIDIS, T. POLET.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer
van inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat de burgerlijke partij
tege~ een arrest van buitenvervolgingstellmg slechts cassatieberoep kan instellen, voor zover zij hierbij veroordeeld
wordt tot schadevergoeding jegens de
verdachte en in de kosten van de strafvorder!ng of in die van de civielrechtelijke
vorder1ng en voor zover het arrest een
andere beschikking bevat die uitsluitend
betrekking heeft op de civielrechtelijke
vordering;
Overwegende dat voor zover eiser,
?urgerlijl~e partij, zich tegen het arrest
m cassat1e kon voorzien, uit de stuldmn
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat hij zijn voorziening heeft
doen betekenen aan de partijen tegen
wie zij is gericht ;
. Dat de voorziening niet ontvankelijk
IS;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorde(llt eiser in de kosten.
6 oktober 1975. - 2e kamer. - Voorzitte?", Ridder Rutsaert, voorzitter. --Verslaggeve?', de H. Meeus. Gelijkhtidende concl1tsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 6 oktober 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN VAN DEZE MISDRIJVEN.- STRAF
WETTELIJK GERECHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF. - NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
20 WEGVERKEER. -

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 27-l. - VooRZIENBARE OF ONVOORZIENBARE HIN-

(2) Oass., 30 september 1975, sup1·a, biz. 139.

-159DERNIS. - SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER.
1° W anneM' we gens VM'scheidene misdrijven
een enkele stTaf is uitgesp1·oken, is niet
ontvankelijk wegens het ontb1·eken van
belang, de eis tot vernietiging van de
beslissing op de st1·afvorde1·ing, geg1•ond
op een middel dat enkel bet1·ekking heeft
op een van deze misd1·ijven, als de ~tit
gesp1·oken stmf wettelijk ge1:echtvaa1·digd
~lijft doo1' een ande1' misdTijf ( 1).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
2° De feitenJ•echte1' beoo1·deelt soeve1·ein,
volgens de gegevens van de zaak, of een
hindeTnis al dan niet vooTzienbam· was
vom· een best~ttw·de1· (2). (Art. 27-1 wegverkeersreglement van 14 maart 1968.)
(SIRES EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« L'URBAINE », T. LOUIS
EN LITISCONSORTEN.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
6 oktober 1975.- 2 6 kamer.- VoorzittM', Ridder Rutsaert, voorzitter. Ve1·slaggever, Baron Vingotte. - Gelijklttidende concl~tsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Lamy
en Wittamer (va:rt de balie te Aarlen) en
Dassesse.

2° ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. FouT
WAARDOOR DE SCHADE IS VEROOR·
ZAAKT. - BEGRIP.
I 0 W ettelij k is de beslissing tot ve1'001'deling

wegens onopzettelijk toeb1·engen van VM'wondingen, waa1·in woTdt vastgesteld dat
de beklaagde een fout heeft begaan welke
een geb1•ek aan V001'Zichtigheid of VOQ1'zorg opleve1·t en dat e1' tussen deze fmtt
en de venvondingen een 001'zakelijk
veTband bestaat (3). (Artt. 418 en
420 S.W.)
2° Luidens a1·tikel 418 en 420 van het
Stmfwetboek is schuldig aan het toeb1·engen van ve1·wondingen doo1· onvoo?'·
zichtigheid hij wiens geb1·ek aan voorzichtigheid of voorzo1·g de om·zaak of
een van de oo1·zaken van de venvondingen is zoals zij zich in concreto hebben
voorgedaan (4).
(HANQUET,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«ANDRE HODY » EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (ve1'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll maart 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het openbaar ministerie :

1o ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN. VASTSTELLING VAN EEN
FOUT DIE BIJ DE BEKLAAGDE EEN
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF
VOORZORG OPLEVERT, EN TEVENS VAN
EEN OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN
DEZE FOUT EN DE VERWONDINGEN. VEROORDELING WETTELIJK GERECHTVAARDIGD.

Over het middel afgeleid uit de schending van_ de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens verwondingen bij gebrek aan
voorzichtigheid, toegebracht bij gelegenheid van een wegverkeersongeval,
te1·wijl, eeTste ondenleel, eiser verblind
werd door de koplichten van een niet
ge!dentificeerd voertuig en deze door
de gegevens van het dossier bewezen
omstandigheid waarop eerstgenoemde
zich beroept, te zijnen opzichte een
rechtvaardigingsgrond opleverde;
tweede onde1·deel, het arrest in zijn
redengeving als gevolg van de onvoorzichtigheicl vermeldt niet het toebrengen

(1) Cass., 1() september 1975, sup1·a, blz. 75.
(2) Cass. 17 januari Hl72 ( A1'1'. cass., 1972,
blz. 479).

(3)
1973,
(4)
cass.,
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Cass., 19 september 1972 (A1'1'. cass.,
blz. 76 ).
Raadpl. cass., 16 oktober 1972 (A?'?',
1973, blz. 165).

-160van verwondingen, maar de verzwaring
van verwondingen die door een derde
werden toegebracht :
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiser « beweert te zijn verblind
geworden door de koplichten van het
voertuig van een niet gei:dentificeerde
weggebruiker ... »;
Overwegende dat het arrest, zonder
te zeggen of die bewering juist of waarschijnlijk is, deze nochtans in aanmerking
neemt als' een voor eiser gunstige onderstelling, maar hem niettemin veroordeelt,
nate hebben overwogen dat hij krachtig
heeft geremd '' terwijl hij met een kennelijk overdreven snelheid reed toen hij
zich op 1,50 meter van de rechterrand
van de rijbaan bevond en slechts op
dertig meter van de achterkant van de
vrachtwagen, waarvan hij de aanwezigheid had opgemerkt en waar hij 'noodzakelijk moest omheen rijden », waardoor
hij aldus heeft blijk gegeven van gebrek
aan " voorzichtigheid of voorzorg » ;
Dat het arrest nader bepaalt « dat zo
Hanquet de opgelegde snelheid in acht
had genomen, hij ten minste' in belangrijke mate de schadelijke gevolgen van
het ongeval had kunnen beperken ; dat
derhalve de verblinding die hij inroept,
niet de uitsluitende oorzaak is van het
ongeval, zoals het zich heeft voorgedaan,
en dat dientengevolge de aansprakelijkheid voor clit ongeval de beldaagde ten
laste valt » ;
Dat aldus het arrest, dat de redenen
opgeeft waarom, in de onderstelling zelfs
dat eiser verblind werd, die omstandigheid voor hem geen rechtvaardigingsgrond heeft klllinen opleveren, zijn
beslissing, volgens welke eiser een fout
in oorzakelijk verband met de verwondingen heeft begaan, regelmatig met
redenen omkleedt en wettelijk rechtvaardigt;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat schuldig is aan verwondingen door onvoorzichtigheid hij
wiens gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg een van de oorzaken is van de
verwondingen zoals zij zich in concreto
hebben voorgedaan;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en

dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1975:- 2e kamer.- Vo01"·
zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter. Verslaggever, de H. Legros. Gelijkluidende c'onchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Platens
(van de balie te Luik).

2e

RAMER.-

6 oktober 1975.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIE. BESLISSING DIE DE FEI·
TELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GE·
GROND, NAUWKEURIG VERMELDT. BESLISSING DIE ALDUS ANTWOORDT OP
DE OONOLUSIE WAARIN ANDERE OF
TEGENSTRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS
WORDEN UITEENGEZET.---'- REGELMATIG
MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE
WORDT VRIJGESPROKEN EN DE REOHTER
ZIOH ONBEVOEGD VERKLAART INZAKE
DE REOHTSVORDERING VAN DE BURGER·
LIJKE PARTIJ. GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER DE WETSBEPALINGEN
AAN TE DUIDEN WAAROP ZIJN BESLIS·
SING STEUNT.

3° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.STRAFZAKEN. PROOES-VERBAAL VAN
HET VERHOOR VAN EEN GETUIGE. BESLISSING DIE AAN DE GETUIGE GEEN
ANDERE VERKLARINGEN TOESOHRIJFT
DAN DIE WELKE IN HET PROOES·VER·
BAAL WERDEN OPGETEKEND. GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAO~T
VAN DE BEWOORDIN\}EN ERVAN.

1° Regelmatig met redenen omkleed is de
beslissing die de jeitelijke gegevens
waa1·op zij is geg1•ond, nauwkeurig ve?'·
meldt en aldus antwoordt op de conclusie
waarin andere of tegenstrijdige jeitelijke

-161gegevens worden uiteengezet (1). (Art. 97
Grondwet.)
2o De rechter die een belclaagde vrijsp1•eelct

en zich onbevoegd ve?·lclaa?·t om lcennis
te nemen van de ?'echtsvordering van de
bur ge1·lij lee pm·tij is niet vm·plicht de
wetsbepalingen aan te duiden waa1•op
zijn beslissing stetmt (2).
3o De bewijslcracht van een proces-verbaal

van verhoor van een getuige wo1·dt niet
mislcend door de beslissing die aan
deze getuige geen ande?'e ve1·lclaringen
toeschrijjt dan die wellce in het p?·ocesve?'baal werden opgetelcend (3). Artikelen 1319 en 1320 B.W.)
(HAYETTE, T. CARlON).
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1975 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Charleroi,
uitspraak doende als gerecht waarnaar
de zaak werd verwezen ;
Gelet op het arrest van 9 september
1974 van het Hof (4);
Overwegende dat het vonnis enkel en
aileen uitspraak doet over de burgerlijke
belangen;
Over het eerste middel, afgel'eid uit de
schending van artikel 97 van de Grondvvet,
do01·dat het vonnis geen antwoord geeft
op de conclusie waarin eiser aanvoerde
enerzijds dat verweerster niet de minste
blijk van voorzichtigheid had getoond
op het kruisptmt dat zij opreed en dus
artikel 15 van het wegverkeersreglement
had overtreden en anderzijds dat zij
" met opzet >> eisers voertuig in de flank
had aangereden, welk voertuig stilstond
en reeds een hele tijd zichtbaar en dus
voorzienbaar was, zodat zij aldus artikel 27 van het wegverkeersreglement
had overtreden, of doordat het vonnis
alleszins op die conclusie een zodanig
onduidelijk antwoord geeft dat het voor
het Hof onmogelijk is zijn toezicht nit
te oefenen op de vvettelijkheid van de
bestreden beslissing :
Overwegende dat het vonnis erop wijst
(1) Cass., 20 september 1075, sttpm,
biz. 129.
(2) Oass., 23 februari 1970 (A1·1·. cass., 1970,
biz. 553); raadpl. cass., 11 rnaart 1974 (ibid.,
1974, biz. 750).
CASSATIE,

1976. -

6

dat de getuigenissen die door eiser worden
ingeroepen om te beweren dat verweerster, die de voorrang van rechts genoot,
de aanrijding zou hepben kunnen vermijden indien zij voorzichtiger was geweest
en meer voorzorgen had genomen bij
het besturen van haar wagen en indien
zij had gestopt voor de voorzienbare ·
hindernis die het voertuig van eerstgenoemde opleverde, « tegengesproken
worden door de plaats van de schade aan
de voertuigen van Hayette (thans eiser)
door de materiiile sporen - glasscherven,
gedroogde modeler, schuifspoor die
ter plaatse door de verbalisanten werden
vastgesteld en door de plaats die de voertuigen hadden ingenomen tengevolge
van de schok, zoals deze voorkomt op de
situatieschets gevoegd bij het aanvankelijk proces-verbaal »; dat het beslist
« dat blijkens al die gegevens Hayette
voortreed toen de aanrijding plaatshad
en dat hij op zijn minst nog een meter
vijftig voort is gereden nadat het rechter
voorgedeelte van zijn voertuig het voorste
gedeelte van het door Carion (thans verweerster) bestuurde voertuig heeft aangereden »;
.
Overwegende dat het vonnis, door al'dus de feitelijke gegevens uader te qepalen, waarop het stetmt, antwoordt op de
conclusie waarin andere of hiermee
strijdige feitelijke gegevens worden uit.
eengezet;
'
Overwegende dat, door bovendien erop
te wijzen dat " niets bewijst dat Carion ...
niet zou hebben geremd om de aanrijding
· te vermijden », het vonnis eeu passend
antwoord geeft op eisers betoog, dat in
zijn conclusie niet omstandiger wordt
gestaafd, volgens hetwelk verweerster
'" met opzet >> eisers voertuig in de flank
zou hebben aangereden;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, hie?'ttit afgeleid dat het vonnis in zijn beschikkeud gedeelte geenszins verwijst naar
de wetten of de verordeningen betreffende
de politie van het wegverkeer, waarvan
het noodzakelijkerwijze toepassing heeft
moeten maken in onderhavig geval :
Overwegende dat de rechter, om bij
bevestiging van het beroepen vonnis zich
onbevoegd te verklaren om kennis te

(3)
1972,
1973,
(4)

Oass., 13 september 1971 (A1·1·. cass.,
blz. 45) en 27 november 1972 (ibid.,
biz. 308).
Onuitgegeven arrest.

-
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nemen van de civielrechtelijke vordering
ingesteld door eiser tegen verweerster,
geen melding hoefde te maken van de
wetsbepalingen die de bestanddelen van
het aan verweerster verweten misdrijf
onischrijven ;
.
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
miskenning van de bewijskracht van de
verklaringen afgelegd' ten overstaan
van de verbalisanten door de getuigen
en verweerster alsmede onder ede door
de getuigen op de terechtzitting, en de
miskenning van de bewijskracht van de
situatieschets en de vaststellingen waarop
werd gewezen door de verbalisanten,

doonlat het vonnis, zonder dit standpunt te rechtvaardigen, beslist dat
« Hayette voortreed toen de .aanrijcling
plaatshad en dat hij op zijn minst nog
een meter vijftig verder is gereden nadat
het rechter voorgedeelte van zijn voertuig het voorste gedeelte van het door
C.arion bestuurde voertuig heeft aangereden ,,
tenvijl de getuige Prevot verklaard
heeft dat eisers voertuig sedert « zeker
een minuut stilstond" toen een Ford
Capri-wagen de door Hayette bestuurde
Fiat kwa1n aanrijden >>, verweerster verldaard heeft « Ik heb hem aangereden. ter
hoogte van de rechter vleugel met het
rechter voorgedeelte van mijn voertuig ''
en de verbalisanten hebben vastgesteld
dat « de gehele rechter vleugel '' van
eisers wagen werd ingeduwd en dat de
wagen van verweerster « een stuk gereden
rechter voorlicht >>, alsmede « een ingeduwd rechter voorspatbord en een ingeduwde voormotorkap " vertoonde :
Overwegende dat blijkens het antvvoord
op het eerste middel het vonnis de redenen opgeeft waarom het de verklaringen
van de getuigen verwerpt en de gegevens
van de situatieschets nader bepaalt op
grand waarvan het beslist dat eisers
voertuig voortreed toen de aanrijding
plaatshad op de wijze die het vermeldt ;
dat het aan de in het middel vennelde
getuigen geen andere verklaringen toekent dan die welke zijn vastgelegd in het
proces-varbaal en dat het van de vaststellingen van de verbalisanten en van
de situatieschets geen interpretatie geeft
die met deze onverenigbaar zijn ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het vierde middel,

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
6 oktober 1975.- 2e kamer.- VoorzittM·, Ridder Rutsaert, voorzitter. V m·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, Mrs. Chardon
en Coulonvaux (van de balie te Charleroi).

2e

KAMER,-

VOORZIENING

7 oktober 1975,
IN

CASSATIE.

AFSTAND. STRAFZAKEN. VOORZIENING VAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN .ACCIJNZEN TEGEN EEN VRIJSPREKEND ARREST .. A]'STAND DOOR
EEN LASTHEBBER, HOUDER VAN EEN
BIJZONDERE VOLMACHT. AFSTAND
GELIJK AAN DE AFSTAND VAN DE
RECHTSVORDERING. DECRETERING.

vVanneer

het bestuu1' van douane en
accijnzen, ve1·volgende pa1·tij, do01· tussenkomst van een lasthebbe1·, houde1· van
een bijzonde1·e volmacht, ajstand doet
van de V001'Ziening die het tegen een
vriJ'sprekend arnst heeft ingesteld, dec1·etee1·t het Hoj ·de ajstand van de voo1'ziening, welke afstancl gelijkstaat met
een afstand van de 1'echtsvordering (1).

(BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCrii:N, T. DESMET.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 oktober 1975.- 2" kamer.- Voo1·zitte1•, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Versee. - Gelijkl~tidende c01wl1tsie, de
H. Dtunon, eerste advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. E. Debusschere (van de
balie te Kortrijk).

(1) Cass., 11 februari 1975 (A1-r. cass., 1975,
biz. 654).
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2" KAMER. -

7 oktober 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE. - AFSTAND. STRAFZAKEN. -BURGERLI.JKE REOHTSVORDERING. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
TEGEN EEN BESLISSING DIE HAAR EIS
AFWIJST.
MSTAND DOOR EEN
ADVOOAAT, HOUDER VAN DE STUKKEN,
DOOR NIET VAN EEN BIJZONDERE VOLMACHT. - AFSTAND ZONDER GEVOLG,

Het Hof slaat geen acht op de afstand,
gedaan door een advocaat, die houde1· is
van de stukken, doch niet van een bijzondm·e volmacht, van een voorziening
door de bm·ge?'lijke pm·tij ingesteld tegen
een beslissing wam·bij ham· eis wo1·dt
afgewezen, daaT de afstand van de
voorziening in een dergelijk geval met
een afstand van de ?'echtsvordering
gelijkstaat (1). (Art. 6 wet van 16 fe, bruari 1961.)
(WARLOP EN DELEU, T. GHEERAERT.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

7 oktober 1975. - 2e kamer. - Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. Vm·slaggever, de
H. ])elva. - Gelijkluidende conclusie, de
H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

BUITEN DE GEVALLEN OMSOHREVEN IN
HOOFDSTUK III VAN TITEL IX VAN
BOEK II VAN RET STRAFWETBOEK, OPZETTELIJK
ANDERMANS
ROERENDE
EIGENDOMMEN TE HEBBEN BESOHADIGD
OF VERNIELD. VERNIETIGING EN
VERWIJZING.

1° Onwettelijk is de veroo1·deling van de
beklaagde tot een geldboete van 50 frank
om, buiten de gevallen omsch1•even in
hoofdstuk III van titel IX van boek II
van het Sti'afwetboek, opzettelijk andm·mans ?'Oe?'ende eigendommen te hebben
beschadigd of vemield (2). (Art. 559-1°
S.W.)
2° Op het cassatieberoep van de p1'ocu?·eurgenemal, ingesteld op bevel van de
11iinister van Justitie, vm·nietigt het Hof
het vonnis van de correctionele 1'echtbank,
waa1·bij de beklaagde tot 50 frank
geldboete wo1·dt vm·oordeeld om, buiten
de gevallen omsch?-even in hoofdstuk III
van titel IX van boek II van het Stmfwetboek, opzettelijk ande1·mans roe1·ende
eigendommen te hebben beschadigd of
vernield ; het venvijst de zaak nam•
een ande1·e cm·rectionele 1'echtbank (3).
(Art. 559-1° S.W.; artt. 427 en 441 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE ELIAS.)
ARREST,

2e KAMER. -

7 oktober 1975.

1° VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN. GEVALLEN OMSOHREVEN IN HOOFDSTUK Ill VAN TITEL IX VAN BOEK II
VAN RET STRAFvVETBOEK.- VEROORDEUNG TOT EEN GELDBOETE VAN
5,0 _FRANK.- 0NWETTELIJKHEID.
2° CASSATIE. CASSATIEBEROEP OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
- STRAFZAKEN. - VONNIS VAN DE
OORREOTIONELE REOHTBANK WAARBIJ
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD
TOT EEN GELDBOETE,VAN 50 FRANK OM,

(1) Cass., 27 maart 1973 (,Arr. cass., 19,73,
blz. 756).

HET HOF;-'--- Gelet op de vordering
van de procureur-generaal bij het Hof
van cassatie, luidende als volgt :
" Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie.
>> De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij kenbaar te maken
dat, bij een brief van 23 mei 197 5,
bestuur der wetgeving, nr. 130.836/301/
AP/Div.-LV/AV, de minister van Justitie
hem gelast heeft bij het Hof, overeenkomstig artikel 441 van het W etboek van
strafvordering, aangifte te doen van het
in kracht van gewijsde gegane vonnis,
op 16 mei 1974 uitgesproken door de
Correctionele Rechtbank te Tongeren,
in zover dit vonnis Elias Joseph, Polydare, Helena, chauffeur, geboren op
5 januari 1944 te Lommel en wonende
(2) en (3) Cass., 9 december 1974 (Arr. cass.,
1975, blz. 417).
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te Val Meer, Stroekestraat nr. 9, veroordeelt tot een geldboete van 50 frank ter
zake van de overtrecling voorzien door
artikel 559-1° van het Strafwetboek
"Daar artikel 559-1° van het Strafwetboek op dit misdrijf slechts geldboete van
10 tot 20 frank stelt, is de uitgesproken
straf onwettelijk en is het vonnis gewezen
met schending van deze wetsbepaling.
" Om deze redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
aan het Hof moge behagen het aangegeven vonnis te vernietigen in zover het
Elias wegens de overtreding, voorzien
door artikel 559-1° van het Strafwetboek,
veroordeelt, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing
en de zaak, aldus beperkt, te venvijzen
,naar een andere correctionele rechtbank.
"Brussel, 27 mei 1975,
" V oor de procureur-generaal,
>> De eerste advocaat-generaal,
>> (w.g.) F. Dumon ";
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met overneming van
de redenen van bovengemelde aangehaalde vordering, vernietigt het op
16 mei 1974 door de Correctionele Rechtbank te Tongeren gewezen vonnis, in
zoverre het Elias Joseph veroordeelt op
grond van de telastlegging van artikel 559-1° van het Strafwetboek; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
'Rechtbank te Hasselt.
7 oktober 1975.- 2 8 kamer.- Voo?'zitte?', de H. Wauters, raadsheer waarnemend ,voorzitter. Ve1•slaggeve~·, de
H. Delva. Gelijkl~dclende conclttsie,
de H. Dmnon, eerste advocaat-generaal.

Op dezelfde dag is een arrest in de'zelfde zin gewezen op voorziening van
,(le procureur-generaal in het Hof van
.cassatie, dat toepassing maakt van artikel 441 van het Wetboek van straf,vordering,' tegen een vonnis van de
,Correctionele Rechtbank van Kortrijk
•van 9 oktober 1974 in zake De Cock
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KAMER-

7 oktober 1975.

1o

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN. BANKBREUK. STRAFVORDERING ONAFHA~KELIJK VAN
DE FAILLIETVERKLARING.

2o

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN.- BANKBREUK.VEROORDELING DIE DE STAAT VAN OPHOUDING VAN BETALJNG UITSLUITEND
STEUNT OP HET GEZAG VAN GEWIJSDE
VAN EEN ARREST DAT EEN VONNIS TOT
F AILLIETVERKLARING BEVESTIGT.
GEEN WETTELIJKE VERANTWOORDING.
stmjvoTde~·ing we gens bankb1'ettk is
onajhankelijk van iecle~·e,faillietve1·kla1'ing clam· cle' 1·echtbank van koophanclel (1).

1o De

2° Niet wettelijk vemntwoo1~cl is cle beslissing clie cle beklaagcle ve~·ooTcleelt wegens
bankb?'e'Ltk, als zij cle staat van ophmtding
van betaling enkel en alleen ajleidt
1tit het gezag van 'gewijscle van een
a1'1'est tot bevestiging van een vonnis
van cle Techtbank van koophanclel waa1·bij cle beklaagcle jailliet we1·cl V61'Jclaa1·cl (2).
(POTTlE, T. VAN DER EECKEN EN GUNS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 maart 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegeni:ie dat het arrest met betrekking tot de strafvordering eisers wraking
van de deskundige Martin De Beul verwerpt, en hem wegens bedrieglijke en
eenvoudige bankbreuk veroordeelt ; dat
het arrest eiser eveneens op de civielrechtelijke vordering door de verweerders
ingesteld, veroordeelt ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering:
Over l1et tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 153, 154, 189,
190, 21L van het Wetboek van strafvorderil<g, van het beginsel van het
(1) en (2) Cass., 1S april1955 (Bttll. en Pas.,
1955, I, 894) en de noten; raadpl. cass., 20 mei
1968 (A1'1', cass., 1968, blz. 1146) en 22 juni
1971 (ibid., 1971, blz. 1068), alsmede de noot
<Dnder·Pau, 27 januari 1955 (Rec. DCflloz-Si,•ey,
28 april 1956, blz. 294).

-165contradictoir kenmerk van de debatten
in strafzaken, en van artikel 97 van de
Grondwet,
.
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

0

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 489 van
het Strafwetboek, 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek, 4 van de wet van
17 april1878 bevattende de voorafgaande
titel van. het W etboek van strafvordering,
en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het hofvan beroep eiser veroordeelt wegens verscheidene feiten van
bedrieg1ijke bankbreuk en eenvoudige
bankbreuk, gepleegd als afgevaardigde
beheerder van de naamloze vennootschap
" Verimo » en als zaakvoerder van de
personenvennootschap met beperkte aan.sprakelijkheid " Boveral ll, zonder zelf de
werkelijke staat van faillissement van
die vennootschappen, die door eiser was
betwist, te onderzoeken dit om de redenen
dat de vennootschappen "Boveral » en
" Verimo ll in staat van faillissement verldaard werden bij een vonnis van de
rechtbank van koophandel, zitting houdende te Aalst op 7 november 1969;
dat deze uitspraak, op verzet van de
naamloze vennootschap Verimo, bevestigcl werd bij een vonnis van 20 februari
1970 en in hoger beroep door het arrest
van 30 juni 1970; dat deze uitspraak in
kracht van gewijsde is getreden, zodat
m·ga omnes bepaald is dat de toestand van
faillissement bestond op die datum;
dat uit de gegevens der zaak blijkt dat
de feiten A, 0, D en E doorlopen tot de
datum yan deze uitspraak, zodat de·
toestand van faillissement vaststaat,
te1·wijl de strafvordering uit hoofde
van bedrieglijke bankbr~Juk en eenvoudige bankbreuk, voorwerp van de
telastleggingen A, 0, D en E, losstaat
van elke faillietverldaring in handelszaken uitgesproken ; het gewijsde in
handelszaken geen gevolg kent in strafzaken en, derhalve; de rechters in hoger
beroep, op eisers ontkenningen met
betrekking tot de afwezigheid van de
staat van faillissement van de vennootschappen Verimo en Boveral, waarvan
hij de afgevaardigde beheerder en zaakvoerder was, zich er toe niet mochten
beperken het definitief kenmerk van
het vonnis van faillietverklaring van
7 november 1969 in te roepenmaar ertoe
gehouden waren zelf te onderzoeken of
die vennootschappen werkelijk in staat

van faillissement verkee'rden, zodat het
arrest, door dit niet te onderzoeken,
artikel 489 van het Strafwetboek sphendt :
Overwegende dat de strafvordering
wegens bedrieglijke en eenvoudige bankbrenk onafhankelijk is van elke in handelszaken uitgesproken faillietverklaring ;
dat het desbetreffend gewijsde in handelszaken geen uitwerking heeft op strafgebied; dat derhalve het hof van beroep
niet gerechtigd was, ten aanzien van
ei,sers ontkenning met betrekking tot het
ophouden der betalingen in hoofde van
de vennootschappen waarvan hij respectievelijk afgevaardigde beheerder en
zaakvoerder was, zich ertoe te beperken
naar het definitief kenmerk van de in het
middel aangehaalde beslissingen te verwijzen ; dat het hof van beroep ertoe
gehouden was zelf na te gaan of voornoemde vennootschappen in staat van
faillissement verkeerden ; dat het arrest,
door .dit te verzuimen, artikel 489 van
het Strafwetboel{ schendt ;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende, met betrekking tot
de beslissing betreffende de wraking, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkornstig de wet is ;
II. Ia zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering door de verweerders tegen
eiser ingesteld :
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordelende beslissing op de strafvordering de vernietiging met zich brengt
van de beslissin.g op de civielrechtelijke
vordering die ervan het gevolg is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden
beslissing doch enkel in zoverre zij eiser
op de strafvordering en de civielrechtelijke vordering van de verweerders
veroordeelt; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in een vijfde
van de kosten en laat de overige kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Antwerpen.
7 oktober 1975.- 2e kamer.- Voo1'·
zitte1·, de H. Wauters, raadsheer waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1', de
H. Chatel. - Gelijklttidende conclusie, de

166 -H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
Pleitet·, de H. Fally.

(DE GREEF,
T. NAAMLOZE VENNOOTSORAP
« ATTRAOO n.)
ARREST (vertaling).

3e KAMER.- 8 oktober 1975.
1o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN. JAARLIJKS LOON VAN
MEER DAN 150.000 FRANK. - 0VEREENKOMST BETREFFENDE DE DOOR DE
WERKGEVER TE GEVEN OPZEGGINGSTERMIJN GESLOTEN VOOR RET ONTSLAG.
BEDIENDE DIE ZIOR BEROEPT OP
DE NIETIGREID VAN DIE OVEREENKOMST. 0VEREENKOlVIST WAARIN
EEN LANGERE
OPZEGGINGSTERMIJN
WORDT VASTGESTELD DAN DE BIJ DE
WET BEPAALDE MINIMUMTERMIJN. BESLISSING WAARIN DE OVEREENKOMST DAAROM GELDIG WORDT VERKLAARD. ONWETTELIJKREID,

HET HO:)!' ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schen,
ding van de artikelen 6, 1106, 1128, 11311134, 1135 van het Burgerlijk Wetboek,
5, lid 1, en 15, §§ 1 en 2, van de wetten
betreffende het becliendencontract, gecoordineerd bij het koninklijk besluit van
20 juli 1955, zoals artikel 5 gewijzigd is
bij artikel 62 van de wet van 5 december
1968, en zoals artikel 15 gewijzigd en
vervangen is bij artikel 44 van de wet
van. 21 november 1969,

2° De bepalingen van de wetten betreffende
het bediendencont1·act, gecoo?·dineet·d op
20 juli 1955 en gewijzigd bij de wet
van 21 november 1969, zijn dwingend
ten voot·dele van de bediende (3).

dool'dat. vaststaat clat eiser seclert
21 juli 1967 als bediende bij verweerster
in dienst was, dat zijn jaarlijks loon
150.000 frank overschreed, dat in artikel5 van de op 6 mei 1971 tussen partijen
gesloten overeenkomst was bepaald clat
bij ontslag van eiser de opzeggingstermijn tijdens de eerste vijf jaar dienst
zes maanclen zou beclragen, te vermeerderen met drie maanden voor elke nieuwe
periode van vijf jaar, dat eiser op 26 augustus 1971 door verweerster werd ontslagen met een opzeggingstermijn van
zes maanden, en het arrest aan eiser zijn
rechtsvordering tot betaling van een
aanvullende opzeggingsvergoeding ·ontzegt, op grond dat: « Volgens artikel 15,
§ 2, van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, wanneer
de partijen het niet eens zijn over de
opzeggingstermijn, de desbetreffende
overeenkomst pas ten vroegste kan worden gesloten op het ogenblik waarop de
opzegging wordt gegeven. Het hier dus
gaat om een dwingende bepaling, doch
dit in het sociaal recht een bepaling is die
de werkgever voorschrijft een minimumbescherming van de werknemer in acht
te nemen ; wanneer een v66r het ontslag
gesloten overeenkomst grotere voordelen
toekent dan die minimumbescherming,
ze derhalve niet als strijdig met voormelde bepalingen van artikel 15 en,

(1) Het bedrag van 150.000 frank als
bepaald in artikel 15, § 1, 1 • lid, en 15, § 2,
1 e lid, van· de wetten betreffende het bediendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955 en
gewijzigd op 21 november 1969, is verhoogd

tot 250.000 frank bij het koninklijk besluit
van 6 juni 1975, dat van kracht is geworden
op 1 juli 1975.
(2) en (3) Vgl. cass., 15 fel;>ruari 1973 (A1•r,
cass., 1973, biz. 601) en noot 3.

2o ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN. WETTEN BETREFFENDE
RET BEDIENDENOONTRAOT, GEOOORDINEERD OP 20 JULI 1955 EN GEWIJZIGD
BIJ DE WET VAN 21 NOVEMBER 1969.DWINGENDE BEPALINGEN TEN VOORDELE VAN DE WERKNEMER.

1° Wanneer het jaat·lijks loon van een
bediende 150.000 ft•ank ove?·scl111'ijdt (1)
en deze bediende zich be1·oept op de
nietigheid van de v661· het ontslag gesloten overeenkomst bett·effende de door
de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn, is onwettelijk de beslissing
waarin deze ovet·eenkomst geldig verklaard wordt op gt·ond dat zij een langere opzeggingste1·mijn vaststelt dan de
bij de wet bepaalde minimumtermijn (2).
(Art. 15, § 1, 1 e lid, gecoord. wetten
van 20 juli 1955, gew. bij de wet van
21 november 1969.)

~
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bijgevolg, als ongeoorloofd en nietig ka;n
worden beschouwd. Artikel ll34 va;n het
Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk
aile vrij aangega;ne overeenkomsten degenen die deze hebben aangegaan tot wet
strekken, ten deze van toepassing is ...
Artikel 15, § 2, lid 2, dat n:aar § I verwijst, de duur van de door de werkgever
in acht te nemen opzeggingstermijn op
tenminste drie maa;nden vaststelt. Krachtens artikel 5 van de overeenkomst van
6 mei 1971 appellant recht heeft op ·een
opzeggingstermijn die het dubbel is van
de wettelijke termijn. Dit beding derhalve geldig is en door de partijen in
acht client genomen te worden,,
te1·wijl artikel 15, § 2, va;n de wetten
betreffende het bediendencontract bepaalt dat, wanneer het jaarlijks loon
150.000 frank overschrijdt, de overeenkomst betreffende de opzeggingstermijn
ten vroegste kan worden gesloten op het
ogenblik waarop de opzegging wordt
gegeven; deze bepaling, die ten gunste
vau de bediencle dwingend is, zoncler
onclerscheicl elke vervroegcle overeenkomst verbieclt, zelfs wanneer door die
overeenkomst aan de becliencle een hogere
opzeggingstermijn wordt toegekencl clan
de termijnen welke in § I zijn vastgesteld ;
waaruit volgt dat het arrest niet aileen
clit artikel 15, §§ l en 2, schenclt, doch
ook aan de overeenkomst van 6 mei 1971
onwettig gevolgen toekent die ze niet
kon hebben en aldus de artikelen 6,
ll06, 1128, ll3l, ll34 en ll35 van het
Burgerlijk Wetboek alsmecle voormelcl
artikel 5 van de wetten betreffende het
beclienclencontract overtreeclt :
Overwegende clat uit het bestreden
arrest blijkt : a) clat de partijen twee
arbeidsovereenkomsten voor beclienclen
hadclen gesloten, de eerste op 21 juli
1967, de tweecle op 6 mei 1971; b) clat
in artikel 5 van cleze laatste overeenkomst
met name bepaalcl wercl dat, geclurencle
de eerste vijf jaar, de opzeggingstermijn
zes maanclen zou beclragen; c) clat het
jaarlijks loon van eiser 150.000 frank
overschreecl ; d) clat verweerster eiser op
26 augustus 1971 ontsloeg met een
opzeggingstermijn van zes maanden;
Overwegencle dat, v66r de wijziging
bij artikel 44 va;n de wet van 21 novmnber 1969, in artikel 15, 2°, van de wetten
betreffende bet bedienclencontract, geco6rdineercl op 20 juli 1955, wat de cluur
va;n de opzeggingen betreft welke aan
de erin becloelcle werknemers moesten
worden gegeven, het beginsel van de
wilsautonomie werd gehuldigd met bet

enige voorbehoud clat de opzeggingstermijn niet lager mocht zijn clan een
bepaalde minimumtermijn ;
Overwegencle dat artikel 44 van de wet
van 21 november 1969, clat artikell5 van
de geco6rdineerde Y\retten wijzigt, op het
beginsel van de wilsautonomie een nieuwe
beperking stelt ; dat het nieuwe artikell5,
§ 2, lid I, van de geco6rdineerde wetten
bepaalt dat de overeenkomst betreffende
de opzeggingstermijnen « ten vroegste >>
moet worden gesloten op het ogenblik
waarop de opzegging wordt gegeven ;
Overwegende dat, daar de bediende
op het ogenblik dat de overeenkomst
wordt gesloten en tijdens de uitvoering
van die overeenkomst de opzeggingsvoorwaarden niet vrij zou kunnen bespreken, de wetgever heeft geoordeeld
dat het moest worden verboden v66r de
beeincliging van het contract overeenkomsten, inzake de duur van de opzeggingstermijn, te sluiten;
·
Overwegende dat in clat opzicht artikel 15, § 2, lid l, geen enkel onderscheid
maakt tussen de clausules op groncl
waarvan de werkgever de bij de wet
bepaalde minimumtermijn in acht moet
nemen en de clausules die een termijn
vaststellen welke hoger is dan clit minimum;
Overwegende dat cleze wettelijke bepaling een clwingende bepaling is ten
gunste van de bediencle ;
Overwegende clat het arrest vaststelt
dat krachtens de clausule houclende vaststelling van de cluur van de opzeggingstermijn welke in de overeenkomst van
6 mei 1971 is opgenomen « appellant
(thans eiser) recht heeft op een opzeggingstermijn die het dub bel is. van de
wettelijke termijn '' eri beslist dat deze
clausule geldig is, op grond « dat een
clwingende bepaling in het sociaal recht
een bepaling is die de vverkgever voorschrijft een minimumbescherming van
de werlmemer in acht te nemen >> ;
Overwegende clat deze bewering op
geen enkele wettelijke bepaling of op
geen enkel algemeen rechtsbeginsel berust;
Dat het middel gegroncl is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest voor zover clit het vonnis
gedeeltelijk wijzigt en aan eiser zijn
vordering inzake de aa;nvnllende opzeggingsvergoecling ontzegt en voor zovei·
het uitspraak doet over de kosten ; beveelt dat van clit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de feiten·

-
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rechter wQrdt beslist; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Luik.

(GEMEENTE ELSENE, T. EL IBRAHIMI.)

8 oktober 1975.- 3 8 kamer.- Voo1'zitte1' en Verslaggeve1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijkluidende conclttsie, de H. Duchatelet,
advocaat-generaal. - Pleiters, de HH.
Fally en Van Ryn.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 juni 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;

3e KAMER. -

8 oktober 1975.

1o VRIJHEID VAN EREDIENST.
GEMEENTE DIE TIJDELIJK IN HAAR
LAGERE SCHOLEN VOORZIET IN GODSDIENSTONDERRICHT. 0NDERRICHT
WAAROP DE WET VAN 29 MEl 1959
NIET VAN TOEPASSING IS.- MOGELIJKHEID OM _OP VOORDRACHT VAN DE,
GEESTELIJKE OVERHEID DE PERSONEN
VOOR DIT ONDERRICHT TE BENOEJ\'IEN
EN MET HEN EEN OVEREENKOMST TE
SLUITEN DIE EEN GEZAGSVERHOUDING
IMPLICEERT.
20

CASSATIE. BEVOEGDHEID. BURGERLIJKE ZAKEN. ARBEIDSOVEREENKOMST. GEZAGSVERHOUDING. - TOEZICHT VAN HET HOF.

1° De mtikelen 14, 15, 16 en 117 van de
G1·onclwet verhincle1·en niet clat cle gemeenten in h~tn lagm·e scholen tijdel-ijk
voo1·zien in een goclsclienstoncle1'1'icht
waa1·op cle wet van 29 mei 1959 niet
van toepassing is, op voord1·acht van cle
geestelij ke -ove1·heclen, pe1·sonen voor clit
ondmTicht benoemen en met hen een
ove1·eenkomst sl~titen clie een gezagsverhoucling implicee1·t ( 1).
2o Het Hof van cassatie is bevoegcl om
na te gaan of cle jeitem·echter ~tit de
door hem vastgestelcle jeiten wettelij k het
bestaan heejt htnnen ajleiclen van een
gezagsve1·houding waarcloo1· de m·beiclsoveTeenkomst wonlt gekenmm· kt (2).

(1) Raadpl. cass., 23 november 1957 (A1·1·.
cass., 1958, I, 172), en Raad van State, 2 december 1966 (Vm·z., 1966, biz. 1016).
(2) Cass., 16 april 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 906).

ARREST (vm·taling).

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14, 15,
16, 117 van de Grondwet, ll28, 1779
van het Brirgerlijk W etboek en, voor
zoveel nodig, 4 van de wet van 9 juli 1,926
op de werkrechtersraden,
doo1·clat het arrest overweegt dat er
tussen eiseres en verweerder een arbeidsovereenkmnst voor bed_ienclen bestond,
tenvijl de in bovenvermelde artikelen
neergelegde grondwettelijke beginselen
eiseres het verbod opleggen de met het
godsdienstonderricht belaste personen
aan te stellen en beletten dat er tussen
eiseres en verweercler een rechtsband
kan bestaan en inzonderheid dat er
tussen de met het godsdienstonderricht
belaste meester en de gemeente die hem
daartoe aanvaardt een arbeidsovereenkomst voor bedienden kan tot stand komen:
Overwegende dat noch de grondwettelijke bepalingen betreffende de
vrijh!'lid van eredienst, noch de in het
middel vermelde wettelijke bepalingen
verhinderen dat de gemeenten, die in
hun lagere scholen tijdelijk voorzien in
een godsdienstonderricht waarop de wet
van 29 mei 1959 niet van toepassing is,
op voordracht van de geestelijke overheden de met dit onderricht belaste personen benoe1nen en met hen een overeenkomst sluiten die een verhouding van
ondergeschiktheid impliceert, zonder afbreuk te doen aan de vrijheid van htm
onderricht ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317 tot 1322, 1710, 1779,
1780 van het Burgerlijk Wetboek, 5 van
de wetten betreffende het becliendencontract, gecoordineerd op 20 juli 1955,
inzonderheidlid 1, gewijzigd bij artikel 62
van de wet van 5 december 1968, en,
voor zoveel nodig, artikel 1 van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst,
cloonlat het arrest beslist dat eiseres
de werkgeefster van verweerder was, op
grond dat de staat van ondergeschiktheid van verweerder jegens eiseres voort·

-169vloeide uit ,het feit dat zij hem had
« aanvaard ,, een administratief toezicht
uitoefende, hem tot de lokalen toeliet
en hem zijn loon betaalde, en op grond
dat, meer in het bijzonder, de term« aanvaarding" synoniem was met aanstelling,
tenvijl de aldus vermelde feiten niet
volstaan om het bestaan van de ver:
houding van ondergeschiktheid, die kenmerkend is voor de arbeidsovereenkomst
voor bedienden, aan te tonen en het
arrest, door de overweging dat de aanvaarding gelijkstaat met een benoeming,
inzonderheid de bewijskracht van de
bewoordingen van het besluit van de
gemeenteraad van Elsene del. 28 januari
1971 miskent -:
I
Overwegende dat het proces-verbaal
van de beraadslaging van 28 januari 1971
niet bij de voorziening is gevoegd en dat
de inhoud ervan in geen enkel gedingstuk
voorkomt ; dat het Hof in dat opzicht in
de onmogelijkheid verkeert zijn controle
uit te oefenen;
Dat het middel, voor zover het de
schending van de artikelen 1317 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek aanvoert,
dus niet ontvankelijk is ;
Overwegende overigens dat, na gewezen te hebben op de omstandigheden
waaronder verweerder, bij een besluit van
de gemeenteraad van 28 januari 1971,
was « aanvaard " om islamitisch godsdienstonderricht te verstreldmn, en na
verwerping van het middel waarin eiseres
betoogde dat de aanstelling van een
godsdienstmeester ad inte1·im uitsluitend
tot de bevoegdheid van de geestelijke
overheid behoorde, omdat de wet van
29 mei 1959 tot wijziging van sommige
bepalingen van de ondenl'ijswetgeving
enkel betrekking had op de in Belgie
erkende erediensten, het arrest voorts
zegt · dat " de gemeenteraad bij zijn
besluit van 14 juli 1970 uitdrukkelijk
had aangenomen dat de kosten voor het
inrichten vail die leergang integraal op
de gemeentebegroting zouden worden
uitgetroldmn ; dat de bewoorclingen van
. de beslissing ... derhalve niet passend
blijken te zijn ; dat het immers meer met
de werkelijkheid in overeenstemming
ware geweest te zeggen dat de titularis
als speciale meester ad interim zou worden
« benoemd " (en niet " aanvaard >>) op
voordracht van (en niet « na aanstelling >>
door) de geestelijke overheid, ... dat
ongeacht de d1;aagwijdte van de in de
litigienze beslniten gebrnikte bewoordingen ... appE>llante (thans eiseres) -

en appellante aileen bevoegd was
om haar aanvaarding van 28 jannari 1971
in te trekken, dit is met andere woorden
om een einde te maken aan de betrekking
van de door haar aangestelde meester >> ;
Overwegende dat het arrest er bovendien op wijst dat verweerder « inderdaad
zijn werkzaamheden onder het enkel
administratief toezicht van de gemeenteoverheid heeft verricht in de lokalen
waartoe hij door die overheid was toegelaten ; dat de gemeente het bedrag
van zijn loon heeft vastgesteld en hem
heeft uitbetaald, na inhouding van de
bedragen voor de sociale zekerheid en
de beclrijfsvoorheffing ... en dat tnssen
de directeur van 'het islamitisch centrum
en hem (verwem~der) nooit enige overeenkomst is gesloten >> ;
Overwegende dat het arrest aldus vaststelt dat verweerder in dienst van eiseres
had gewerkt en daarbij onder haar
gezag stond ;
Overwegende dat de rechter nit deze
feitelijke vaststellingen wettelijk kon
afleiden dat er tussen de partijen een
verhouding van ondergeschiktheid bestond en dat de door hen gesloten overeenkomst een arbeidsovereenkomst voor
bedienden was ;
Dat het middel, voor zover het de
schending van de artikelen 1 7l 0, 1 7 7 9,
1780 van het Burgerlijk Wetboek, en 5
van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 jnli 1955,
aanvoert, niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 9, 556,
578 tot 583 en 607 van het Gerechtelijk
Wetboek,_
doo1·dat het arbeidshof zich bevoegd
verklaarde om kennis te nemen van het
voorgelegde geschil,
tenvijl, in de onderstelling dat er
tnssen partijen een rechtsband bestond,
de betrekkingen tussen eiseres en verweerder echter van statutaire en niet
van contractuele aard waren :
Overwegende dat nit het antwoord op
het derde middel volgt dat verweerder
met eiseres een arbeidsovereenkomst voor
bedienden had gesloten ;
Overwegende dat, volgens de artikelen 578, 1°, en 607 van het Gerechtelijk
Wetboek, het arbeidshof dns kennis
mocht nemen van het geschil;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

-1708 oktober 1975.- 3e kamer.- Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·s, de· HR. Ansiaux en Claeys
Bouuaert.

3e KAMER. -

8 oktober 1975.

DIENSTPLICHT. - UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
INGESOHREVENE VAN WIE EJJJN
BROEDER OF EEN ZUSTER EEN WERKELIJKE DIENST HEEFT VOLBRAOHT. GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT
DAT DE HOEDANIGHEID VAN KRIJGS-GEVANGENE HEEFT,- HOEDANIGHEID
VAN KRIJGSGEVANGENE. - BEGRIP.

Onde1· gezinslid dat de hoedanigheid van
k1·ijgsgevangene heejt in de zin van
artikel 12, § 1, 5°bis, lir$ 3, c, van de
dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet
van 30 j~tli 1974, moet worden ve1·staan
het gezinslid dat het wettelij k stat~~~~t
van krijgsgevangene heeft als bepaald
in de wet van 18 august~ts 1947.
(GHYSELS.)
ARREST (vertaling).
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 21 mei 1975 door de Hoge
Militieraad gewezen;
Over het middel afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 12, § 1, 5°bis, c, van de
op 30 april 1962 gecoordineerde dienstplichtwetten (wet van 30 juli 1974,
artikel 1, 2D},
doordat de bestreden beslissing, na
te hebben vastgesteld dat eiser een broeder heeft die zijn militaire dienst heeft
volbracht van 1 oktober 1970 tot 29 september 1971 en dat zijn vader Raymond
Ghysels van 22 mei tot 27 november 1940
in Duitsland krijgsgevangene is geweest,
zegt dat eiser niet kan worden vrijgesteld
van militaire dienst, op grand dat Raymond Ghysels niet de hoedanigheid van
krijgsgevangene bezat,
terwijl artikel 12, § 1, 5°bis, c, van de

dienstplichtwetten niet vereist dat de
vader van de ingeschrevene het bij de
wet van 18 augustus 1947 vastgestelde
statuut der krijgsgevangenen geniet of
dat hij v66r 1 januari 1964 een aanvraag
tot erkenning van de hoedanigheid van
krijgsgevangene heeft ingediend ; het
voldoende is dat de vader werkelijk
krijgsgevangene is geweest; ingeval de
wetgever andere voorwaarden had willen
stellen zulks zeker in de tekst zou vermeld zijn, zoals clit het geval is in sommige koninklijke besluiten, 1net name
de koninklijke besluiten van 23 juni 1970
en 8 juli 1970 tot vaststelling van de
voorwaarden waarin sommige krijgsge:vangenen en sommige politieke gevangenen begunstigd met een statuut van
nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken, hetzij op een vervroegd
rnstpensioen als werknemer (beslnit van
23 juni 1970), hetzij op een vervroegd
pensioen als zelfstandige (beslnit van
8 jnli 1970); in het onderhavige geval de
hoedanigheid van krijgsgevangene bleek
uit het nittreksel nit het stamboek van
Raymond Ghysels ; de Rage Militieraad,
door zijn beslissing dat de vader van
eiser het statuut van krijgsgevangene
had moeten genieten, aan de wet een
voorwaarde toevoegt die er niet in voorkomt ; dit rechtscollege in elk geval
diende na te gaan of Raymond Ghysels
de hoedanigheid van krijgsgevangene
bezat :
·
Overwegende dat de bestreden beslissing vaststelt dat eiser deel uitmaakt van
de lichting 1975 en erop wijst dat zijn
vader volgens het uittreksel nit diens
stamboek krijgsgevangene is geweest,
doch dat hij na de oorlog niet het bij
de wet ingestelde statuut der krijgsgevangenen heeft genoten ;
Overwegende dat, volgens artikel 12,
§ 1, 5°bis, van de op 30 april 1962 gecoiirdineerde dienstplichtwetten, de ingeschrevene van wie een broeder of
een zuster een werkelijke dienst heeft
volbracht of wordt geacht volbracht te
hebben, van dienst kan worden vrijgelaten op voorwaarde dat hij behoort
tot een van de categorieen vermeld in
het ministerieel besluit dat ieder jaar
ter uitvoering van deze wettelijke bepaling wordt genomen ;
Overwegende dat in de tekst sub letter c van voormeld artikel 12, § 1, 5°bis,
en sub letter c van het enige artikel van
het ministerieel besluit van 2 oktober
1974 tot vaststelling van de categorieen
dienstplichtigen van de lichting 197 5
die zich kunnen beroepen op artikel 12,
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§ I, 5°bis, niet wordt gezegd dat de
dienstplichtige die op grand van die
tekst om vrijlating van dienst verzoekt
tot een gezin moet behoren dat ten
minste een lid telt dat werkelijk verzetslid, krijgsgevangene, politiek gevangene
of gedeporteerde is geweest ; dat de tekst
preciseert dat het verzetslid, de krijgsgevangene, de politieke gevangene of de
gedeporteerde deze hoedanigheid moeten
bezitten;
.
Overwegende dat het begrip hoedanigheid van verzetslid, van krijgsgevangene, politick gevangene of gedeporteerde
noodzakelijk het bestaan van een statuut
onderstelt;
Overwegende dat uit artikel 3 van de
wet van 18 augustus 1947 houdende
regeling van het statuut der krijgsgevangenen van 1940-1945 volgt dat
de Minister van Landsverdediging oordeelt of de bij de wet gestelde voorwaarden om in aanmerking te komen voor
het statuut van krijgsgevangene vervuld
zijn;
Overwegende dat de 'Net ·van 19 april
1963 de vervaldag vaststelt van de aanvragen tot het bekomen van de erkenning
van de " hoedanigheid " van krijgsgevangene 1940-1945;
Overwegende dat de Hoge Militieraad,
die had vastgesteld dat de vader van
eiser geen dergelijke aanvraag had ingediend bi1men de bij de wet gestelde termijn, daaruit wettelijk heeft afgeleid dat
l1ij niet de hoedanigheid van krijgsgevangene bezat ;
Dat het middel naar recht faalt ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening.
8 oktober 1975.- 3e kamer. - Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Gel~jk
luidende conclusie, de H. Duchatelet,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Beltjens (van de balie te Brussel).

3e

KAMER. -

8 oktober 1975,

CASSATIEMIDDELEN.
DIENSTPLICHTZAKEN. BESLISSING VAN DE
HERKEURINGSRAAD. MIDDEL TEN
BETOGE DAT DE DIENSTPLICHTIGE RECHT
HAD OP VRIJLATING VAN DIENST OP

MORELE GROND.
LIJKHEID.

-

NIET-ONTVANKE-

Niet ontvankelijk tot staving van een voorziening tegen een beslissing van de
hM·kett1'ingsmad is het middel ten betoge
dat de dienstplichtige 1·echt had op m·ijlating van dienst op morele g1·ond (I).
(Art .. 39 gecoord. dienstplichtwetten
van 30 april 1962.)
(TASSET.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
8 oktober 1975. 3e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter. _,
Gelijklttidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

1e

KAMER.-

9 oktober 1975,

HUUR VAN GOEDEREN.- lliNDELSHUUR. AANVRAAG TOT HUURHERNIEUWING. HooFDHUURDER
DIE
ZIOH JEGENS DE ONDERHUURDER HEEFT
VERBONDEN DE HUURHERNIEUWING TE
VRAGEN.- HaOFDHUURDER DIE ZIJN
VERBINTENIS NIET ·IS NAGEKOMEN. 0NDERHUURDER DIE DE VOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL ll, II, LID 2, VERVAT
IN DE WET VAN 30 APRIL 1951 NIET IS
NAGEKOJ\'IEN. GEVOLG OP HET RECHT
VAN DE ONDERHUURDER OP HUURHERNIEUWING.

Daa1· uit de ver·bintenis van de hoofdhttU1'de1' jegens de onde1·huu1·de1· om
huu1·he1·niettwing te vmgen geen 1'echtsverhoudingen ktmnen ontstaan zoals
die tttssen de eigenaa1' en de hoojdhuunle?· bij de wet zijn vastgelegd,
moet de onde1'lmurde1· zich beveiligen
tegen de gevolgen van een tekortkoming
aan die ve1·bintenis doo1· de voo1'scMijten
van m·tikel11, II, lid 2, ve1·vat in de wet
van 30 ap1·il 1951 op de handelshttU1'
in acht te nemen.
(1) Raadpl. cass., 24 september 1968 (-Ar1·.
cass., 1969, blz. 94).

172(VALTIN EN SIMON, T. RENAUD,
GILSON, GUILLAUME, LEBOUTTE,
SCHMITZ EN KEMPFER.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Neufchateau;
Overwegende dat clit vo~mis : 1° het
beroepen vonnis bevestigt .inzake het
buiten de zaak stellen van de verweerders · Guillaume-Leboutte, de verhuurders van het gebouw, n1.aar die in het
geding geen belang meer hebben omdat zij
hun goed verkocht hebben aan de verweerders Schmitz-Kempfer, die het geding hervat hebben ; 2° zegt dat de eerste
rechter uit vaststaande feiten, onder
meer het aangetekend schrijven van
22'augustus 1972, waarbij de verweerders
Renaud en Gilson, hoofdhuurders, aan de
eisers, onderhuurders van het gebouw,
medegedeeld hadden dat zij dit vanaf
9 september 1972 zonder, titel of recht
zouden betrekken, terecht afgeleid heeft
" dat de partijen Renaud en Gilson zeker
de bedoeling hadden af te zien van hun
verzoek tot hernieuwiug evenals om stilzwijgend afstand te doen van hun geding
en van hun rechtsvordering)) en {( dat alle
bij de artikelen 820 en volgende van het
Gerechtelijk W etboek bepaalde voorwaarden, zowel inzake de afstand van
de rechtsvordering als van het geding,
in het onderhavige geval vervuld zijn >> ;
3° beslist dat de eisers het litigieuze
gebouw betrekken zonder recht of titel
omdat zij de formaliteiten, bepaald bij
artikel ll-II, lid 2, vervat in de wet van
30 april 1951 betreffende de handelshuur,
niet nageleefd hebben, en beveelt dat
zij het gebouw ontruimen ; 4° zegt dat
er geen uitspraak moet worden gedaan
over de voorwaarden van de hernieuwing
van de huur, waarop de verweerders
Renaud en Gilson aanspraak maakten ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders Renaud en Gilson
en Schmitz-Kempfer :
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de Grandwet,
·
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de

Grondwet, 1134, 1135 van het Burgerlijk
Wetboek en ll-I~ vervat in de wet van
30 april 1951 op de handelshuur, gewijzigd bij de wet van 29 juni 1955,
dom·dat het vonnis zegt dat de echtgenoten Valtin-Simon de litigieuze plaatsen
zonder titel of recht betrekken, hen veroordeelt tot de ontruiming en beslist
dat er geen uitspraak moet worden gedaan over de voorwaarden van de hernieuwing van de onderhuur,
tenuijl dergelijke beslissing onvermijdelijk impliceert,
hetzij, ee1·ste onderdeel, dat de hoofdhuurder zich jegens de onderhuurder niet
contractueel kan verbinden om te verzoeken dat de hoofdhuur hernieuwd
wordt (miskenning van de draagwijdte
van artikel 11-II vervat in de wet op de
handelshuur en schending van de artikelen ll34 en ll35 van het Burgerlijk
Wetboek);
hetzij, tweede onde1·deel, een gebrek aan'
antwoord op het deel van de conclusie
van de appellanten, hier eisers, betreffende de, in clit geval, op de hoofdhuurder
rustende contractuele verplichting om
de hernieuwing te vragen :
Overwegende, enerzijds, dat het middel, in geen enkel onderdeel, aanvoert
dat de verweerders Renaud en Gilson het
recht niet hadden om afstand te doen ;
Dat, anderzijds, de rechter in hoger
beroep, tot staving van zijn beslissing
waarbij hij de eisers beveelt het goed te
ontruimen, er op 'l'lrijst dat deze laatsten,
indien zij wilden dat hun overeenkomst
van onderhuur hernieuwd werd, artikel ll-II, lid 2, vervat in de wet van
30 april 1951 betreffende de handelshuur
moesten in acht nemen, hetwelk, in· het
vooruitzicht dat de hoofdhuurder aan
de verhuurder de hernieuwing van de
huur niet zou aanvragen of dat zijn verzoek om persoonlijke redenen zou worden
verworpen, bepaalt dat de onderhuurder
daarvan geen schade zal lijden op voorwaarde dat hij zelf regelmatig een aanvraag om hernieuwing tot de hoofdhuurder gericht heeft en hij die aan<vraag
bovendien op dezelfde dag, in dezelfde
vormen ter kennis heeft gebracht van
de verhuurder ; dat het vonnis oordeelt
dat de eisers, daar zij die gebiedende
bepalingen niet in acht genomen hebben,
<< zich volledig overgeleverd hebben aan
de willekeur van de hoofdhuurder >>,
thans de verweerders Renaud en Gilson,
-" die vulleclig meester is over zijn aanvraag tot hernieuwing >> ;

173W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat die redenen niet
impliceren dat, volgens de rechter, voornoemd artikel II-II, lid 2, zich ertegen
zou verzetten dat de hoofdhuurder zich
geldig jegens een onderhuurder zou verbinden om de hernieuwing van de huur
aan te 'vragen; dat zij betekenen dat,
aangezien dergelijke verbintenis geen
door de wet tussen eigenaar en hoofdhuurder bepaalde rechtsverhoudingen
kan vestigen, de onderhuurder er moet
voor zorgen dat dergelijke verbintenis
niet gesloten wordt en dat de,onderhuurder zich tegen de gevolgen van dergelijke
tekort1mmi:Ug enkel kan beveiligen door
de bij voornoemd artikel ll, II, lid 2,
bepaalde vormvoorschriften in acht te
nemen, wat de eisers niet gedaan hebben ;

halve niet ontvankelijk is, daar de eisers
voor het overige slechts belang hebben
in de mate dat het vonnis hen jegens
de verweerders veroordeelt in kosten en
tot een rechtsplegingsvergoeding, en dat
de middelen, die met die beslissing geen
uitstaans hebben, niet ontvankelijlF zijn ;
Om die redenen, verwerpt -de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
9 oktober 1975.- Je kamer.- Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1', de
H. Capelle. Gelijklttidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1's, de HR. Simont, De Bruyn en
Va:q Ryn.

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de hierboven overgenomen redenen van het vonnis impliciet
maar zeker antwoorden op de in dat
onderdeel van het middel aangevoerde
conclusie van de eisers ;
,
Dat de beide onderdelen van het
middel feitelijke grondslag missen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Overwegende dat blijkt uit het antwoord op het eerste middel dat het middel feitelijke grondslag mist ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders Guillaume-Leboutte:
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt die verweerders buiten de
zaak te stellen en de eisers te veroordelen
om hun de kosten en een rechtsplegingsvergoeding te betalen ;
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof overgelegde stukken enerzijds blijkt dat de eisers, op de terechtzitting van de eerste rechter, op 26 oktober 1973, in akkoord met alle partijen,
als volgt hebben geconcludeerd : " Aan
de partij Guillaume altte verlenen dat
zij verklaart dat zij in dit geding geen
belang heeft ; de kosten aanhouden », en,
anderzijds, dat in hoger beroep de eisers
tegen ,de verweerders geen conclusie genomen hebben tenzij inzake de kosten,
:waarover zij aan de rechter vroegen « om
uitspraak te doen als naar recht » ;
Overwegende dat- de voorziening der-

l e RAMER. -

9 oktober 1975.

1° WISSELAGENT. WISSELAGENT
DIE IN ONGEWONE OMSTANDIGHEDEN
ONTSLAG GEEFT. - 0PDRAOHT WELKE
OP DE BEURSOOMMISSIE RUST TER UITVOERING VAN ARTIREL 93, 4o, VAN
TITEL V, BOER I, VAN HET WETBOER
VAN ROOPHANDEL EN VAN DE ARTIRELEN 1382EN 1383VANHETBURGERLIJR
WETBOER.'

2° WISSELAGENT. - BEURSOOMMISSIE. 0PDRAOHT OPGELEGD DOOR
ARTIREL 93, 4°, VAN TITEL V, BOER I,
VAN HET WETBOER-VAN ROOPHANDEL.
0PDRAOHT DIE NIET ENREL OP
DEZE OOMMISSIE RUST IN DE UITOEFENING VAN DE TUOHTREOHTELIJRE
BEVOEGDHEID WELKE ARTIREL 94 VAN
DIT WETBOER HAAR TOERENT.
3° WISSELAGENT. WISSELAGENT
DIE IN ONGEWONE OMSTANDIGHEDEN
ONTSLAG GEEFT. - BEURSOOMJVIISSIE
DIE GEEN BLIJR HEEFT GEGEVEN VAN
DE VEREISTE VOORZIOHTIGHEID T.A.V.
DEZE TOESTAND. FOUT DOOR DE
OOMMISSIE GEPLEEGD IN DE UITOEFENING VAN DE OPDRAOiiT WELKE OP
HAAR RUST RRAOHTENS ARTIREL 93,
4°, VAN TITEL V, BOER I, VAN HET
WETBOER VAN ROOPHANDEL EN NIET
IN DE illTOEFENING VAN DE T:UOHTREOHTELIJRE BEVOEGDHEID WELKE ARTIREL '94 VAN DIT WETBOER HAAR
TOEKENT.
4° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
I
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OVEREENKOMST). BEURSOO:M:MISSIE.- FOUT GEPLEEGD IN DE UITOEFENING VAN DE OPDRAOHT vVELKE
OP HAAR RUST KRAOHTENS ARTIKEL 93,
4°, VAN TITEL V, BOEK l, VAN HET
WETBOEK VAN KOOPHANDEL EN IN
HET TOEZIOHT vVEGENS DE ALGE:MENE
VERPLIOHTING TOT VOORZIOHTIGHEID
DIE HAAR OORSPRONG VINDT IN DE
ARTIKELEN 1382 EN 1383 VAN HET
BuRGERLIJX WETBOEK.- FouT wAARDOOR AAN EEN ANDER SCHADE IS
BEROKKEND.- AQUILISOHE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEURSOqll'Ili'IISSIE.

1° W annee~· een wisselagent in ongewone
omstandigheden ontslag ggejt, moet de
bMwscommissie voor de pe1·iode v661·
het ontslag blijk geven van bijzonde1·e
voo1·zichtigheid te1· ~titvoering van de
opd1·acht welke op haar n;st b·achtens
a1·tikel 93, 4°, van titel V, boek I, van
het vVetboek van koophandel en, V001'
de pe1·iode na het ontslag, het toezicht
uitoefenen dat nodig is wegens de
algemene VM'plichting tot voo1·zichtigheid welke haar oo1·sp1·ong vindt in de
a1·tikelen 1382 en 1383 van het Btw·ge1'lijk Wetboek (1) en (2).
2° Uit de bepalingen tot vaststelling van
de bevoegdheid van de be~u·scommissie,
o.a. ~tit de a1·tikelen 93 en 94 van
titel V, boek I, van het Wetboek van
koophandel, kan niet wm·den ajgeleid
dat de opd1·acht nl. ervoo1· te zo1·gen dat
de wisselagenten en de wisselagentC01't'espondenten lnm vm·plichtingen nakomen tegenove1· elkander en ten aanzien
van derden, als bepaald in artikel 93,
4°, slechts op haar ntst in de uitoejening
van de t~wht1·echtelijke bevoegdheid welke
artikel 94 ham· toekent.

3° Doo1· geen blijk te geven van de ve1•eiste
voorzichtigheid t.a.v. de ongewone omstandigheden waarin een wisselagent
ontslag heeft gegeven, begaat de beu1'Scommissie een jout in de uitoejening
(1) Volgens artikel 69 van het Wetboek
van koophandel (Boek, I, titel V) mag niemand
de titel van wisselagent voeren of onder gelijk
welke benaming het beroep van wisselagent
uitoefenen, indien hij niet is ingeschreven op
de lijst der wisselagenten van een openbare
fondsen- en wisselbeurs en artikel 93, 2°, van
hetzelfde wetboek verplicht de beurscommissie jaarlijks de lijst van de wisselagenten
en wisselagentcorrespondenten en die van de
ere-wisselagenten en ere-wisselagentcorrespondenten op te maken.

van de opdracht welke op haa1· 1'Ust
kmchtens a1·~ikel 93, 4°, van .titel V,
boek I, van het vVetboek van koophanclel
en niet in de ~titoejening van de t~tcht
nchtelij lee bevoegclheid welke a1·tikel 94
van dit wetboek haar toekent.

4° De aq~tilische aanspmkelij kheid van de
bMt1'scommissie staat op het spel wannee1' zij een fo~d heejt begaan in de uitoefening van de opd1·acht welke op haa1·
ntst k1·achtens artikel 93, 4°, van titel V,
boek I, van het vVetboek van koophandel
en in het toezicht wegens de algemene
verplichting tot vooTzichtigheid welke
haa1· o01'Sp1·ong vindt in de a1·tikelen
1382 en 1383 van het B~u·.gedijk Wethoek, en wanneer deze fm;t aan derden
schade heejt be1'0kkend (3).
(VERENIGING DER OP DE LIJST VAN DE
OPENBARE FOND SEN- EN WISSELBEURS
VAN BRUSSEL INGESOHREVEN WISSELAGENTEN, T. SLIEPERS, LOUPPE EN DE
SELYS-LONGOHAMPS.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 26 september 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending· van de artikelen 97 van de
Grondwet eii 1138, inzonderheid 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat, ria eraan te hebben herinnerd
dat de eerste rechter de stelling van
eiseres aangenomen had volgens welke
"de uitoefening·, door een openbare instelling, van een disciplinaire macht niet
mag worden gecontroleerd door de rechterlijke macht, daar deze zich niet in de
plaats mag stellen van de wettelijk
bevoegde · overheid "• en na te hebben
verklaard dat de rechtspraak die stelling
<< niet steunt "• het hof van beroep, ter
verantwoording van de aansprakelijk(2) en (3) Dat de inachtnemi:rig van de wet
de algemene verplichting tot voorzichtigheid
bevat, leze men in de conclusie van de procureur-generaal Ganshof van der l\feersch, toen
advocaat-generaal, voor het arrest van 7 maart
1963 (Bull. en Pas., 1963, I, 744).
Eenieder moet in aile omstandigheden
gedragslijnen in acht nemen waarvan in de
wet geen gewag wordt gemaakt; hierover leze
·men DALcQ, T1·aite de la 1·esponsabilite civile,
I, nr. 307.
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heid die het eiseres ten laste legt, aanvoert : 1° « dat het spijtig mag worden
geacht dat de beurscommissie met een
onverantwoordde overhaasting het door
S ... aangeboden ontslag aanvaard heeft
na .de eenvoudige bekendmaking van
zijn verzoek ad valvas van de lokalen
bezocht door de wisselagenten en door
zekere person en die de toelating bekomen
hadden, terwijl die quasi-confidentiele
publiciteit de aandacht niet kon trekken
van de clientele van de wisselagenten
omdat dit ontslag vrijwillig gegeven
werd; dat het daarentegen volledig en
normaal verantwoord zou zijn geweest
dat de beurscommissie op S ... , als straf,
de schrapping toepaste, waardoor een
groep mensen zou bereikt worden die er
belang bij hadden de werkelijke persoonlijkheid van belanghebbende te kennen ;
2° dat het gebrek aan toezicht van de
commissie onder meer blijkt uit de overhaastige aanvaarding van het door S ...
gevraagde ontslag, hetgeen voor derden
gelijkwaardig is aan een eervol ontslag »,
te1·wijl, ee1•ste onde1·deel, die redenen in
het onzekere laten of het hof van beroep
geoordeeld heeft dat de beurscommissie,
door de schrapping van S ... niet uit te
spreken, al dan niet een fout begaan heeft
waardoor zij jegens de verweerders aansprakelijk wordt ; die dubbelzinnigheid van redenen het Hof niet in de
mogelijkheid stelt de wettelijkheid van
de motivering van het arrest te controleren en gelijkwaardig is aan een gebrek
aan redenen (schending van artikel 97
van de Grondwet) ;
·
tweede onde1·deel, indien voornoemde
redenen van het arrest betekenen dat de
beurscommissie aansprakelijk is omdat
zij de schrapping van S ... niet heeft uitgesproken, de door het arrest ten laste
van de beurscommissie gelegde fout erin
bestaat dat zij haar disciplinaire macht
slecht gebruikt heeft, zodat het hof van
beroep uitspraak gedaan heeft over niet
gevorderde zaken ; de eisers, in hun
conclusie in hoger beroep, er inderdaad
de nadruk op legden « dat de conclusienemers in het onderhavige gevaf aan
appellante (thans eiseres) niet verwijten
dat zij haar disciplinaire macht verkeerd
gebruikt heeft, maar wel dat zij haar
verplichting om ervoor te zorgen dat
de wisselagenten hun verplichtingen
tegenover derden nakomen, niet nageleefd heeft » (schending van artikel ll38,
inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek):
W at het eerste onderdeel betreft :

Overwegende dat het hof van beroep,
na gezegd te hebben dat het spijtig was
dat de beurscommissie als straf de
schrapping niet had toegepast, om te
wijzen op een fout van de commissie,
hierop steunt « dat bij gebrek aan schrap'
ping, appellante (thans de door de beurscommissie bedoelde eiseres) alle redenen
had om op S ... een rechtstreeks en·aandachtig toezicht uit te oefenen; ... dat
appellante haar wettelijke opdracht van
toezicht niet zou zijn te buiten gegaan
door bijzonder nauwlettend te zijn tegenover een wisselagent die in ongewone
omstandigheden ontslag gegeven had ;
dat dit verscherpt toezicht deel uitmaakte
van haar wettelijke opdracht en haar
was opgelegd door de algemene verplichting van voorzichtigheid die haar oorsprong vindt in de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk W etboek " ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, zoals vermeld wordt
in het antwoord op het eerste onderdeel,
het arrest het de beurscommissie niet als
een fout aanrekent dat zij de schrapping
vanS ... niet uitgesproken heeft, maar dat
zij niet gedaan heeft wat in haar macht
lag om te zorgen voor de bescherming
van de derden ;
Dat, aangezien elk van zijn onderdelen
gegrond is op een verkeerde uitlegging
van het arrest, het middel feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, lid 2,
van. de Grondwet, 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, 93, inzonderheid 4o,
94 van titel V van boek I van het Wetboek van koophandel en van het algemeen rechtsbeginsel (met name neergelegd in artikel ll40 van het Gerechtelijk
W etboek) volgens hetwelk, behalve ingeval van bedrog of list, degenen die binnen
de door de wet bepaalde grenzen een
rechterlijke macht uitoefenen, noch hun
eigen aansprakelijkheid noch die van de
openbare rechtspersoon waarvan zij de
organen zijn, in het gedrang brengen,
zodat de uitoefening van dergelijke macht
door de, rechterlijke macht niet kan worden beoordeeld om reden dat zij fout
zou zijn,
doordat het arrest, om eiseres voor de
door de verweerders geleden schade aansprakelijk te verklaren, de beurscommissie als een fout aanrekent dat zij, voor
de periode tot 28 januari 1969 (datum
van de aanvaarding van het ontslag van
.s ... ), de schrapping van s ... niet uitge-
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sproken l1eeft; dat zij zijn ontslag overhaastig aangenomen heeft ; dat zij niet
voorzien heeft dat de door S ... te laat
aan klaagster Van Cleven gestorte gelden van een nieuwe verduistering afkomstig konden zijn ; dat zij geen aandachtig onderzoek ingesteld heeft naar
de staat van de zaken vanS ... en dat zij
diens clientele niet ingelicht heeft,
terwijl, ee1·ste onderdeel, voor wat
betreft het niet uitspreken van . de
schrapping van S ... en de beslissing zijn
ontslag te aanvaarden, op een wijze die
door het hof van beroep als overhaastig
bestempeld werd, deze plaatshadden in
het kader van de uitoefening, door de
beurscommissie, van de disciplinaire
macht die haar bij artikel 97 van titel 'V
van boek I van het Wetboek van koophandel over de wisselagenten wordt verleend ; de beurscommissie in de uitoefening van die bevoegdheid een administratief rechtscollege is ; artikel 94 ten andere
uitdruklmlijk het woord « juridiction "
gebruikt (l); door te beslissen dat de
beurscommissie, bij de uitoefening van
die rechtsprekende bevoegdheid, een
fout zou hebben begaan die eiseres aansprakelijk maakt (zonder bedrog, list
of machtsoverschrijding aan te voeren),
de beslissing voornleld algemeen rechtsbeginsel en de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen schen<;lt;
tweede ondm·deel, in de mate dat het
feiten aanvoert die, volgens het arrest,
tekortkomingen uitmaken aan een verplichting van toezicht van de beurs- ·
commissie en aldus de aansprakelijkheid
van de heurscommissie grondt op artikel 93, 4°, van titel V van hoek I van het
Wetboek van koophandel, het hof van
beroep de « opdracht " die clit artikel aan
de heurscommissie geeft « om te zorgen
dat de wisselagenten hun verplichtingen
tegenover elkander en ten aanzien van
derden nakomen >> verandert in « verplichting van toezicht >> en er gben rekening mee houdt dat de wet aan de beurscommissie slechts een middel geeft om
die opdracht te vervullen, namelij'k de in
artikel 94 neergelegde disciplinaire macht ;
in feite " de opdracht er voor te zorgen
dat de wisselagenten hun verplichtingen
nakomen " en « disciplinaire macht "
slechts een enkele wettelijke opdracht uitmaken die ingesteld werd in het helang
van de vereniging en van de derden; tenandere hetzelfde geldt voor de beroeps(1) De authentieke Nederlandse tekst van
artikel 94 gebruikt het woord " bevoegdheid "·

verenigingen (zie onder meer, voor de
Orde der geneesheren, het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967,
artikel 6, 2°) ; door de disciplinaire macht
van de heurscommissie kunstmatig te
scheiden van de opdracht om er voor te
zorgen dat de wisselagenten hun verplichtingen nakomen om op deze opdracht een verplichting van toezicht en
een aansprakelijkheid van eiseres te
gronden, het arrest de artikelen 93,
inzonderheid 4°, en 94 van titel V van
hoek I van het Wethoek van koophandel
schendt en, aldus, voormeld algemeen
rechtsbeginsel en de andere in het middel
aangehaalde wetshepalingen miskent :
W at het eerste onderdeel hetreft :
Overwegende dat, zoals blijkt uit het
antwoord op het eerste middel, het arrest
niet steunt op de fout die de beurscommissie zou hegaan hebben door de
schrapping van S ... niet nit te spreken;
dat het er op wijst dat " het verzoek van
de gei'nti1neerden, thans de vervveerders,
niet beoogt dat het hof van beroep zich
in de plaats zou stellen van de beurscommissie en dat zou worden gezegd dat
de commissie de schrapping van S ...
moest uitspreken in plaats van zijn
ontslag te aanvaarden, maar dat zou worden vastgesteld dat de commissie een
fout begaan heeft door haar verplichting
van toezicht op S. niet uit te oefenen
zoals zij dat moest en dat die font een
noodzakelijk oorzakelijk verhand heeft
met de door de oorspronkelijke eisers,
thans de verweerders, geleden schade ,· ;
Overwegende dat het arrest er dienaangaande op wijst dat «de commissie
in haar taak van toezicht ernstig te kort
geschoten is daar zij te maken had met
een v.risselagent die zijn heroep nog uitoefende en die niet aileen een helangrijke
verduistering begaan had maar kennelijk
zijn betalingen gestaakt had; dat het
gehrek aan toezicht van de commissie
onder meer gekenmerkt wordt door de
overhaaste aanvaarding van het door
S ... gevraagde ontslag; dat het feit dat
tegen een wisselagent clie zijn beroep n,og
uitoefende een oriderzoek ingesteld is,
de hem·scommissie normaal moet aanzetten tot een grotere waakzaamheid
om de helangen van de vereniging te
verdedigen en de rechten. van de derden
te heschermen ; dat indien, nadat zijn
ontslag aanvaard was, S ... niet meer onderworpen was aan de disciplinaire macht
van de commissie, deze nochtans een
algemene verplichting van nauwlettendheid en voorzichtigheid hleef behouden ;
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dat zij op S ... toezicht moest uitoefenen,
daar zij op 13 januari 1969, hetzij zes
maanden na de aaJ}vaarding van het
ontslag, belanghebbende bevolen heeft
het op de muur van zijn woning geplaatste
bord van wisselagent te verwijderen;
dat het oorzakelijk verband tussen het
bestaan van dat bord en de nieuwe,
na november 1968 begane verduisteringen
van S ... vaststaat daar door de gei:ntimeerden, thans de verweerders, na juni
1969 met S ... geen enkele transactie meer
gesloten'werd " :
Ov!lrwegende dat uit die redenen en
uit de andere redenen van het arrest
blijkt dat de fout waarop het hof van
beroep steunt geen fout is van de commissie in de uitoefening van haar clisciplinaire macht maar : enerzijds, voor de
periode die voorafgaat aan de aanvaarding van het ontslag van S ... , een fout
in de aan de commissie door artikel 93,
4°, van titel V van boek I van het Wetboek van koophandel wettelijk opgelegde
opdracht "er voor te zorgen dat de
wisselagenten hun· verplichtingen ten
aanzien · van derden nakomen '' ; anderzijds, voor het latere tijdvak, de fout
van de commissie in de bijzondere omstandigheden waarop het arrest wijst,
op S ... niet het toezicht te hebben uitgeoefend, dat nodig was wegens de algemene verplichting van voorzichtigheid
die haar oorsprong vindt in de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek;
Dat het eerste onderdeel van het middel steunt op een onjuiste uitlegging van
het arrest en derhalve feitelijke grondslag
mist;
W at. het tweede onderdeel betreft

'

Overwegende dat, luidens artikel 93,
4°, van titel V van het eerste boek van
het Wetboek van koophandel, de beurscommissie tot opdracht heeft · er voor te
zorgen dat de wisselagenten en de wisselagentcorrespondenten hun verplichtingen
nakomen tegenover elkander en ten aanzien van .derden ;
Overwegende dat het hof van beroep,
zonder de wettelijke opdracht van de
commissie te wijzigen, deze opdracht als
<< verplichting van toezicht "heeft kunnen
kwalificeren ;
Dat, in strijd met wat het middel
veronderstelt, uit de bepalingen die de
bevoegdheden van de beurscommissie
vaststellen, onder meer. nit voornoemde
artikelen 93 en 94 van hogergenoemde
titel V, niet mag worden afgeleid dat zij

die opdracht aileen heeft bij de uitoefening van de bij artikel 94 verleende
disciplinaire macht ;
Overwegende dat door, ten laste van
de beurscommissie, als een tekortkoming
in haar algemene verplichting van nauwlettendheid en voorzichtigheid te kwalificeren het feit dat zij op S ... geen toezicht uitgeoefend heeft door toe te laten
dat hij zijn bord van vvisselagent tot
13 juni 1969, hetzij zes maand nadat zijn
ontslag aanvaard was, behield, en door
vast te stellen dat, nadat het bord verwijderd was, door de verweerders geen
enkele. transactie met S ... meer gesloten
werd, het arrest wettelijk oordeelt dat,
indien 'aan de opdracht van de beurscommissie om er voor te zorgep. dat de
wisselagenten hun verplichtingen nakomen, een einde gestelcl was nadat het
ontslag van S ... aanvaard was, de commissie, in de bijzondere omstandigheden
waarop het arrest wijst, verder, krachtens
het gemeen recht, een algemene verplichting van nauwgezetheid en voorzichtigheid behield ;
Dat, tot verwerping van de uit de
disciplinaire opdracht van de beroepsverenigingen afgeleide tegenwerping, het
arrest terecht oordeelt " dat het hier
zelfstandige, aan bijzondere toestanden
aangepaste, wetgevingen betreft ; dat
in de aa:n het hof (van. beroep) voorgelegde zaak enkel de wetsbepalinge:n tot
oprichting van de openbare fondsen- en
wisselbeurs in aanmerking mogen worden
genon·1en " ;
Dat voor wat het tweede onderdeel
betreft, het middel niet kan worden
aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de sche:ncling van de artikelen 78, 97 van
de Grondwet, 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, 93, 1°, 69 en llO van het boek I
van het W etboek van koophandel,
doonlat, zonder te ontkennen dat de
beurscommissie pas in juni 1969 vernomen had dat S ... op de voorgevel van
zijn woning een bord behouden had met
de vermelding dat hij wisselagent was,
het hof van beroep de aansprakelijkheid,
die het ten laste van de beurscommissie
legt, onder meer ste1.mt op het feit dat
deze heeft nagelaten vast te stellen of
het bord dat de hoedanigheid van wisselagent van S ... bekend maakte, na de
aanvaarcling van diens ontslag wei verwijderd was, op de gronden 1° "dat,
weliswaar, door op 28 januari 1969 het
ontslag van S ... te aanvaarden, eiseres
haar disciplinaire macht op deze laatste
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dat de beurscommissie geen enkele verplichting van toezicht meer had ; dat die
verplichting, vanaf 28 januari 1969, niet
meer gegrond was op artikel 93, 4°, van
de wet van 30 december 1867, maar op
een algemene verplichting van voorzichtigheid (de artikelen 1382 en volgende
van het Burgerlijk W etboek) ; dat de
beurscommissie tot opdracht heeft de
vereniging van wisselagenten in de uitoefening van haar :r;echten en in het
beheer van haar beroepsbelangen te
vertegenwoordigen (artikel 93, 1°), meer
in het bijzonder de titel van wisselagent
en het monopolie van de uitvoering van
de beursorders te beschermen, door te
verhinderen dat personen die niet of
niet meer ingeschreven zijn op de lijst
optreden als wisselagent; dat de commissie de bevoegdheid (artikel 93, 1 °)
en de middelen (het neerleggen van klachten bij het Parket) had om te verhinderen
dat S ... verder een beroep uitoefende dat
hij het zijne niet meer mocht noemen ";
2° "dat de commissie ten andere erkend
heeft dat zij op S ... toezicht moest uitoefenen, daar zij op 13 juni 1969, dus
zes maanden na de aanvaarding van het
ontslag, bevolen heeft dat eiser het op
zijn waning geplaatste bord van wisselagent zou verwijderen " ; 3° '' dat het
oorzakelijk verband tussen de aanwezigheid van dat bord en de nieuwe, na
november 1968 gepleegde verduistering
vanS ... vaststaat daar de gei:ntimeerden,
thans de verweerders, na j"Lmi 1969 met
S... geen enkele transactie gesloten
hebben "•
tenoijl, ee~·ste onde1·deel, indien de
machten die de wet aan de beurscommissie geeft deze niet ontslaan van de algemene plicht van voorzichtigheid, deze
plicht van voorzichtigheid haar enkel
kan verplichten tot een optreden binnen
de grenzen van haar wettelijke opdracht ;
de beurscommissie, inderdaad, zoals elke
openbare instelling, geen andere macht
heeft dan die welke de wet haar toekent,
welke (( erkenningen )) zij ook zou lumen
gedaan hebben ; de wet aan de beursC'Ommissie geen enkele macht ·geeft over
een wisselagent die ontslag neemt (behalve het hier niet dienende geval van
de ere-wisselagent); uit het feit dat de
beurscommissie bevoegd is om klacht in
te dienen, wanneer zij op de hoogte is
van een onwettelijk voeren van de titel
van wisselagent, niet volgt dat zij een
"verplichting van toezicht" heeft op de
personen, die zonder dat zij het

weet, van die titel gebruik zouden maken,
noch dat zij zou moeten onderzoeken of
een wisselagent, wiens ontslag zij aanvaard heeft en die derhalve niet meer
onder haar disciplinaire macht valt, wel
degelijk het bord verwijderd heeft
waaruit blijkt dat hij wisselagent is
(schending van al de in het middel aangehaalde wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Gronclwet);
tweede onderdeel, inzake het oorzakelijk yerband tussen de handhaving van
het bord van S... nadat zijn ontslag
aanvaard was en zijn nieuwe verduisteringen ten nadele van de verweerders
na die datum, het arrest geen passend
antwoord geeft op het middel waarbij
eiseres betoogde " dat uit de strafbundel
blijkt dat het behoud van het bord op
de voorgevel van de waning vanS ... geen
noodzakelijke voorwaarde geweest is
om zijn activiteiten voort te zetten ;
inderdaad sommige gei:ntimeerden, thans
de verweerders, niet naar het bureau
van S ... gingen maar thuis door hem or
door zijn zoon bezocht werden (Sliepers
en zijn moeder) ; bovendien, een van de
gemtimeerden, thans verweerder de Selys-Longchamps, op zekere dag vastgesteld heeft dat dit bord er niet meer
was en dadelijk naar S ... getelefoneerd
heeft die aangevoerd heeft dat het bord
gestolen werd, zonder bij de persoon met
wie hij sprak argwaan op te wekken " ;
het arrest aileen uit de chronologische
vaststelling dat de verweerders met S ...
geen enkele transactie gesloten hebben
na j"Lmi 1969, de datum waarop het bord
verwijderd werd, wettelijk niet kon afleiden dat het bestaan van die plaat v66r
die datum een oorzaak geweest was van
de door de verweerders met S ... y66r die
datum gesloten transacties (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek):
Wat het eerste onderdeel betreft :
o'verwegende dat het arrest vaststelt
dat appellante, thans eiseres, «de grenzeu
van haar wettelijke opdracht. van toezicht
niet zou overschreden hebben door jegens
een wisselagent die in ongewone omstandigheden ontslag neemt bijzonder nauwlettend op te treden, dat dit verscherpte
toezicht een deel was van haar wettelijke
opdracht en haar werd opgelegd door de
algemene verplichting van voorzichtigheid die haar oorsprong vind in artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek ";
Dat het arrest er aldus op wijst dat
de verplichting van toezicht van eiseres
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in het onderhavige geval ontstaan is door
het ontslag van de beerS ... " in ongewone
omstandigheden ))' die haar aandacht
hadden moeten trekken ;
Dat bet aldus de aansprakelijkheid
van de beurscommissie wettelijk verantwoordt;

GELDE TUCHT ONDERWORPEN IS, HANDELAAR IS ALS HIJ DE WETTELIJKE
VOORWAARDEN VERVULT OM DIE HOEDANIGHEID TE VERKRIJGEN.

2°

HANDELSGERECHT DAT AAN EEN ARCHITECT DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR TOEKENT OP GROND VAN ANDERE
ELEli'I:ENTEN DAN DE NORMALE ACTIVITEIT VAN ARCHITECT EN DIE BUITEN DIE
ACTIVITEIT VALLEN. WETTELIJKHEID.

Wat het tweede onderdeel betreft ,Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het oorzakelijk verband tussen het
behoud van het bord op de voorgevel
van de woning vanS ... en de schade van
de verweerders vaststaat" daar de geintimeerden, thans de verweerders, met S ...
geen enkele transactie gesloten hebben na
juni 1969 )), dit is nadat het bord verwij derd werd ;
Dat het arrest aldus, zonder te moeten
antwoorden op de in de conclusie van
eiseres vermelde argumenten die geen
afzonderlijke middelen zijn, de reden
geeft waarom het oordeelt dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de
fout van de beurscommissie en de door
de verweerders geleden 'schade, aldus passend antwoordt op de conclusie en zijn
beslissing wettelijk verantwoordt ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). -

3°

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL). HANDELSGERECHT DAT AAN EEN ARCHITECT DE HOEDANIGHEID VAN HANDELAAR TOEKENT li'IET INACHTNEMING VAN
DE BIJ DE WET GESTELDE CRITERIA. GERECHT IN DIT OPZICHT NIET GE·
BONDEN DOOR DE ANDERSLUIDENDE OF
STRIJDIGE BEOORDELING, ZOWEL IN
FEITE ALS IN RECHTE, VAN EEN TUCHTOVERHEID.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. GERECHTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.VERPLICHTING VOOR DE RECHTER DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN. VOORWAARDE.

jm~i 1963 ttitslttitend aan de Or·de van ar·chitecten
bevoegdheid toekent om de vom·sclwijten
van de plichtenleer· voor· het bemep van
ar·chitect te bepalen en ze te doen naleven
doet zij tach geen ajbr·mtk aan de bevoegdheid van de gewone ger·echten om te
erkennen dat een persoon, zelfs indien hij
aan een wettel~jk ger·egelde ttwht ondm·wm·pen is, handelaar· is als hij de wettelijke voor·waar·den ver·vult om die hoedanigheid te vm·lm·ijgen (1).

1° Ofschoon de wet van 26

9 oktober 1975.- 1e kamer.- Voorzitter·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ver·slaggevm·, de
H. Trousse. Gelijklttidende conclusie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Ansiaux en Van Ryn.

1e
1o

KAMER.-

9 oktober 1975.

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL).WET VAN 26 JUNI 1963.- WET WAAR-

BIJ UITSLUITEND AAN DE 0RDE VAN
ARCHI'l'ECTEN
BEVOEGDHEID
WORDT
TOEGEKEND OM DE VOORSCHRIFTEN
VAN DE
PLIOHTENLEER VOOR HET
BEROEP VAN ARCHITECT TE BEPALEN
EN ZE TE DOEN NALEVEN. WET DIE
GEEN AFBREUK DOET AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE GEWONE GERECHTEN OM
TE ERKENNEN DAT EEN PERSOON, ZELFS
INDIEN HIJ AAN EEN WETTELIJK GERE-

2° Wettelijk ver·antwoor·d is de beslissing
van het handelsger·echt die aan een
ar·chitect de hoedanigheid van handelaar·
toekent op gr·ond van ander·e elementen
dan de nor·male activiteit van ar·chitect en
die bttiten die activiteit vallen (2).
(1) R.aadpl. Gedr. St., Kamer, zitt. 19621963, 487, nr. 5, blz. 3 : de wet van 26 juni
1963 heeft de architecten niet onttrokken
aan de bevoegdheid van de rechtbanken
in het algemeen of aan die van de handelsrechtbanken in het bijzonder, doch heeft
gesteund op het doel van de vroeger vastgestelde beroepsorden.
(2) R.aadpl. CLOQUET, Faillite et concm·dats,

- 1803° Het handelsge1'echt dat, in de ~•itoefening
van zijn bevoegdheid, aan een a1•chitect
de hoedanigheid van handelaa1' toekent,
met inachtneming van de bij de wet gestelde c1'ite?·ia, is niet gebonden doo1' de
ande1·slnidende of st1•ijdige beom·deling,
zowel in feite als in ?'echte, van een
tnchtove1·heid (1).
4° De ?'echte?' is niet ve1'plicht de he1·opening
van de debatten te bevelen dan wannee1'
hij een vm•de1•ing geheel of gedeeltelij k
afwijst op gmnd van een exceptie die de
pa1·tijen vom• hem niet hadden inge?·oepen (2). (Art. 774, lid 2, G. W.)
(P ... EN ORDE VAN ARCHITECTEN, T. VAN
ROLLEGHEM, CURATOR OVER RET FAILLISSEMENT VAN P ... )
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, 30, 78
van de Grondwet, 2, 38 van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een Orde
van architecten, 1 van titel I van de
wet van 15 december 1872 gewijzigd bij
de wet van 3 juli 1956, 3 van dezelfde
wet van 15 december 1872 en 437 van
het Wetboek van koophandel,
dom·dat het hof van beroep verklaart
dat de eerste eiser handelaar is en, bijgevolg, rekening h6udencl met het feit
dat hij opgehouclen heeft te betalen en
dat zijn krecliet aan het wankelen is
gebracht, clat hij in staat van faillissement is, op de gronclen clat eiser,
architect, niettemin claden heeft gestelcl
die daclen van koophandel genoemcl worden en claarvan zijn gewoon beroep
gemaakt heeft, aangezien, nu hij samenwerkte met een naamloze vennootschap,
die samenwerking in feite · een onclerneming wercl om onroerende transacties
te stimuleren en de architect onwettelijk

in Novelles, Droit commercial, cl. IV, nr. 101 :
inclien een architect buiten zijn b_eroep van
architect een hanclelsactiviteit uitoefent, kan
hij cle hoeclanigheicl van hanclelaar verkrijgen
en eventueel failliet verklaarcl worden.
(1) Zie noot 1 van blz. 179.
(2) Cass., 22 juni 1973 (A1'1', cass., 1973,
blz. 1039).

deelnam aan een onderneming van openbare en private werken, dit is aan een
commerciiile activiteit,

tenvijl tweede eiser, die op de hoogte
was van dezelfde feiten als het hof van
beroep, in zijn conclusie verklaarde dat
de eerste eiser, die de opdracht van architect niet te buiten gegaan was, een
vrij beroep uitoefencle en derhalve niet
kon worden failliet verklaarcl, en het
hof van beroep zijn beoorcleling in de
plaats stelt van die van de Orcle van
architecten, ·die volgens de wet aileen
bevoegcl is om de voorschriften van de
plichtenleer te bepalen en ze te doen
naleven .;
Overwegende clat, voorzeker, krachtens
de wet van 26 juni 1963, aileen de Orde
van architecten bevoegd is om de voorschriften van de plichtenleer voor het
beroep van architect te bepalen en ze
te doen naleven, maar clat die wet geen
afbreuk doet aan de bevoegdheid van
de gewone rechtbank om te erkennen
dat een persoon, zelfs indien hij aan een
wettelijk geregelcle tucht onderworpen is,
handelaar is zodra die ·persoon daclen
stelt die bij de wet daclen van koophande1
worden genoemd en daarvan, hoofclzakelijk of aanvuilend, zijn gewoon
beroep maakt ;
Overwegende dat het arrest erkent
dat de eerste eiser handelaar is omdat
hij daden gestelcl heeft die bij de wet
daden van koophandel genoemd worden
en claarvan zijn gewoon beroep gemaakt
heeft, op de gronden clat, rekening houdend met de elementen die het arrest
ontwikkelt, zijn activiteiten van architect en van onclernemer voileclig vermengcl waren omdat hij cleelnam aan de
onclerneming van openbare en private
werken, wat onmiskenbaar een coinmerciele activiteit is, en een activiteit van
zakenkantoor uitoefende, die bij artikel 2
van de wet van 15 december 1872
wettelijk als claacl van koophande1
beschouwd worclt ;
Dat de beoordeling van het arrest aldus gegroncl is op andere elementen clan
de normale. activiteit van de architect
en die buiten die activiteit vailen ;
Dat daaruit volgt dat het arrest zijn
beslissing wettelijk verantwoordt door
te erkennen dat de eerste eiser handelaar was en door vast te steilen, wat
niet betwist was, dat hij opgehouden
had te betalen en dat zijn krediet aan het
wankelen gebracht was ;
Dat het middel naar recht faalt ;
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·Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1 en 2 van
titel I van de wet van 15 december 1872,
gewijzigd bij de wet van 3 juli 1956,
doo1·dat de beslissing eiser, ten onrechte,
« handelaar )) noemt op grond dat het
volstaat dat eiser daden gesteld heeft die
door de wet daden van ko6phandel genoemd worden en daarvan zijn gewoon
beroep maakt, en bijgevolg de beroepen
beslissing bevestigt, die hem failliet verklaart,
terwijl die daden, volgens de Orde van
architecten, tweede eiseres, deel uitmaken van het wettelijk geregelde
beroep van de architect en derhalve geen
daden van koophandel kunnen zijn, waaruit volgt dat de eerste eiser niet kon
worden failliet verklaard :
Overwegende dat het arrest er ener, zijds op wijst dat bij de eerste eiser de
activiteiten van architect en onclernemer
volledig vermengd waren, daar de architect zelf ook, onwettelijk, deelnam aan
de onderneming van openbare en private
werken, hetgeen onmiskenbaar een commerciele activiteit is, en, anderzijds,
dat de vereniging waa,rvan de eerste eiser
deel uitmaakte aan ieder die op haar een
beroep wou doen diensten aanbod die
verschilden van die van het · beroep van
architect;
Dat het arrest aldus erkent dat de
eerste eiser handelaar is om reden· van
andere activiteiten dan die van architect;
Overwegende dat het rechtscollege in
handelszaken, wanneer het zijn bevoegdheid uitoefent, steunend op de elementen
die voorgelegd worden, over de hoedanigheid van handelaar moet oordelen overeenkomstig de door de wet bepaalde
criteria; dat dit rechtscollege dienaangaande, noch in feite noch in rechte, ZOL\
kunnen gebonden zijn door de verschillende of tegenstrijdige beoordeling van
een tuchtoverheid ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 774, lid 2, van het
Gerechtelijk W etboek en van de rechten
van de verdediging,
doo1·dat het hof van beroep verldaart
clat de eerste eiser deel uitmaakte va:n.
een onderneming van openbare en private
werken, een activiteit die op zichzelf
commercieel is en onverenigbaar is met
het beroep van architect,
te1·wijl verweerder niets dergelijks had
aangevoerd en het hof van beroep der-

halve de heropening van de debatten
moest bevelen om alle partijen in de
mogelijlq1eid te stellen uitleg te geven
over een nieuw feitelijk argument dat
door hen noch aangevoerd noch, bijgevolg, betwist was geworden :
Overwegende dat het hof van beroep
zijn beslissing steunt op het onderzoek
van de activiteiten van eerste eiser,
zoals zij beschreven werden in de conclusies van de partijen, en met name op
de uit die omstandigheden afgeleide
feitelijke overwegingen ;
Overwegende dat indien de heropening van de debatten verplicht is opdat
een rechter · een verzoek zou kum1en
verwerpen op grond van een exceptie
die de partijen voor hem niet ingeroepen
hadden, zij dit niet is wanneer hij steunt
op aan zijn beoordeling voorgelegde
feitelijke omstandigheden ;
Dat het middel, derhalve, niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
9 oktober 1975.- 1e kamer.- Voo1'zittM', de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever, de
H. Tr6usse. Gelijklttidende conolttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Ansiaux en Houtekier.

1e KAMER.- 10 oktober 1975.

RECHTERLIJK GEWIJSDE.- STRAFZAKEN. - GEZAG VAN HET GEWIJSDE
OP DE STRAFVORDERING. - 01VIVANG.

Het gezag erga onmes van het gewijsde
op de stmjv01·de1·ing geldt voo1· wat zelce1·
en noodzakelij lc door de stmj1·eohte1· is
gewezen, met inaohtnerning zowel van
het besohikkeride · gedeelte als van de
1'edenen waa1·op dit noodzakelij 1c is
geg1·ond (l).

(1) Oass., 20 september 1973 (A?'?', cass.,
1974, blz. 66) en noot 1.

182(STEVIGNY ET VAN AUTRYVE,
T, GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEli'L)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van artikel 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het W etboek van strafvordering,
cloonlat, na geconstateerd te hebben
dat de vordering van de eisers strekte
tot vergoeding van de schade veroorzaakt
door de aanrijcling, die' op 24 september
1967 plaatsgreep op het krnispunt van
de Paddenhoek en de Lege Heirweg op
het grondgebied van verweerster, dat
eiseres, per auto uitmondende uit de
Paddenhoek, er in botsing kwam rnet de
wagen van G... die van rechts uit de
Lege Heirweg het kruispunt kwam
opgereden, dat eiseres vervolgd werd
wegens overtreding van artikel 16-1 van
het algemeen wegverkeersreglement en
dat G ... rechtstreeks gedagvaard werd
wegens overtreding van de artikelen 15-1
en 27-1 van gezegd reglement, dat beiden
vrijgesproken werden bij vonnis van
9 december 1968 van de politierechter
te Nazareth en dat dit vonnis werd bevestigd door de Correctionele Rechtbank
te Gent op 14 maart 1969, het arrest
beslist dat de eisers ten onrechte stelden
dat verweerster de enige aaJJsprakelijke
was voor de aanrijding, nu uit voormelde
penale vonnissen bleek dat het kwestieuze
kruispunt niet tijdig kon waargenomen
worden en dat verweerster verzuimd had
dit door aangepaste signalisatie te verhelpen, zulks op grand van de beschouwing dat het ten deze gaat om de in
gezegde vonnissen niet beslechte kwestie
van de fout van verweerster, dat deze
dan bok niet beperkt was in haar verweer
en hierbij kon steunen op argumenten
die strijdig zijn 1net de zienswijze van
de strafrechter, dat uit een door het hof
van beroep bevolen plaatsbezoek en de
aldaar gedane vaststellingen blijkt dat
de Paddenhoek een bos- en wandelweg is
waarop een automobilist zeer omzichtig
en niet meer dan stapvoets client te rijden,
dat het kruispunt met de Lege Heirweg
slechts een paar meter v66r men het
bereikt overzienbaar is, maar dat 1nen
voordien uit een geheel van karakteristieken kan afleiden en vermoeden dat
men een kruispunt nadert, en aldus
tijdig zijn voorzorgen kan nemen mits

men rijdt met een aangepaste snelheid,
zodat het niet bewezen is dat verweerster
aan haar beveiligingsplicht is te kort
gekomen,
teTwijl het voormeld vonnis van de
correctionele rechtbank zowel eiseres als
G ... , had vrijgesproken op grond van de
beschouwing clat, zelfs zo eiseres zich
niet vercler op het kruispcmt had gewaagcl
dan nodig was om uitzicht te hebben,
de aanrijding niet had kunnen vermeden
worden, clat de plaatsgesteldheid in de
nabijheid van de plaats van het ongeval
de betrokken bestuurders niet kon laten
vermoeden clat zij op het punt stonden
een kruispunt op te rijden, dat het kruispunt van uit een wagen eerst kon opgemerkt worden op het ogenblik dat het
opgereden werd, dat de berijdbare strook
geen voldoende ruimte bood om bij het
opclagen van een weggebruiker zonder
gevaar een uitwijkingsmaneuver nit te
voeren, dat het kruispcmt aldus een risico
vormde waaraan de weggebruiker die
zich op aardewegen begeeft zich niet
moest verwachten, dat het niet toeg;elaten was te besluiten clat eiseres en G ...
aan een hogere snelheid reden dan
30 kilometer per nur, en dat deze snelheid in de gegeven omstandigheclen als
normaal te beschouwen was, waarnit
volgt dat het arrest verweerster toelaat
de vaststellingen van de strafrechter
tegen te spreken, zulks alhoewel ze de
noodzakelijke grondslag uitmaakten van
de ten bate van eiseres en van G ... nitgesproken vrijspraak, hetgeen een scherrcling nitmaakt van het gezag van het
rechterlijk gewijsde dat door artikel 4
van voormelde wet van 17 april 1878
gehecht wordt aan voormeld vonnis dat
in kracht van rechterlijk gewijsde was
gegaan ten gevolge van de verwerping
door arrest van het Hof van 28 oktober
1969 van de tegen gezegd correctioneel
vonnis gerichte voorzieningen :
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat eiseres, bij vonnis van 14 maart
1969 van de Correctionele Rechtbank
te Gent, vrijgesproken werd wegens
lnbreuk op artikel 16-1 van het wegverkeersreglement ; ,
Overwegende clat gezegd vonnis gegrond is op de beschouwingen dat de
plaatsgesteldheid de betrokken bestunrclers niet kon laten vermoeden dat zij
op het punt stonden een kruispunt op
te rijden, dat dergelijk kruispcmt, waarvan het bestaan van nit een wagen eerst
kon opgemerkt worden op het ogenblik
dat het opgereden wordt, niet tot de
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normale risico's behoort waaraan een
weggebruiker zich moet verwachten, dat
een snelheid van 30 kilometer per uur;
door de bestuurster ontwikkeld, in de
gegeven omstandigheid als normaal te
beschouwen is ;
. O~erwegende dat het arrest weigert
m d1t verband gezag van het rechterlijk
gewijsde aan dit vonnis toe te kennen
om de reden dat het gaat om de door
het penale vonnis niet beslechte kwestie
van de fout van de gemeente en dat
deze laatste niet beperkt is in haar
verweer en stecmen kan op « argumenten " die strijdig zijn met de zienswijze
van de strafrechter; dat het op grond
van die stelling oordeelt dat men het
kwestieuze kruispunt op een voldoende
afstand kan vermoeden en tijdig zijn
voorzorgen nemen mits met een aangepaste snelheid te rijden, dit is, ten
deze, niet veel meer dan stapvoets ;
Overwegende dat het gezag e1·ga omnes
van het rechterlijk gewijsde op de strafvordering geldt voor wat zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen ;
dat dienaangaande dienen te worden in
aanmerking genomen zowel de redenen
waarop het vonnis steunt als het beschikkend gedeelte ervan ;
Overwegende dat de motieven van
het arrest niet te verzoenen zijn met de
redenen van de strafrechter welke de
onmisbare steun waren van zijn beslissing van vrijspraak en die, derlwJve,
m·ga omnes gelden ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redeneh, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Antwerpen.
10 oktober 1975. 1e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, raadsheer
w1_1arnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Bayart en
Biitzler.

1e KAMER.- 10 oktober 1975,
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- BESLISSING TOT VERWERPING VAN
EEN VORDERING OP GROND DAT DE
OORZAAK VAN DE OVEREENKOMST TOT
STAVING VAN DE REOHTSVORDERING
ONREOHTMATIG IS. - GEEN ANTWOORD
OP DE' OONOLUSIE TEN BETOGE DAT DE
VERWERENDE PARTIJ ZIOH NIET KON
BEROEPEN OP EEN OORZAAK VAN NIETIGHEID WAARVOOR ZIJZELF AANSPRAKELIJK WAS. GEEN REGELMATIG
GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Niet 1·egelmatig gemotivem·d is de beslissing die een vorde1·ing venue1·pt, omdat
deze is gegrond op een ove1·eenkomst
waa1•van de om·zaak on1·echtmatig is,
zondm· dat zij antwom·dt op de conclttsie
ten betoge dat de ve?'We?·ende partij zich
niet leon be1·oepen op een om·zaak van
nietigheid waa?'V001' zijzelf aanspmkelijk was (1). (Art. 97 Grondwet.)
(OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP « BELEGGINGS- EN },l:REDIETKANTOOR VOOR DE
MIDDENSTAND ll, T. GEI\'I:EENTE MIDDELKERKE.)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 4 april 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de
schendihg van de artikelen 1131, 1133
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet en van het adagium Nemo
auditw· sttam p1·opriam ttwpitudinem
allegans,
doo1·dat het arrest de hoofdvordering
van eiseres onontvankelijk verklaart
wegens ongeoorloofde oorzaak van de
overeenkomst die de grondslag van de
vordering uitmaakt en aldus noodzakelijkervvijze 1° ontvankelijkheid verleent
aan het middel waarbij verweerster concludeerde tot het afwijzen van de vordering als niet ontvankelijk op grond
van de « exceptie van spel ,, en de
vordering van eiseres gesteund op de
quasi-delictuele fout van verweerster
ongegrond verklaart; 2o de partij die
(1) Raadpl. cass., 7 november, 13 december 1974 en 31 januari 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 315, 445 en 621).
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verschuldigd was en de prestaties van
de andere partij, waarvan niet vastgesteld wordt dat zij meer strengheid verdiende, onl;Jetaald laat,
te1·wijl het arrest zonder regelmatig
antwoord laat de conclusie waarin eiseres,
om aan te tonen dat het adagium Nemo
attdittt1' suam propriam ttt1pitttdinem
allegans van toepassing was, en dat
het toelaatbaar achten van de exceptie
er op neerkwam, in strijd met de billijkheid aan een- van de partijen aan een
door een ongeoorloofd doel aangetaste
overeenkomst een buitensporig voordeel
te verlenen, liet gelden dat : « :in een
geding waar men voortdurend spreekt
van « ongeoorloofde en onzedelijke oorzaak "• het toch tamelijk ongeoorloofd
klinkt dat de gemeente, die sinds bijna
20 jaar voordeel trekt nit een CasinoKursaal, de schuldvordering van ge'intimeerde (thans eiseres) onbetaald laat,
alhoewel deze enkel en alleen haar oarsprang vindt in een getuigschrift van
de gen::teentelijke overheid, afgeleverd
om aan een aannemer het nodige krediet
te bezorgen om. de werken te voltooien,
waaruit zij gedurende 20 jaar de vruchten trekt " en dfl,t « .Indien de gemeente
Middelkerke inderdaad dergelijk onzedelijk contract met De Meyer zou hebben
aangegaan zij dit niet zelf tegen ge'intimeerde kon inroepen " (schending van
artikel 97 van de Grondwet)
Overwegende dat, hoewel het aanneemt dat het ten deze de bedoeling
geweest is van de bij het concessiecontract betrokken partijen, derhalve ook
van verweerster, kansspelen te exploiteren in de op te richten speelzaal van
het Casino-Kursaal, het arrest desniettemin de in het middel aangehaalde
conclusie, luidens welke verweerster zich
in geen geval mocht beroepen op een
nietigheidsgrond waaraan zij zelf schuld
had, niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de
kant van de vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
feitenrechter zou beslist worden; verwijst de zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.
10 oktober 1975. 1e kamer. Voo1•zitte1', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slagge-

veT, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaaJ. - Pleiters, de HH. Van
Ryn en Biitzler.

1e KAMER.- 10 oktober 1975.
'HUUR VAN GOEDEREN- PACHT.---'
0PZEGGING DOOR DE VERPACHTJJJRS.0PZEGGINGSBRIEF l\1ET EEN VERGISSING
IN OVER DE HOEDANIGHEID WAARIN DE
VERPACHTERS EN DE TOEK0l\1STIGE
EXPLOITANT OPTREDEN. VERGISSINGEN WAARDOOR DE EERSTGENOEMDEN NIET KONDEN l\1ISLEID WORDEN
01\iTRENT DE JUISTE OPZEGGINGSREDEN.
GELDIGHEID VAN DE OPZEGGING.
I

Geldig is de opzegging doo1' de ve1pachte1·s, die zich in de opzeggingsb1'iej
medeiiigenaa1·s noemen van alle gepachte goede1·en, hoewel een van hen
alleeneigenam· is van een deel van
deze goede1·en, en die awn de toekomstige exploitant de hoedanigheid van
medeiiigenaa1' toekennen in plaa;ts van
die van medeiiigenaa1· en afstammeling,
wannee1· de veTgissingen de pachte1·s
niet hebben kunnen misleiden oveT de
jttiste opzeggings1·eden (1). (Artt. 7,
1°, lid 1 en 2, en 12, 1°, vervat in artikel 1 van de wet van 4 november 1969
betreffende de pacht.)
(NOLLET EN PANNECOUCQUE, T. PAREZ,
DELPORTE G., POTIE EN DELPORTE A.)
ARREST.
HET HOF ; -- Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 mei 197 4 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Ieper ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 12-1°, vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijzig:ing van de pachtwetgeving, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het vonnis de in de opzegging
(1) Raadpl. cass., 20 juni 1975 (A1'1'. cass.,
1975, biz. 1125).
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beschouwt op basis van volgende motivering : « Anderzijds had het feit dat de
verpachters hun gerechtigheden onjuist
hadden vermeld niet tot gevolg dat
aan het voorschrift van voornoemd
artikel 12-1° niet ]anger was volclaan.
Hiercloor konclen de pachters weliswaar
in dwaling worden gebracht, doch niet
omtrent de juiste opzeggingsreclen, maar
enkel nopens de normen waarnaar de
gegrondheicl van de opgegeven opzeggingsreden diencle te worden beoordeeld ,, opzeggingsreden luiclencl als
volgt : « bedoelcl pachtgoed (waarvan
wij onvercleelde eigenaars zijn) zal immers door de mecleeigenaars J. Parezfl. Delporte overeenkomstig artikel 7-1°
van de wet op de lanclpacht worden
uitgebaat ,,
te1·wijl, eerste onde1•deel, wijlen Georges
Delporte, aileen eigenaar van een belangrijk cleel (13 ha. II a. 10 ca. op een
totaal van 16 ha. 58 a. 55 ca.), onmogelijk
cleze opzegging kon wettigen, door het
inroepen van de bepalingen van artikel 7-1°, tweecle lid, in verband met de
mecleeigendom, in clit geval immers de
enig juiste reclen de opzegging wegens
exploitatie door een afstammeling, namelijk zijn dochter en haar echtgenoot,
zou zijn geweest, overeenkomstig een
andere opzeggingsreden, bepaald door
artikel 7-1°, eerste lid, zodat de beslissing,
door de opzeggingsreden van 24 september 1971 als juist te beschouwen, waar
nochtans een rederi wercl aangehaald
voor twee onderscheiclen rechtstoestanden, de dwingende bepaling van artikel 12-1° van de wet van 4 november
1969 schendt;
tweede onderdeel, om de redenen bierhoven in de uiteenzetting van het eerste
-onclercleel aangehaalcl, de rechter aan de
opzeggingsbrief van 24 september 1971
een interpretatie geeft die onverenigbaar
is met de termen ervan en dus de bewijsluacht ervan miskent, zoclat het vonnis
eveneens de artikelen 1319 tot 1322
van het Burgerlijk Wetboek schendt :

pachtwetgeving, de juiste reden of redenen van de opzegging waarom de opzegging wordt gedaan, op straffe van
nietigheid duidelijk in de opzegging
moeten worden opgegeven ;
Overwegende dat de verweerders en
wijlen Delporte Georges, vader van de
verweersters, op 24 september 1971 aan
de eisers opzegging gaven van het door
hen in pacht gegeven goed groot 16 ha.
60 a. 45 ca., om het te laten exploiteren
door eerst~ en tweede venveerders ; dat
de opzegging verwij st naar artikel 7-1°
van voornoemde wet luidens welk als
ernstige reclen worclt aanvaard onder
meer het overdragen_ van de exploitatie
aan afstammelingen of, in geval van
medeeigendom, aan een medeeigenaar ;
Overwegende dat, nu de verweerders
in de opzegging optraclen in hoedanigheid van medeeigenaars, alhoewel een
deel van het verpachte goed de eigendom
van wijlen de vader van de verweersters
was, en de aangeduide exploitanten uitsluitend als medeeigenaars bestempelclen
in steele van medeeigenaars-afstammelingen, de feitenrechter weliswaar beschouwt dat de verpachters aldus hun
« gerechtigheden " onjuist hadden vermeld;
Overwegende dat het vonnis, na onclerzoek van de ernst en de, gegrondheid van
de opzeggingsreden, heeft kunnen oordelen dat de begane vergissing de pachters niet kon in dwaling brengen omtrent
de juiste opzeggingsreden ;
Overwegende dat het vonnis op die
gegevens wettelijk heeft lnumen beslissen
dat de opzegging, zoals zij ten deze
gedaan werd, ondubbelzinnig de reden
liet kennen waarom zij werd gedaan,
zodat aan het voorschrift van voormelcl
artikel 12-1° werd voldaan;
Dat het middel niet kan aangei:wmen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; . veroorcl eel t de eisers in de·
kosten.

Overwegende clat lui dens artikel 12-1°,
vervat in artikei 1 van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de

10 oktober 1975 .. 1e kamer. Voo1·zitte1', de H. Delahaye, raadsheerwaarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. - Ande1·shtidende
conclttsie (1), de H. Ballet, advocaatgeneraaL - Pleite1·, de H. Biitzler.

(1) Het openbaar ministerie was van oordeel dat inzake pacht de opzegging, op straffe
van nietigheid, klaar en duidelijk de redenen
ervan moet opgeven en dat aan dit vereiste niet
is voldaan door de opzeggingsbrief waarin de
verpachters 2tich ntedeeigenaars noemen van

een goed waarvan een deel in onverdeeldheid
en uitsluitend aan een van hen toebehoort eu
die als enige opzeggingsreden opgeeft dat een
medeeigenaar met de exploitatie verder gaat,
zelfs indien de toekomstige exploitant eeu
afstammeling van de eigenaar is.
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13 oktober 1975.

WEGVERKEER. VoETGANGERS.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTI·
KEL 48.- VONNIS VOLGENS HETWELK
EEN VOETGANGER EEN RIJBAAN NIET
l\'IAG OVERSTEKEN OP EEN PLAATS WAAR
EEN BEVEILIGINGSJYIUURTJE TWEE VER·
KEERSSTROMEN SCHEIDT.- NIET WET·
TELIJK VERANTWOORD VONNIS,

Niet wettelijlc vemntwoo1·d is het vonnis
volgens hetwellc geen voetgange?' een
1'ijbaan mag ove,1'Btelcen op een plaats
waar hij om Zidlcs te doen ove~· een
beveiligings1mmrtje ttt88en twee ve1'·
lcee1'88t1'omen moet stappen (1). (Art. 48
wegverkeersreglemen t.)
(SOLINAS EN DE OONINOK,
T. DEBROUX.)
ARREST

(VM'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 8 april I 97 5 gewezen door het
Hof va:n. beroep te Brussel ;
Over het aan de beide eisers gemene
middel afgeleid uit de schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 1382,
1383 van het Burgerlijk vVetboek, 3,
4 van de wet van 17 april 1878 houdende
de voorafgaande titel van het W etboek
van strafvordering en 48 Vall het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer,
· doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
beklaagde « de grate onvoorzichtigheid
beging zich met zijn wagen op de baan
te begeven, niettegenstaande dat de reminrichting ervan in zeer slechte staat
verkeerde ,, het arrest overweegt dat
geenszins bewezen is dat tussen die onvoorzichtigheid en het ongeval een oorzakelijk verband bestaat, « wegens de
gedraging van _eiseres die al lopende de
Reyerslaan heeft overgestoken op een
plaats waar geen voetganger zulks mag
doen, daar men hiertoe over een beveiligingsmuurtje tussen twee verkeersstromen moet stappen ,,
te1·wijl, ee?'ste onclenleel, zo het arrest
weliswaar beslist dat wegens de gedraging
van eiseres de font van verweerder

niet de oorzaak van de schade is, het
echter niet vaststelt dat het o)').geval
zich niet zon hebben voorgedaan indien
verweerder geen font had begaan ; door
dit niet vast te stellen en door allen te
beschonwen « dat het geenszins zeker is
dat onder die omstandigheden de bestnnrder van een wagen met remmen in
goede staat, die tegen een snelheid van
60 km. per nnr rijdt, zoals beklaagde
heeft verklaard, de aanrijding had knnnen vermijden met de voetganger, die
bij het nitkomen nit bedoelde tunnel
voor he1n opdook ,, het arrest enerzijds
tegenstrijdig of althans dnbbelzilffiig is
e)'). derhalve niet regelmatig met redenen
omkleed is (schending van artikel 97 van
de Grondwet) en anderzijds het wettelijk
begrip van oorzakelijk verband miskent
(schending van de artikelen 1382, 1383
van het Bnrgerlijk vVetboek, 3 en 4 van
de wet van 17 april 1878 hondende de
voorafgaande titel van het W etboek van
strafvordering);
tweede oncle1·deel, het arrest· geen passend antwoord inhondt op het middel
waarin de eisers bij voor het hof van
beroep regelmatig neergelegde conclnsie
hadden aangevoerd dat het ongeval zijn
oorzaak vond « samen in de te hoge
snelheid en in de slechte staat Vall. het
voertuig " van verweerder of, zo zou
moeten worden aangenomen dat het
impliciet de snelheid van 60 km. per uur
als niet overdreven heeft geoordeeld en
het derhalve het middel impliciet heeft
beantwoord, het minstens in het onzekere laat of het beschouwt dat, op
de plaats waar het ongeval zich heeft
voorgedaall., het toegelaten was tegen
die snelheicl te rijden, dan wel of het
beschouwt dat deze snelheid toegelaten
bleef ondanks de slechte toestand van
de r6lnmen van het voertuig, en het
d6l·halve niet regelmatig met. redenen is
omldeed (schencling van artikel 97 van
de Grondwet);
de1·de onclenleel, mi het hof van beroep
zijn beslissing, volgel/-s welke een e>orzakelijk verbancl tussen verweerclers
font en het ongeval moet worden uitgesloten, steunt op de miskeJ•ning door
eiseres van het absolnnt verbod voor de
voetganger om de rijbaan over te steken
op de plaats waar het ongeval is ge?en~?-'
het hof artikel 48 van het -konmldiJk
besluit van 14 maart 1968 houdende het
alO'emeen reglement op de politie van het
w~gverkeer, waarin dergelijk verbod niet
voorkomt, schendt :

(1) Raadpl. cass.,-12 maart en 4 juni 1974
(A1·1·. cass., 1974, biz. 772 en 1083).

Betreffende het derde ondercleel
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Overwegende dat het arrest erop wijst
dat eiseres de rijbaan heeft overgestoken
·« op een plaats waar geen voetganger
zulks mag doen, daar men hiertoe over
een beveiligingsmuurtje tussen twee verkeersstromen moet stappen " ;
Overwegende dat het arrest nit de
overweging dat men over een dergelijk
muurtje moet stappen niet wettelijk
kon afleiden dat geen voetganger de
rijbaan mocht oversteken ;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak
doet over de civielrechtelijke vorderingen
ingesteld door de eisers ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerdilr in de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Bergen.

13 oktober 1975. 2e kamer. V oo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros. Gelijkl~ddende conclusie, de H. V elu, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Gryse.

NING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
TEGEN EEN BESLISSING OP DE BURGER·
LIJKE REOHTSVORDERING. NIET·
ONTVANKELIJKHEID.
3° OASSATIE. - OMVANG. - STRAF·
ZAKEN. VOORZIENING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. VERNIETI·
GING VAN HET BESOHIKKENDE GE·
DEELTE BETREFFENDE DE STRAFVOR-DERING. VERNIETIGING DIE ZIOH
NIET UITSTREKT TOT HET BESOHIKKENDE GEDEELTE WAARIN WORDT BE-·
SLIST OVER DE GEGRONDHEID VAN DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.

1° Wan nee?' de ee?"ste Techte~· de beklaagde
wegens een ovm·t1·eding van het wegve~·kee?'S?'eglement heeft veTOO?'deeld en
het openbaar ministm·ie voo1· de Techte1·
in hager be?'Oep geconcludee1·d heeft tot
ve1·oo1'deling van de beklaagde wegens
onopzettelijk toeb1·engen van slagen of
ve1•wondingen, is niet 1·egelmatig met
redenen omkleed de beslissing van de
?'echteT in ho ge1· bm·oep die zich e?"toe
bepe1•kt het bestfeden vonnis te bevestigen, zonde1' te antwom·den op de conclttsie van het openbaar ministe1·ie (1).
(Art. 97 Grondwet.)
2° Het openbam· ministerie is in de 1·egel
niet bevoegd om zich in cassatie . te
voo1·zien tegen een beslissing op de
bu1·gm·lijke Techtsvm·dering (2). (Artikelen 177 en 216 Sv.)
3° Wanneer, op de voorziening van het
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING.
REOHTER IN
HOGER BEROEP DIE EEN VEROORDELING
BEVESTIGT. 00NOLUSIE VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE TOT VEROOR·
DELING VAN DE BEKLAAGDE WEGENS
EEN ANDERE TELASTLEGGING ONBE·
ANTWOORD. NIET MET REDENEN
OMKLEDE BESLISSING.
2° VOORZIENING IN OASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH TE VOOR·
ZIEN. STRAFZAKEN. VOORZIE·
(1) Raadpl. cass., 1 maart 1965 (Bull. en
Pas., 1965, I, 660).
Over de verplichting van de rechter te
antwoorden op een mondelinge conclusie,
raadpl. cass., 18 januari 1960 (Bull. en Pas.,
1960, I, 561), 5 juni 1961 (ibid., 1961, I, 1080)
en 7 oktober 1968 (A1•r. cass., 1969, blz. 142).

openbaar rninisterie alleen, het H of het
beschikkende gedeelte van een beslissing
ove1' de st?·afvo?·deTing ve1·nietigt, 8t1'ekt
de ve1•nietiging zich niet uit tot het
beschikkende gedeelte waa1·bij wm·dt
beslist ove1• de geg1·ondheid van de
burge?'lijke 1'echtsvorde1·ing (3).
(PROOUREUR DES KONINGS TE LUIK, T.
OOULINE, LUOBERNET EN BELGISOHE
STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN).
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 december 1974 in hoger
beroep gewezen door de Oorrectionele
Rechtbank te Luik;
(2) Cass., 12 november 1974 (Ar1•. cass.,
1975, blz. 326).
(3) Cass., 24 februari 1975 (Ar1•, cass., 1975,
blz. 722).

-188I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering ingesteld :
l 0 tegen de verweerder Couline :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvonnen werclen nageleefd en dat
de beslissing overeenkmnstig de wet is ;
2° tegen de verweerder Lucbernet :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het beroepen vonnis
de verweerder Luc bernet heeft veroordeeld wegens inbreuk op het reglement
op de politie van het wegverkeer ; dat
het proces-verbaal van de terechtzitting
van de correctionele rechtbank van
5 december 1974 vaststelt dat het openbaar ministerie tot de bevestiging van
dat vonnis heeft geconcludeerd, maar
« met de telastlegging van onopzettelijke
verwondingen " ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
zich beperkt tot de bevestiging van het
beroepen vonnis, zonder een antwoord
te geven op de conclusie van het openbaar ministerie, dat verweerders veroordeling wegens onopzettelijke verwondingen vorderde ;
Dat het vonnis derhalve niet regelmatig Inet redenen is omkleed ;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen · irigesteld door
Couline tegen Lucbernet en door de
Belgische Staat tegen Couline en Lucbernet:
Overwegende dat het openbaar ministerie niet bevoegd is om tegen die
beslissingen cassatieberoep in te stellen
en dat, uitgesproken op de voorziening
alleen van bet openbaar ministerie, de
vernietiging van de beslissing op de strafvordering ingesteld tegen de verweerder
Lucbernet zich niet uitstrekt tot de
civielrechtelijke beschikldngen van het
vonnis betreffende genoemde verweerder ;
Om die redenen, en zonder dat er
grand is om het door eiser aangevoercle
middel na te gaan, welk rnidclel geen
ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover
het uitspraak doet op de strafvordering
ingesteld tegen de verweerder Lucbernet ; verwerpt de voorziening voor het

overige ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten• laste van de
Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Hoei, zitting houdende in hager beroep.
13 oktober 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
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1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONOLUSIES GENOMEN VOOR DE EERSTE
REOHTER. - NIET OVERGENOMEN VOOR
DE REOHT:EJR IN HOGER BEROEP. REOHTER IN HOGER BEROEP NIET
VERPLIOHT EROP .TE ANTWOORDEN.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.REOHTER IN HOGER BEROEP DIE ZIOH
ERTOE BEPERKT TE VERKLAREN DAT
UIT RET ONDERZOEK VOOR HEM BLIJKT
DAT DE DOOR DE EERSTE REOHTER
BEWEZEN VERKLAARDE TELASTLEG·
GING BEWEZEN IS GEBLEVEN, - BESLISSING DIE DE REDENEN VAN DE
EERSTE REOHTER NIET OVERNEEMT.
3o CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FEITEN EN
RECHT VERMENGD ZIJN.
NIET·
ONTVANKELIJKHEID.
1° De 1'echte1' in hoger be1·oep is niet ve1'·
plicht te antwoonlen op een voo1' de
ee1·ste 1·echte1· genomen conclttsie die
voo11 hem niet is ove1·genomen ( 1).
(Art. 97 Grondwet.)
2° De 1'edenen van de ee1·ste 1·echte1· w01•den
niet overgenomen doo1· de 1'echte1· in
hoge1· be1·oep die zich e1·toe bepe1·kt te
ve1·kla1•en dat ttit het voo1· hem gedane
onde1'zoek blijkt dat de do01· de ee1'ste
1'echte1' bewezen ve1·klaa1·de telastlegging
bewezen· is gebleven. (Art. 97 Grandwet.)
(1) Cass., 9 september 1975, sttp1·a, biz. 45.

-1893° Niet ontvankelijk wegens ve1"nwnging
van jeiten en 1'echt is het middel dat het
Hoj zou verplichten jeitelijke gegevens
te onderzoeken (1). (Art. 95 Grondwet.)
(BAUM.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1975 door het Hof
van beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
G'rondwet en 1352 en volgende van het
Burgerlijk W etboek,
doo1·dat, ee1·ste ondenleel, door de redenen van de eerste recllter tot de zijne
te maken, het arrest eiser heeft veroordeeld zonder een passencl antwoord te
geven op de conclusie, waarin deze in
eerste aanleg heeft aangevoerd dat het
openbaar ministerie het bewijs van de
bestanddelen van het misdrijf moest
leveren, zoals zij in de toepasselijke
strafwet zijn vermeld, en waarin hij
wees op de onwettelijkheid van een
systeem dat het mogelijk maakt, steunende op algemene vermoedens, het
bestaan van het misdrijf af te leiden
enkel en aileen uit het bezit van ,een
toestel waarvan het bezit wettelijk was
toegelaten en waarvan de wetgever
het wettelijk gebruik nauwkeurig heeft
bepaald en onderscheiden van het verboden gebruik ;
tweede onde1·deel, het arrest geen antwoord geeft op de vraag of het toepassing wil maken van het arrest van het
Hof van beroep van 24 mei 1972 dan
wei het hiervan ,afwijkend, door het
·beroepen vonnis aangenomen systeem
heeft willen huldigen, zodat hieruit een
dubbelzinnigheid in de redengeving volgt,
wat gelijkstaat met niet-motivering en
de controle van het Hof onmogelijk
maakt:
Betreffende het eerste onderdeel :
Overwegende enerzijds dat de rechter
in hoger beroep er niet toe gehouden is
een conclusie te beantwoorden die voor
de eerste rechter werd genomen en die
voor hem niet opnieuw wordt aangevoerd; anderzijds dat het arrest de
' (1) 01!-ss., 6 januari 1975 (A1'1', cass., 1975,
hlz. 503).

redenen van· de eerste rechter niet tot
de zijne maakt, maar er zich toe beperkt
te verklaren dat blijkens het onderzoek
voor het hof van beroep de door de
eerste rechter bewezen verklaarde telastlegging bewezen is gebleven ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, dat de
redenen van de eerste rechter niet tot
de zijne maakt en dat niet verwijst naar
de redenen van een vorig arrest, niet is
aangetast door dubbelzinnigheid ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet, 1352 en volgende
van het Burgerlijk W etboek, I van de
wet van 24 oktober 1902 bE)treffende
het spel en van het enig artikel van de
.wet van 19 april 1963,
do01·dat het arrest eiser veroordeelt op
grond v:im die bepalingen,
tenvijl nit geen enkel gegeven van
de zaak blijkt dat eiser uitdrukkelijk of
stilzwijgend zou hebben tciegelaten dat
een met de wet strijdig gebruik van die
· toestellen zou worden gemaakt, hoewel
eiser aanvoerde, zonder te zijn tegengesproken door enig gegeven van het
dossier, dat hij integendeel duidelijke
onderrichtingen had gegeven om, van
genoemde toestellen slechts gebruik te
maken onder de bij de wet uitdrukkelijk
aangenomen voorwaarden, hetgeen noodzakelijk impliceert hetzij dat het arrest
steunt op de aan de tekst en de geest
van de wet vreemde opvatting dat het
feit aileen van dergelijke toestellen te
plaatsen onder de toepassing van de
'wetsbepali~1g valt, ongeacht onderrichtingen waarbij een onwettelijk gebruik
van de toestellen wordt bevolen of
minstens wordt toegelaten, hetz,ij dat
de ontstentenis van bewijs met betrekking tot dergelijke toelating irrelevant
is, omdat volgens een algemeen vermoeden kan worden beschouwd dat
dergelijke toelating IJ-oodzakelijk werd
gegeven; een en andere interpretatie
van het arrest de wettelijke bepalingen
schendt a) door 1n feite en naar recht
een activiteit onwettelijk te maken, die
de wetgever uitdrukkelijk heeft toegelaten; b) door een vermoeden van wetsovertreding te doen ontstaan; c) door
het openbaar ministerie te ontslaan van
een bewijslevering die op deze partij
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rust, dit wil zeggen door de geschonden
wetsbepalingen te rangschikken in een
categorie van het strafrecht die ons
recht niet kent :
Overwegende dat het middel het Hof
ertoe zou verplichten feitelijke gegevens
na te gaan ; dat het middel, dat feiten
en recht vermengt, niet ontvankelijk is ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 oktober 1975. 2 8 kamer. Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gel#kluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite?', de H. Toussaint (van de balie te
Luik).
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1° VERJARING. STRAFZAKEN.
VEROORDELING.
MISDRIJF GE·
PLEEGD TUSSEN TWEE DATA, ZONDER
VERDERE PREOISERING. 0NMOGE·
LIJKHEID VOOR HET HoF NA TE GAAN
OF DE STRAFVORDERING AL DAN NIET
VERJAARD WAS.- VERNIETIGING MET
VERWIJZING.
2° VERJARING. STRAFZAKEN.
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING.
VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP
DE STRAFVORDERING WE GENS DE ON·
J\IIOGELIJKHEID NA TE GAAN OF DEZE
REOHTSVORDERING AL DAN NIET VER·
JAARD WAS.- VERNIETIGING ZONDER
GEVOLG OP DE BESLISSING OP DE
TIJDIG
INGESTELDE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.
1° W anneer de bestreden beslissing de
beklaagde, zonder verdere p1·ecisering,
ve1·oordeelt wegens feiten, die tussen
twee bepaalde data zijn gepleegd, en
uit de pTocesstukken niet blijkt dat er
een daad werd VeTricht waardoor de
verjm·ing van de stmfvo?'de?·ing weTd
gestuit of dat deze verja1'ing geschoTst
werd binnen de wettelijke ve?'jaTingster·mijn, be1·ekend vanaf de dag na de
ee1·ste in de beslissing opgegeven datum,

kan het. Hof niet nagaan of de stmfvoTde?·ing al dan niet verjaa1·d was;
het ve1·nietigt dientengevolge de beslissing tot ver·ooTdeling, met ve1·wijzing (1).
(A.Tt. 97 Grondwet ; artt. 22 en 23
wet van 17 april 1878.)
2° V e1·nietiging van de beslissing op de
stmfvorde?'ing omdat het Hof niet kan
nagaan of deze rechtsvorder·ing al dan
niet ver'jaa1·d was, bTengt geen ve?'·
nietiging mede van de bP-slissing op
de bttTge?'lijke ?'echtsvoTde?·ing, wanneer
ttit de pTocesstttkken blijkt dat deze
laatste ?'echtsvoTde?'ing tijdig is ingesteld (2). (Artt. 26 en 27 wet van
17 april 1878.)
(MAREOHAL, T. CORNET R. EN CORNET M.)
AR:REST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 maart 197 5 gewezen dnor
het Hof van beroep te Luik ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiseres :

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 97
van de Grondwet en 22 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van strafvordering:
Overwegende dat eiseres vervolgd
werd om te J upille tussen 1 december
1968 en 31 mei 1969 een huisdiefstal van
elektrische stroom, water en wasprodukten te hebben gepleegd; dat zij uit dien
hoofde tot een correctionele straf werd
veroordeeld ;
Overwegende dat het arrest noch door
eigen redengeving, noch door verwijzing
naar die van de eerste rechter de datum
bepaalt waarop de bewezen verklaarde
feiten werden gepleegd ;
Overwegende dat noch nit het arrest,
noch uit enig stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat de
bewezen verklaarde feiten werden gepleegd minder dan drie jaar v66r een
daad van onderzoek of van vervolging,
(1) Cass., 25 oktober 1971 (A1•r. cass., 1972,
biz. 202); raadpi. cass., 18 september 1973
(ibid., I974, biz. 515), 7 januari en 17 maart
1975 (ibid., 1975, biz. 515 en 799).
(2) Raadpi. cass., 18 februari 1975 (Arr.
cass., 1975, biz. 678).

-

191

<lie de verjaring stuit en die zou hebben
plaatsgehad minder dan drie jaar v66r
de uitspraak van het arrest, of dat een
oorzaak van schorsing van de verjaring
zou zijn opgetreden ;
, Overwegende dat het dientengevolge
voor het Hof onmogelijk is na te gaan
·of de strafvordering op de dag van de
uitspraak van het arrest al dan niet
verjaard was;
IL In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld tegen eiseres :
Overwegende dat de verweerders zich
burgerlijke partij hebben gesteld op
10 februari 1973, dit is minder dan
vijf jaar na 1 december 1968;
Overwegende dat de voorziening, voor
zover zij gericht is tegen de beslissing
waarbij de vorderit1g van verschillende
bedragen ongegrond wordt verklaard,
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van belang ;
Overwegende dat voor het overige het
arrest eiseres veroordeelt tot betaling
V[\Jl een provisionele vergoeding, de
kosten aanhoudt en de heropening van
de debatten beveelt ; dat die beslissing
geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het vVetboek van strafvorder:ing en evenmin uitspraak doet
over een geschil betreffende de bevoegdheid;
Dat de voorziening dienaangaande
voorbarig en derhalve niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het middel dat door eiseres
werd aangevoerd met betrekking tot de
beschikking van de raadkamer te Luik
van 10 mei 197 4, waartegen de voorziening niet is gericht, vernietigt het
bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet op de strafvordering ; verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten
en laat de overige helft ten laste van
de Staat ; venvijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
13 oktober 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Screvens. Gelijklttidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleitm·, de H. Radelet (van de balie te
Luik).
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1°

ADVOCAAT. ADVOCAAT DIE DE
BEKLAAGDE HEEFT VERTEGENWOORDIGD. MAG IN DEZELFDE ZAAK HET
AJ\'IBT VAN RECHTER NIET WAARNEJ\'IEN,

2°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAJ\'IENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE. ADVOCAAT DIE DE BEKLAAGDE ·HEEFT VERTEGENWOORDIGD.
-MAG IN DEZELFDE ZAAK HET AJ\'IBT
VAN RECHTER NIET WAARNEJ\'IEN.

3°

WRAKING.
STRAFZAKEN.
RECHTER DIE, ALS ADVOCAAT, DE BEKLAAGDE IN DE ZAAK HEEFT VERTEGENWOORDIGD. ~ KAN GEWRAAKT
WORDEN.

4°

ADVOCAAT. ADVOCAAT DIE DE
BEKLAAGDE HEEFT VERTEGENWOORDIGD. ADVOCAAT DIE VERVOLGENS
HET Al\1BT VAN RECHTER IN DEZELFDE
ZAAK HEEFT WAARGENOIVIEN.- REDEN
VAN WRAKING.

5° ADVOCAAT.- STRAFZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE DAT ER EEN REDEN
VAN WRAKING BESTAAT TEGEN EEN
RECHTER DIE DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN.- MIDDEL DAT
IN DE REGEL NIET VOOR HET EERST
VOOR HET HOF KAN WORDEN VOORGEDRAGEN.

6°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE DAT
ER EEN REDEN VAN WRAKING BESTAAT
TEGEN EEN RECHTER DIE DE BESTRE- .
DEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN. DEELNEl\HNG VAN DE RECHTER AAN
DE BESLISSING DIE EEN ESSENTIELE
REGEL
INZAKE
RECHTSBEDELING
SCHENDT. MIDDEL DAT VOOR HET
EERST VOOR HET HoF KAN WORDEN
VOORGEDRAGEN,

7°

RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAJ\'IENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE.- TEGELIJKERTIJD RECHTER
EN PAR'l'IJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN IS
VERBODEN.

8°

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEN E ) . - TEGELIJKERTIJD RECHTER EN
PARTIJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN IS
VERBODEN.
ALGEJ\'IEEN RECHTSBEGINSEL.

9°

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMEN E ) . - TEGELIJKERTIJD RECHTER EN
PAR'l'IJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN IS
VERBODEN.
ESSENTIELE
REGEL
INZAKE RECHTSBEDELING,
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10°

REOHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET REORTS·
COLLEGE. TEGELIJKERTIJD REORTER
EN PARTIJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN
IS VERBODEN. ESSENTIELE REGEL
INZAKE REORTSBEDELING.

11°

REOHTSBEGINSELEN (ALGEMENE). TEGELIJKERTIJD REOHTER EN
PARTIJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN IS
VERBODEN. ___'___ REGEL DIE DE OPEN·
BARE ORDE RAAKT.

12°

REOHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAMENSTELLING VAN RET REOHTS·
COLLEGE. TEGE.LIJKERTIJD REOHTER
EN PARTIJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN
IS VERBODEN.- REGEL DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT.

13°

OPENBARE ORDE. TEGELIJKERTIJD REOHTER EN PARTIJ IN EENZELFDE ZAAK ZIJN IS VERBODEN. REGEL DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT,

1° · en 2° De advocaat, die de beklaagde

woordigd, kan gewmakt worden (2).
(Art. S2S, ro en so, G.W.)
5° Het middel ten betoge dat eT een Teden
van wmking bestaat tegen een Techter die
de bestTeden beslissing heejt gewezen,
kan in de Tegel niet voor het eeTst voo1'
het Hoj worden vooTgedmgen (3).
6° Het middel ten betoge dat e1' een Teden
van w1·aking bestaat tegen een 1'echter
die de best1•eden beslissing heejt gewezen, kan, wanneeT wegens deelneming
van de 1·echte1' aan de beslissing een essentii!le 1·egel inzake 1'echtsbedeli_ng wet·d
geschonden, voo1· het ee1•st voor het Hof
van cassatie wo1·den vooTged1·agen ( 4).
7o en S0 Niemancl mag tegelijke1·tijd
1'echtet• en paTtij in eenzelfde zaak
Z~Jn (5).
(Algemeen rechtsbeginsel;
artt. 292, 293, 297 en 304 G.W.)
10° Het alqemeen Techtsbeginsel
volgens hetwelk niemand tegelijke1·tijd
Techte~· en pm·tij in eenzelfde zaak mag
zijn, is een essentiele 1·egel inzake
1'echtsbedeling (6).

go en

heejt vet·tegenwom·digd, mag in dezelfde
zaak het ambt van TechteT niet waa1'nemen (1).

fl 0 , 12° en 13° Het algemeen 1'echtsbegin-

3° en 4° De TechteT, die als advocaat de
beklaagde in de zaak heeft veTtegen-

sel volgens hetwelk niemand tegelijkeTtijd 1'6fJhter en pa1·tij in eenzeljde zaak
mag zijn, 1·aakt cle openbm·e ol'de (7).

(1) tot (7) Een van de rechters die de
bestreden beslissing had gewezen, had in de
zaak cle beklaagde als advocaat vertegenwoordigd.
Uit geen stuk . waarop het Hof vermocht
acht te slaan, bleek dat de eiser deze onregelmatigheid voor de feitem·echter had opgeworpen.
De vraag was of diencle te worden overwogen:
- of, aangezien de regelmatige samenstelling van het rechtscollege een kwestie is die
de openbare orcle raakt, het midclel zelfs
ambtshalve voor het eerst voor het Hof kon
worden opgeworpen (cass., 28 oktober 1968,
A11', cass., 1969, blz. 226; 9 februari 1972,
ibid., 1972, blz. 534; 22 september 1972,
ibid., 1973, blz. 89 ; 13 december 1973, ibid.,
1974, blz. 428);
- clan wel of het miclclel niet voor het eerst
voor het Hofkon worden voorgeclragen, omdat
claarin een reclen tot wraking van een lid van
het rechtscollege wercl opgeworpen (cass.,
13 maart 1950, Bttll. en Pas., 1950, I, 493;
8 april 1963, ibid., 1963, I, 868; 6 januari
1969, A1'1'. cass.; 1969, blz. 429 ; 27 maart 1973,
ibid., 1973, blz. 753; 11 en 27 juni 1974, ibid.,
1974, blz. 1125 en 1224), hoewel wercl aangevoerd clat het rechtscollege onregehnatig

was samengesteld (cass., 13 maart 1950, Bull.
en Pas., 1950, I, 493; 11 juni 1974, An·. cass.,
1974, blz. 1125).
·
De regel volgens welke niet ontvankelijk
kan verklaartl worden het middel, gegrond op
een reden van wraking, dat niet voor de
feitenrechter wercl aangevoerd is geen abso·
lute regel.
Op cleze regel staan twee soorten beperkingen, waarvan de ene toepassing vinden op het
gemeen recht en de andere betrekking hebben
op bijzonclere gevallen die door bijzondere
teksten kunnen worden geregelcl.
In het gemeen recht worclt aanvaarcl dat het
miclclel steunencl op een reclen van wraking
die voor de feitenrechter niet is aangevoercl,
ontvankelijk is wanneer de cleelneming van
de wraakbare rechter aan de bestreclen beslis·
sing een wezenlijke regel inzake rechtsbedeling
schendt (noot 2 get. R. H. onder cass., 12 juni
1958, Bttll. en Pas., 1958, I, 1136).
V66r de inwerkingtreding van het Gerech' telijk Wetboek was men van oordeel clat clien·
aangaande in vier gevallen een wezenlijke
regel inzake rechtsbedeling wercl geschonden,
nl.:
a) Wanneer de rechter die in hoger beroep
heeft beslist als rechter in eerste aanleg van
dezelfde zaak kennis had genomen (geval dat
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(LECLERCQ, T. DEJAER.)
ARREST

RET HOF;

~

(ve1'taling).

Gelet op het bestreden

uitdrukkelijk werd vermeld in vorenvermelde
noot 2, get. R.H.; cass., 11 maart 1963, Bttll.
en Pas., 1963, I, 763; raadpl. cass., 1 februari
1906, ibid., 1906, I, 129 en de conclusie van de
procureur-generaal Terlinden, toen eerste
advocaat-generaal, en 5 april1948, ibid., 1948,
I, 225);
b) W anneer het vonnis is gewezen door een
magistraat die vroeger het ambt van openbaar
ministerie heeft uitgeoefend (geval waarvan
sprake in het Repertoire de p1·oced1t1'e .civile et
comme1·c·iale, Dalloz, v 0 Recttsation, nr. 10,
waarnaar vorenv,ermelcle noot 2 get. R. H.
verwijst; cass., 17 september 1858 en de
conclusie van UIJ aclvocaat-generaal Cloquette,
Bttll. en Pas., 1858, I, 334; 22 november 1909
en de conclusie van de procureur-generaal
Tel'lind~n,
tocn
eerste-advocaat-generaal,
ibid., 1909, I, 445; 13 juni 1910, ibid., 1910,
I, 345; 3 februari 1920 en de conclusie van
de advocaat-generaal Jottrand, ibid., 1920,
I, 48 en noot 1, biz. 49 ; 19 februari 1940,
ibid., 1940, I, 55; 11 februari 1942, ·ibid., 1942,
I, 32, en 8 februal'i 1954, twee arresten, ibid.,
1954, I, 509);
c) Wanneer de reden tot wraking terzelfdertijd een reden van onverenigbaarheid is als
bij de wet becloeld (geval waarvan sprake in
he~

Repertoire de procedttre civile et commm·ciale, Dalloz, V 0 Recusat-ion, nr. 10, waarnaar

vorenvermelde noot get. R. H. verwijst);
d) Wanneer hot vonnis is gewezen door een
rechtstreeks bij de zaak betrokken magistraat
(geval vermelcl in het Repertoi1·e· de p1'ocedtt.re
civile et conww>·ciale, Dalloz, V 0 Recttsation,
nr. 10, waarnaar vorenvermelde noot 2,
get. R. H., verwijst; cass. fr. 20 mei 1847,
D.P., 1847, IV, 411, en 11 juni 1907, ibid.,
1908, I, 147; raadpl. cass., 12 december 1960,
Bttll. en Pas., 1961, I, 400).
Sincls de inwerkingtrecling van het Gerechtelijk VVetboek zijn de vorenvermelcle gevallen
a en b in de wet vastgestelcle gevallen van
onverenigbaarheid (c).
Daaruit volgt dat er voortaan in twee
gevallen sprake is van schending van een
wezenlijke regel inzake rcchtsbedeling :
a) \Vanneer de reden van wraking tevens
een in de wet becloelde reden van onverenigbaarheid is.
De onverenigbaarheden inza.ke rechterlijke
ambten zijjl vastgesteld in cle artikelen 292
tot 304 van het Gerechtelijk IY ctboek.
Een wezenlijke regel inza.ke rechtsbedeling
CASSATIE,

1976. -
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vonnis, op 7 februari 197 5 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei, rechtdoende als
gerecht ,waarnaar de zaak wordt verwezen;

wordt aldus geschonclen wanneer, met
schending van artikel 292, lid 2, van het
Gerechtelijk'VVetboek, de beslissing is gewezen
door een rechter die vroeger bij de uitoefening
van een andere rechterlijk ambt kennis
genomen heeft van de zaak.
Onwettelijk is o.a. het vonnis gewezen door
e~n magistraat die vroeger in de zaak het ambt
van openbaar ministerie heeft uitgeoefend
(cass., 18 mei 1971, A1'1', cass., 1971, biz. !;136;
22 oktober 1971, ibid., 1972, biz. 193; 8 januari
1974, ibid., 1974, biz. 506).
Dit zou hetzelfde zijn voor een beslissing
cUe in hoger beroep werd gewezen door een
magistraat die als eerste rechter van dezelfcle
zaak kennis had genomen.
b) I:Vanneer het vonnis is gewezen door een
magistraat die rechtstreeks bij de zaak is
betrokken.
Volgens een algemeen rechtsbeginsel dat
o.m. is gehulcligd in de artike!en 292, 293,
297 en 304 van het Gerechtelijk \Vetboek kan
niemand in een geding tegelijkertijcl rechter
en partij zijn (raaclpl. cass., 3 juli 1944, B'ltll.
en Pas., 1944, I, 421, en 6 mei 1957, ·ibid.,
1957, I, 1066; zie de plechtige openingsrecle
van 1 september 1970 van clo procureurgeneraal Ganshof van der Meersch, " l'ropos
sur le texte de la loi et les principes generanx
du droit », biz. 76 tot 78, en de aangeha,alde
verwijzingen).
Zulks is ten deze het geval.
]\fen zou tegen deze zienswijze kunnen opwerpen dat er krachtens de artikelen 860 en
861 van het Gerechtelijk Wetboek geen nietig~
heicl zonder tekst en zonder grief kan zijn ;
dat deze artikelen toepassing vinden op de
rechtshanclelingen cUe lijclen aan een gebrek in
cle samenstelling van het rechtscollege, aangezien onder de uitzoncleringen van artikel862,
§ 1, 7° en 8°, het geval voorkomt waarbij de
rechter beslist heeft vom· zijn ouders of aanverwanten, alsmecle het geval waarbij de
rechter vroeger bij de uitoefening van een
ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen
van de iaak (art. 292) ; dat slechts een enkele
bepaling van het Gerechtelijk W etboek uitclrukkelijk YOOl'schrijfb dat een vonnis dat
gewezen is door een magistraat cUe een regel
van onverenigbaarheid heeft miskenel, nietig
is : cUt is artikel 292 ; dat in elk geva.I, krachtens de artikelen 864 en 865 van het Gerechtelijk \:Vetboek, behoudens het geval van
nietigheicl waarvan sprake in artikel 292, de
nietigheden die ambtshalve kunnen opgewor·
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Gelet op het arrest van 7 oktober 1974
van het Hof (1);
l. In zoverre de voorziening gericht is
door eiser, beklaagde, tegen de beslissing
op de strafvordering ingesteld tegen
verweerder, lTledebeklaagde :

Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om tegen die beslissing cassatieberoep in te stellen ;
2. In zoverre de voorziening gericht
is door eiser, burgerlijke partij, tegen
het openbaar ministerie :
Overwegende dat eiser in geen kosten
jegens het openbaar Tninisterie werd
veroordeeld ;
Dat de voorziening dienaangaande
niet ontvankelijk is ;
3. Betreffende de overige punten van
de voorziening :
Over het middel afgeleid nit de rniskenning van het beginsel gelmldigd bij
de artikelen 292, 297, 304, 322, 828,
8°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek,
cloonlat Mevrouw Colette Dehin, advocaat, eiser heeft vertegenwoorcligd op de
terechtzitting van de rechtbank van
pen worden gedekt zijn, wa.nneer een vonnis
of anest op tegenspraak, behalve dat waarin
een maatregel van inwendige aard wordt
voorgeschreven, gewezen is zonder dat verval
of nietigheicl door de pa1·tij is voorgedragen
of door de rechter a1nbtshalve is uitgesp1•oken.
Het komt mij voor dat hiermee geen rekening moet worden gehouden.
Enerzijds, zijn de artikelen 860, 864 en
865 in strafzaken niet van toepassing (« Considerations sur le projet de Code jucliciaire ",
plechtig·e openingsrede van de procureurgeneraal Hayoit de Termicolut, van 1 september 1066, blz. 24 tot 26).
Anderzijds, hoewel in bm·gerlijke zaken
deze ai'tikelen wcl toepassclijk kunnen zijn
op proceshanclelingen in de brede zin van het
woord, dit wil zeggen zelfs op rechtsprekende
handelingen (cass., 13 september 1974, A1'1'.
cass., 1975, 53), betreffen zij evenwel enkel
de nietigheden wegens schcnding van procedureregels ; nietigheden waardoor miskenning
van andere rechtsregels zou kunnen gesanctioneerd worden, zoals regels inzake bevoeg·dheid
ofregels betreffende de rechterlijke organisatie,
worden beheerst door andere rechtsbeginselen
(raadpl. o.a. de conclusie van advocaatgeneraal Lenaerts onder cass., 20 november
1971, A1'1·. cass., 1973, blz. 310; raadpl.
FETTWEIS, « Les sanctions du formalisme dans

14 november 1974, waarop de zaak
ambtshalve werd verdaagd op 20 december 1974, als rechter werd toegevoegd op deze terechtzitting, waarop
de zaak werd onderzocht en gepleit, en
eveneens zitting heeft gehacl op de
terechtzitting van 7 februari 1975,
waarop het vonnis werd gewezen,
terwijl een advocaat die, in welke
hoeclanigheid ook, ,voor een strafgerecht
een bij de zaak betrokken partij heeft
vertegenwoordigd, claarna als toegevoegde rechter geen zitting in clit rechtscollege kan hebben en evenn1in kan deel
nemen aan het onderzoek en het wijzen
van de zaak:

Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
Mevrouw Colette Dehin, advocaat, in de
zaak eiser heeft vertegenwoordigd op
de terechtzitting van 14 november 1974
van de Correctionele Rechtbank te Hoei,
waarop de zaak werd verdaagd op
20 december 1974; zij als rechter werd
toegevoegd op de terechtzitting die op
laatstgenoeinde datum -vverd gehouden
en tijdens welke de zaak werd onderzocht en gepleit ; zij tenslotte zitting
heeft gehad op de terechtzitting van

le Code judiciaire », J. T., 1070, blz. 77 en
vlg., inz. blz. 78, nr. 10).
Uit het feit dat artikel862, § 1, 8° betrekking
heeft op een regel betreffende de rechterlijke
organisatie en niet op een regel inzake rechtspleging kan geen argument tegen deze opvatting worden afgeleicl ; er client immers te
worclen aangenomen dat het inlassen van cleze
bcpaling in artikel 862, § 1, het resultaat is
van een vergissing vanwege de comm\ssie voor
cle justitie bij cle Kamer bij het amencleren
van het door c1e Senaat goeclgekem·de antwerp
van wetboek (zie FETTWEIS, J. T., 1970
blz. 77, m. 4).
Zoals reeds wercl gezegd bestaan er andere
bepel'ldngen op cle regel volgens welke het
Hof nict kan ontvankelijk verklaren een middel steunend op een reden van wraking en dat
niet voor de feitem·eehtcr was aangcvoerc1,
welke betrekking hebben op bijzondere gevallen die door bijzondere teksten kunnen worden
geregeld (b.v. het koninklijk besluit va.n
22 december 1934 betreffende de rechterlijke
organisatie en de bevoegclheid in Belgische
Congo; zie cass., 12 juni 1958, B~tll. en Pas.,
1058, I, 1136).
Het onderzoek van deze gevallen c1oet hier
niets ter zake.

:r.
(1)

A?'1'.

cass., 1075, blz. 168.

v.
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7 februari 197 5, waarop het vonnis werd
gewezen;
Overwegende dat de-advooaat die de
beklaagde heeft vertegenwoordigd, in
dezelfde zaak het. ambt van reohter niet
mag waarne1nen ;
Overwegende dat die onregelmatigheid in de samenstelling van de oorreotionele reohtbank een reden tot wraking
oplevert;
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag aoht te slaan,
blijkt dat eiser die on.regelmatigheid
voor de feitenreohter heeft opgeworpen ;
Overwegende dat het middel dat
steunt op de aanwezigheid van een
reden tot w-raking van de rechter niet
,roar de eerste 1naal voor het Hof mag
worden aangevoerd, tenzij de deelneming
van die rechter aan de beslissing een voor
de rechtsbedeling essentiele regel sohendt ;
Overwegende dat het algemene rechtsbeginsel, volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in eenzelfde
zaak mag zijn en dat wordt gehuldigd
met name in de artikelen 292, 293, 297
en 304 van het Gerechtelijk Wetboek,
dergelijke regel oplevert ;
Overwegende dat dit beginsel de
openbare orde raakt ; dat de. miskem1ing
ervan de nietigheid van het bestreden
vom1is ten gevolge heeft ;
Dat het middel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve voor zover het
uitspraak doet op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in. de helft van de kosten en laat de
andere helft ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correotionele Rechtbank te V erviers,
zitting houdende in hoger beroep.
13 oktober 1975. ~ 2 8 kamer.
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter.
Ve1•slaggeve1',
de H. Legros. ~ Gelijkhddende concl~tsie,
de H. Velu, advooaat-generaal.- Pleite1·,
de H. Fally.
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1°

KAMER.~

EN ARRESTEN. ~ STRAFZAKEN. ---,VEROORDELING. ~ GEEN VASTSTELLING
VAN ALLE BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF. ~ NIET MET REDENEN OJ\1.KLEDE BESLISSING.

2°

FLESSENTREKKERI.J. ~ VERBRUIK VAN DRANKEN OF SPIJZEN. ~
DADER DIE ZIOH NIET IN DE ONMOGELIJKHEID BEVINDT TE BETALEN. ~
GEEN FLESSENTREKKERIJ.

3°

FLESSENTREKKERI.J. ~ VERBRUIK VAN DRANKEN qF SPIJZEN. VERBRUIK ELDERS DAN IN DE INRIOHTING WAAR DE DRANKEN OF SPIJZEN
ZIJN .. OPGEDIEND. ~ GEEN FLESSENTREKKERIJ.

1° Niet met 1•edenen omkleed is de beslissing die de beklaagde wegens eei! misd1'ijf vm·ooTdeelt zonde1· het bestaan van
all'e bestanddelen van het rnisd1·ijf vast
te stellen (1). (Art. 97 Grondwet.)
2° Van jlessent1·ekkeTij is geen spmke als
hij die zich in een damtoe bestemde
imichting dmnken of spijzen heeft laten
opdienen welke hij daar heeft ve1·b1·1tikt
zonde1· ze te betalen, niet in de volst1·ekte
onmogelijkheicl vm•kee1·cle te betalen.
(Art. 508bis S. W.)
3° Van jlessenttekke1·ij is geen spmke als
hij die zich in een clam·toe bestemcle
inrichting clranken of spijzen heeft
laten opdienen, zoncle1· ze te betalen,
die elcle1·s clan in cleze imichting heeft
ve1·b1'1tikt. (Art. 508bis S.W.)
(VILLERS.)
ARRES'l_'

(vm·taling).

RET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de sohending van artikel 97 van de
Grondwet :
Overwegende dat het arrest bij bevestiging van het beroepen vonnis eiser op
grond van artikel 508bis van het Strafwetboek veroordeelt tot aoht dagen
gevangenisstraf wegens de telastlegging B, om, wetende dat hij in de onmogelijkheid verkeerde om te betalen,

13 oktober 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN

(1) Cass., 16 juui 1975 (A?'1'. cass., 1975,
biz. 1096).

-

196-

zich in een daartoe bestemde inrichting
dranken of spijzen te hebben laten opdienen, die hij geheel of gedeeltelijk
heeft verbruikt, te weten consumpties
voor een bedrag van 119 frank ten nadele
van Madeleine Weverbergh;
Overwegende dat het arrest niet zegt
dat eiser in de volstrekte onmogelijld1eid
verkeerde om te betalen; dat het evenmin vermeldt dat de consumptie van de,
dranken of de spijzen heeft plaatsgehad
in de inrichting waar eiser deze zich
had laten opdienen ;
,
Dat het hof van beroep derhalve bij
ontstentenis van de vaststelling dat alle
bestanddelen van het misdrijf van flessentreldzerij aanwezig waren, uit hoofde
waarvan het eiser veroordeelt, zijn
beslissing niet regelmatig met redenen
heeft omkleed ;
En overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomst de wet is ;
Om die redenen, vernietigt liet bestreden arrest, voor zover het eiser veroordeelt vvegens de telastlegging B ; 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 in drie vierde van de
kosten ; laat het overige vierde ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Bergen.
13 oktober 1975. 2 6 kamer. V oorzitte1:, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijklnidencle conclttsie, de H. V elu, advocaat-generaal.

26
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VOORZIENING

13 oktober 1975.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING
DAT
GEEN
ONTZETTING
V -'\-N DE OUDERLIJ'KE MACHT TEGEN
EEN VADER JVIOET WORDEN UITGESPROKEN. -KOSTEN TEN LASTE VAN
DE STAAT. VooRziENING VAN DE
VADER. NIET-ONTVANKELIJ'K~EID,

J:!..'iet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van belang, is de voo1·ziening van een
vacle1· tegen een m'1'est van cle jeugclkamer van een hof van be1·oep, waarbij
is beslist geen ontzetting van cle ottclerlijke macht tegen hem ttit te spreken en
cle kosten ten laste van cle Staat woTclen
gelaten.
(TRIEKELS).

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
13 oktober 1975. 2 6 kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijklttidencle conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
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KAliiER.-

VOORZIENING

13 oktober 1975.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD OJVI ZICH IN CASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.BESLISSING VAN DE RECHTER IN HOGER
BEROEP, WAARBIJ' DE- DOOR DE EERSTE
RECHTER OPGELEGDE STRAF VAN VERBEURDVERKLARING NIET l\1EER WORDT
UITGESPROKEN EN DE TERUGGAVE VAN
DE IN BESLAG GENOJVIEN STUKKEN VAN
DE BEKLAAGDE WORDT BEVOLEN.
VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.
N IET-ONTVANKELIJ'KHEID.

Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van belang, is de voo1'zie?~ing van cle
beklaagde tegen een beslissing van de
1·echter in hoge1' beroep, wam·bij de doo1·
de ee1·ste 1'echte1' opgelegde st1·aj van
ve1·betwdveTkla1'ing niet mee1· wonlt ttitgesp1·oken en de te1'ttggave van de in
beslag genomen stukken aan de beklaagde wonlt bevolen.

(BECCO.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
13 oktober 1975. 2 6 lmmer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, madsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
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de H. Meeus. --'- Gelijklttidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

14 oktober 1975.

l\1ISDRIJF. - 0PZETTELIJKE DRONKENSCRAP. GEEN RECHTVAARDIGINGSGROND.

De dade1' .van een misd?'ijj kan zijn staat
van d1·onkenschap niet als 1'echtvaa1'digingsgTond aanvoe1·en, wanneeT hij
zich opzettelij k in deze toestand he eft
gebmcht (1).
(PROCUREUR DES KONINGS
TE DENDERJ\10NDE, T. VAN BELLEGEI\L)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 20 rnei 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde ;
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen de beslissing waarbij
verweerd,er van de telastlegging B, zijnde
de weigering een ademtest te laten verrichten, vrijgesproken wordt;
Over het dercle midclel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 7l van het Strafwfjtboek en
34, 3°, van de ·wegverkeerswet,
doo1'dat het vonnis verweerder vrijspreekt vail. de telastlegging als vermoeclelijke dacler van een ongeval of persoon
die het mi'Jde heeft kmmen veroorzaken,
geweigerd te hebben de ademtest te
laten verrichten, om de reden dat verweerder zich i1;1 een dergelijke staat van
dronkenschap bevond, dat hij de controle over zijn daden volledig had verloren,
tenoijz' deze motivering het niet mogelijk maakt na te gaan of de ingeroepen
dronkenschap, die geen grond van rechtvaarcliging kan ui tmaken indien ze vrijwillig veroorzaakt is, niet aan verweerder
zelf te wijten was :
(1) Cass., 6 april 1970
biz. 715).

(A1'1', cass., 1970,

Overwegende ·dat het vonnis verweercl\)r van telastlegging B vrijspreekt
om de redenen dat de door de wegverkeerswet bedoelde weigering tot het 1aten
verrichten van een ademtest, een bewuste
weigering is, uitgebracht door een persoon die van zijn daden voldoende
besef heeft, << wat bij de beklaagde
1nanifest niet het geval was » ; dat de
rechter dit gebrek aan voldoende besef
afleidt uit de omstandigheid dat verweerder zich in zodanige staat van
dronkenschap bevond << dat hij de con-·
trole over zijn daden volledig had verloren »;
Overwegende echter dat de staat van
drm1kenschap geen rechtvaardigingsgrond uitmaakt wanneer de dader van een
misdrijf zich opzettelijk in deze toestand
heeft gebracht ; dat de beweegredenen
van het vonnis het niet mogelijk maken
na te gaan of verweerder zijn· toestand
van dronkenschap al dan niet opzettelijk
heeft verwekt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de overige middelen door eiser
aangevoerd, welke middelen niet kunnen
leiden tot een meer uitgebreide cassatie,
vernietigt de bestreden beshssing in zoverre zij verweerder vrijspreekt van
telastlegging B en dientengevolge de
helft van' de kosten ten laste van de
Staat laat ; 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
Oudenaarde, zitting houdende in hoger
beroep.
• 14 oktober 1975. 2e kamer. VooTzitteT, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?',
de H. Chatel.- Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

14 oktober 1975.

'iiVEGVERKEER. - RICHTINGSVERANDERINQ. BESTUURDER DIE NAAR
LINKS WIL AFSLAAN 01\'[ DE RIJBAAN
TE VERLATEN OF 01\'[ ZIJN VOERTUIG
AAN DE LINKERZIJDE VAN DE RIJBAAN
TOT STAAN TE BRENGEN. - BEWEGING

-
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GEREGELD DOOR ARTIKEL 25 EN NIET
DOOR ARTIKEL 17 VAN HET WEGVERKEERSREGLEJ\'IENT,

De beweging die e1·in bestaat naaT links
af te slaan om de ?'~ibaan te verlaten of
om zijn voertnig aan de linke1·zijde van
de 1·ijbaan tot staan te b1·engen, worclt
ten opz~:chte van cle weggebTnikers die
cle afslaancle besttttwcle?' op cleze(fcle
openba1·e weg volgen of tegemoetkomen,
ge1·egelcl door artikel 25 en niet cloo?'
m·tikel 17 van het wegverkem·s1·eglement,
zelfs inclien cle afslaancle besttttwcle?'
die zich ee1·st naar links heeft begeven,
heeft moeten stoppen om cle beweging
con·ect ttit te voeren ( 1).

OVEREENKOMST). OORZAKELIJK
ViERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.0NAANTASTBARE BEO.ORDELINC+ IN
FEITE DOOR DE FEITENRECHTER.
so AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.BEGRIP.

4°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
WEGVERKEER. AANRIJDINC+ TUSSEN TWEE
VOERTUIGEN. BESTUURDERS DIE
IEDER EEN OVERTREDING VAN HET
WEC+VERKEERSREGLEJ\'IENT HEBBEN BEGAAN.
0VERTREDING VAN EEN
VOORRANGSREGEL DOOR EEN VAN DE
BESTUURDERS. SLUIT HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE OVERTREDING VAN DE ANDERE BESTUURDER
EN DE AANRIJDINC+ NIET UIT.

1°

Wettel~jk ge1·echtvam·cligcl is cle beslissing van ve?'OOTcleling wegens onop.
zettelijk toeb1·engen van verwonclingen en
onopzettelij k cloclen, die vaststelt clat cle
beklaagcle een fottt heeft begaan welke
een geb1·ek aan voorzichtigheicl of voo?·ZO?'g oplevert en tevens clat een oorzalcelij k
verbancl tnssen cleze font en cle ve?'wonclingen c.q. cle cloocl bestaat (2). (Artikelen 418 en 420 S. W.)

(DE PERJ\'IENTIER EN LITISCONSORTEN,
T. VANDER EECKEN EN LITISCONSORTEN.)

Met de notitie overeenstemn>end
arrest.
14 oktober 1975. 2e kamer. VooTzitte?·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkltticlencle conclnsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.

2° De feiten?·echte?' beoorcleelt onaantast.baa1· in feite of e1· al clan niet een
oo1·zakelijk ve1·bancl tttssen font en
schacle bestaat (S). (Art. 1S82 B. W.)
S0 De feiten1·echte1' clie e1•op wijst dat,

2e
1°

2°

KAJYIER.-

14 oktober 1975.

ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN. VASTSTELLING VAN EEN FOUT DIE BIJ DE
BEKLAAGDE EEN GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG OPLEVERT
EN TEVENS VAN EEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE
VERWONDINGEN C.Q. ,DE DOOD. VEROORDELING vVETTELIJK GERECHTVAARDIGD.
AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN

(1) Oass.,
blz. 1188),
blz. 588) en
(2) Oass.,
(3) Oass.,
blz. 473).

24 juni 1074 (A?'?',. cass., 1074,
27 januari 1975 (ibid., 1975,
8 september 1975, sup?'a, blz. 41.
6 oktober 1075, supm, blz. 159.
7 januari 1975 (A?'?', cass., 1975,

zoncle1• cle fmtt begaan clam· cle ve1·weenle1·,
cle schacle niet zmt zijn ontstaan zoals
ze zich heeft voorgedaan, stelt wettelijk
het oo?'Zctkelijk verbancl vast, waanlooT
cle btt7'[!e7'1'echtelijke aanspmkelijkheicl
van de clacleT van cleze fmtt wonlt
gm·echtvaanligcl (4). (Artt. 1S82 en
1S8S B. W.).
4°

vVanneeT twee bestttunle?'s bij een
aam·ijcling een ove?'t?·ecling van het
wegverkee?'S?'eglement begaan, sl1tit de
overtTecling van een vooTrangs-regel clam·
cle ene besttttwcleT het om·zakelijk verbancl tttssen cle ove1·trecling van cle
ancle1·e bestntwcle?' en cle aan1·ijcling
niet ttit (5).

(4) Oass., 30 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
blz. 250).
(5) Raadpl. cass., 25 januari 1967 (Arr.
cass., 1967, biz. 645) en 25 juni 1974 (ibid.,
1974, biz. 1191).
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NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«DE ZEVEN PROVINOIEN ».)

overweging dat de aan eiser verweten
te hoge snelheid tot het veroorzaken van
de aanrijcling bijgedragen heeft,

ARREST.

zodat het arrest, dat op tegenstrijdige
motieven berust, niet naar behoren met
redenen is omkleed ;

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 14 juni 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende clat eiser enkel in zijn
hoedanigheid van behlaagde tegen het
arrest cassatieberoep heeft ingesteld;
dat dit arrest hem op de strafvorclering
wegens onopzettelijke clocling en het
onopzettelijk toebrengen van slagen of
verwonclingen veroordeelt, hem, op civielrechtelijk gebiecl, voor de helft voor
de schadelijke gevolgen van het verkeersongeval aansprakelijk stelt en he.rn
dienvolgens tot betaling aan de verweerders van bepaalde bedragen als
schadevergoeding veroordeelt ;
Over beide 1niddelen samen,
het ee1·ste, afgeleid nit de schending
van de artikelen 418, 419, 420 van het
Strafwetboek en 97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest, na vastg'esteld te
hebben dat verweerder Gerrit Korpershoek, ook rekening hondende met de
snelheid gevoerd door eiser, laatstgenoemde van op voldoende afstand kon
en moest zien afkomen om te stoppen
en hen.t dom·gang te verlenen, desonclanks eiser, die de voorrang genoot op
het kruisp1.mt waar het ongeval zich
heeft voorgedaan, schnlclig verklaart
aan een gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg dat heeft bijgeclragen tot het
veroorzaken van de aanrijding, dit op
grond van de overweging dat eiser,
gelet op de plaatsgesteldheid op de
plaats en op het tijdstip van de feiten,
aan te hoge snelheid het krnisp1.mt is
opgereden en aldns is te kart geschoten
aan de algemene plicht van voorzichtigheid die op iecler weggebruiker, ook de
voorranghebbencle, rust,
tenvijl, eerste ondm·deel, de vaststelling
clat voornoe.tnde verweercler, ook rekening honclende rnet de snelheid van eiser,
kon en moest stoppen om hem doorgang
te verlenen, tot gevolg heeft dat de
aa.t~ eiser verweten te hoge snelheid niet
tot het veroorzaken van de aanrijcling
kan bijgeclragen hebben,
tweecle onderdeel, de vaststelling dat
voornoen1ele verweerder, ook rekening
houd.ende met de snelheid van eiser,
kon en moest stoppen om hem doorgang
te verlenen, onverenigbaar is met de

het tweecle, afgeleid nit de schending
van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest eiser, die de voorrang genoot op het kruispunt waar het
ongeval zich heeft voorgedaan, schnldig
verldaart aan een gebrek aan voorzichtigheid 9f voorzorg dat heeft bijgedragen
tot het veroorzaken van de aanrijding,
clit op grond van de overweging dat de
'vagen· van verweerder Gerrit Korpershoek vanop voldoende afstand zichtbaar
was en voor eiser clus een voorzienbare
hindernis was,
tenvijl eiser in conclusie had gesteld
clat een prioritaire bestuurder niet te
voorzien heeft dat een voorrangschuldige
weggebruiker het kruispcmt zal oprijden, zodat het arrest, met de hierboven vermelde overweging, hierop geen
passend antwoorcl geeft en derhalve niet
naar behoren met redenen is omkleed :
Overwegende dat de beslissing van
veroordeling wegens onopzettelijke docling en het onopzettelijk toebrengen
van verwondingen wettelijk gerechtvaardigd is wanneer ze. vaststelt dat de
beklaagde een fout heeft begaan welke
een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg oplevert en, tevens, dat een oorzakelijk verband tnssen deze fciut en de
dood en de verwondingen bestaat ; dat
de feitenrechter soe'verein beoordeelt in
feite of er al dan niet een oorzakelijk
verband tussen een fout en de schade
bestaat; dat de feitenrechter die erop
wijst; dat zonder de ten laste gelegde font,
.de schade, zoals zij zich heeft voorgedaa.t!, niet zou ontstaan zijn, wettelijk
het oorzakelijk verband vaststelt waardoor de civielrechtelijl~e aansprakelijkheid van de dader van deze font wordt
gerechtvaardigcl ;
Overwegende dat, mn zowel met
betrekking tot de strafvordering als tot
de civielrechtelijke vorderingen van de
verweerders te beslissen dat de fonten
door iedere beklaagde (verweerder Gerrit
Korpershoek en eiser) begaan, elkaar
niet nitsluiten en tot het veroorzaken
van de aanrijding hebben bijgedragen,
het arrest, wat eiser betreft, preciseert :
dat hij « gelet op de plaatsgesteldheid,
met name een kruisp1.mt in een bebouwde
kom, en de belemmering van het verkeer ...

op de plaats en op het tijdstip van de
feiten, tegen te hoge snelheid het kruispunt is opgereden en aldus is te kort
geschoten aan de algemene plicht van
voorzichtigheid die op iedere weggebruiker, ook de voorranghebbende, rust;
dat in de concrete omstandigheden van
de zaak, een voorzichtige en oplettende
bestuurder, die zich in de plaats van de
tweede beklaagde (eiser) zou bevonden
hebben, door aanpassing van zijn snelheid aan de hogervermelde omstandigheden, de aanrijding zou hebben kunnen
voorkomen ; dat de wagen van de eerste
beklaagde (verweerder Gerrit Korpershoek), gelet op de plaatsgesteldheid,
zoals blijkt nit de situatieschets, vanop
voldoende afstand voor de tweede beklaagde (eiser) zichtbaar was»;
Overwegende dat de rechter nit wat
voorafgaat
zonder
tegenstrijdigheid
mocht afleiden dat, al draagt veYweerder
Gerrit Korporshoek, .die de voorrangrechts van eiser niet heeft geeerbiedigd,
een schnld in het ongeval, eiser ook een
schnld treft 01ndat hij, inclien hij voorzichtig was geweest en zijn snelheid aan
plaats en tijdstip had aangepast, het
ongeval had lnuU1.en vermijclen ;
Overwegencle clat het arrest, door 'Vast
te stollen dat de wagen van reeds genoem.cle verweerder van op een voldoende
afstand zichtbaar was en door te benadrnkken tlat verweerders kornst « gelet
op het druk verkeer dat op de plaats en
het tijdstip van de feiten heerste, zel£'3
door de tweede beklaagde (eiser) moest
voorzien worden », tevens oisers conclusie
beantwoordt waar ze stelclo dat een
prioritairo bestuurder niet te voorzien
heeft dat oen voorrangschulclige weggebruiker hot luuispunt zal oprijden;
Dat' geen van de Iniddelen kan worden
aangenornen ;
En overwegencle, met hetrekking tot
de beslissing op de strafvordering, dat
de substantiele of op straffe van nietighe.id voorgeschreven rechtsvorm.en worden nageleefd en clat de besliss.ing overeenkomstig de wet is ;
01n die redenen, verwerpt de voorzioning; veroorcleelt eiser in de kosten ;
14 oktober 1975. ze kan::lOr. Voorzitte?', do H. \Vauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggevwr,
de H. Chatel. Gelijkl·uiclencle conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-genoraal. - Pleite?', do H. van Heeke.
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2 8 KAMER,- 14 oktober 1975.
1o·REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING. GEEN VASTSTELLING VAN ALLE BESTANDDELEN VAN HET
MISDRIJF. - NIET MET REDENEN OJVIKLEDE BESLISSING.
20 CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - 0ASSATIE VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT
VEROORDEELD. - BURGER:EyECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PARTIJ DIE ZICH NIET
OF DIE ZICH ONREGELMATIG IN CASBATIE HEEFT VOORZIEN. - GEVOLGEN
VAN DE CASSATIE TEN AANZIEN VAN
DEZE PARTIJ,

1° N iet met ?'eclenen omkleecl is cle beslissing clie cle belclaagcle wegens een miscl?·ijj ve1·oonleelt zoncle?' het, bestaan van
ctlle bestanclclelen van het miscl1·ijj va.st
te stellen (1). (Art. 97 Grondwet).

2o TYannee?' cle beslissing tot ve?'oonleling
vctn cle belclaagcle op z~jn voorziening
vm·nietigcl wonlt en de bwrge'l'1'echtel-ijk
actnspmkel·ij lee paTtij zich m:et of zich
onregelmatig in cassatie heejt voorzien,
ved·iest cle beslissing waarbij cleze pm·t~j
btw·ge1Techtelijlc aanBJJmlceli,ilc wonlt ve?'klaanl vom· cle ve1'001'clel-ing van cle
belclaagcle haar bestaans1·eclen (2).
(TRUANT EN PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«TRUANT».)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 september 1974 in hoger
beroep gowezen door de Correctionelo
Rechtbank te leper;
I. N opens de voorziening van eiser :
Over het middel anJ.btshalve afgeleicl
uit de schending van artikel 97 yan
de Grondwet :
Overwegende dat het vonnis, zonder
nadere preciseriJ]_-g, eiser veroorcleelt « mn
do voorschriften inzake prijzen en VOOl'-waardon van het vervoer van zaken tegen
(1) Cass., 11 junl 1974 (A1'1'. cass., 107<1,
blz. 1124).
(2) Cass., 10 december 1074 (A1'1', cass.,
1075, blz. 430).

-201vergoeding bepaald door de Koning,
wanneer de omstandigheden zulks vereisen, te hebben overtreden (artikel 8
van de wet van I augustus I960, koninklijk besluit van 7 mei I97l) >>; dat het
aldus nalaat alle bestanddelen van het
bewezen verklaard misdrijf vast te
stellen en het Hof in de onmogelijkheid
stelt de wettelijkheid van de beslissing
nate gaan;
Dat, mitsdien, het vonnis niet met
redenen is omkleed naar het vereiste van
artikel 97 van de Grondwet ;
II. Nopens de voorziening van eiseres :
Overwegende dat uit de stukken
waarop .het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke partij, haar voorziening
heeft doen betekenen aan het openbaar
1ninisterie tegen hetwelk ze gericht is ;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ingevolge de
hierna op de voorziening van eiser uitgesproken vernietiging, de beslissing
waarbij eiseres civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de kosten van
de strafvordering waarin eiser wordt
veroordeeld, geen voorwerp meer hee:(t ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de middelen door eiser ingeroepen, welke middelen niet kunnen
leiden tot cassati~ zonder verwijzing,
vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser op de strafvordering en in
de kosten ervan veroordeelt ; stelt vast
dat de ' beslissing waarbij eiseres voor
bedoelde kosten civielrechtelijk aansprakelijk wordt gesteld, geen voorwerp
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 ;
verwijs't de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Veurne, zitting houdend in hoger beroep.

14 oktober I975. 2e kamer.
Voorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
vvaarnemend voorzi tter.
V e1·slaggever, de H. Chatel. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleitm·, de H. Mahieu (van
de balie te Ieper).
Op dezelfde dag werd een zelfde
arrest gewezen, waarbij een vonnis van
6 maart 1975 van dezelfde rechtbank
wordt vernietigd op de voorziening van

dezelfde partijen en van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Fury ».

2e KAMER. -

14 oktober 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
BESLISSINGEN WAARTEGEN CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
STRAFZAKEN. - BESLISSING VAN DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ DIE DE INSTELLING
AANWIJST WAARIN DE INTERNERING
ZAL PLAATSVINDEN, CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK.

Geen cassatiebe1'0ep staat open tegen de
beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij, die ter
uitvoering van een rechte1·lijke beslissing tot internering de instelling aanwijst waarin deze inte1·nering zal plaatsvinden (I). (Art. 608 Ger. W. ; art. I4,
wet tot bescherming van de maatschappij.)
(NOIRON.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

I4 oktober I975. 2e kamer. Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Versee.--'- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2° KAMER.- 14 oktober 1975,
I 0 VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN. - BEDRIEGLIJIC
OPZET. ~ BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAICEN. MIDDEL DAT, ZELFS GEGROND, NIET TOT CASSATIE KAN LEIDEN. ---;- NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.
(1) Cass., 22 juli 1975 (A1'1', cass., 1975,
biz. 1181).
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1° Pleegt valsheid in gescMiften met be·
d1·ieglijk opzet de openbare oificier of
ambtenaa1· die, dom·, een vermelding
wam·van hij weet dat ze vals is v1·ijwillig
en bewust in een akte van zijn ambt op
te nemen, bewust aanvaardt dat een
ongeg1•ond g1•oter vert1·m•wen aan denlen
wordt ingeboezemd en de geloofwaardig·
heid van de vaststellingen van de open·
bm·e ojficie1·en of ambtenaren wonlt ont·
zenwwd. (1). (Artt. 193 en 195 S.W.)
2° Niet ontvankelijk wegens gemis aan

belang is het midclel clat niet tot cas.
satie kan leiclen, zeljs inclien het geg1•oncl is (2).
(DEW ... )

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij uitspraak
wordt gedaan over het deel van de
telastlegging A betreffende de door
Tvrtkovic gestorte gelden :
Overwegende dat, nu het arrest clit
deel van de telastlegging niet bewezen
verklaart, de voorziening dienaangaande
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing die uitspraak doet
over het overige van de telastlegging A :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grandwet, 193 en 195 van het Strafwetboek,

clom·dat het arrest eiser veroordeelt
wegens valsheid in geschriften, door in
de minuut van de stichtingsakte van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid " Demeter and Company,
Growers and Seeds Men ,, verleden op
23 juni 1970, te hebben opgenomen en
bevestigd dat de De M ... R. ten zichte
van hem, op de door hem onderschreven

(1) Raadpl. cass., 11 mei 1971 (Arr. cass.,
1971, biz. 913) en 20 november 1973 (ibid.,
1974, biz. 325); RIGAUX en TROUSSE, Les
crimes et les dBlits du Code penal, III, nr. 241.
(2) Oass., 30 september 1975, sup1·a,
biz. 135.

deelbewijzen 250.000 frank in spe01en
gestort heeft, wanneer in werkelijkheid
niets ges:tort werd, zulks op grond van
de beschouwing dat uit de houding van
eiser tijdens het onderzoek af te leiclen
is dat eiser een vermelding, waarvan hij
wist dat ze vals was, vrijwillig en bewust
in de akte heeft opgenomen, dat het
beclrieglijk opzet terzake erin bestaat
het de comparanten Irwgelijk te maken
een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheicl te stichten terwijl de
wettelijke voorwaarclen daartoe niet
vervuld waren, clat het feit dat er geen
wettelijke verplichting bestond dat de
gelden ten zichte van de beklaagde
waren gestort en 'clat deze vennelding
eigenlijk overboclig was, niet belet dat
die vermelding vals is en van die aard
is clat zij meer vertrouwen aan clerden
inboezemt clan de loutere vennelding dat
partijen verklaarcl hebben clat de starting gebeurd is, en dat cle valsheid van
cle persoonlijke constataties van een openbaar officier of ambtenaar in de akten
van zijn ambt ipso facto een rechtsgoecl
VaLl openbaar belang schenclt, namelijk
cle bijzondere waarborg van geloofwaardigheicl gehecht aan die constataties,
'te1·wijl, eerste oncle1•cleel, ook in de veronclerstelling dat eiser vrijwillig en
bewust gezegde valse vermelcling' in de
akte zou hebben opgenomen, en ook
indien die vermelcling van die aard is
dat zij een ongegTond grater vertrouwen
aan derclen inboezemt en de geloofwaardigheicl van de constataties van openbare officieren en mnbtenaren ontzenuwt,
zulks niet volstaat om te beslissen dat
het door de artikelen 193 en 195 van het
Strafwetboek vooropgestelde beclrieglijk
opzet of oogmerk te schaden ten deze
aanwezig is, tenzij eiser als doel zou
gehacl hebben een ongegroncl grater vertrouwen aan clerclen in te boezemen of de
geloofwaardigheicl van de constataties
van de openbare officieren of ambtenaren
te ontzenuwen, hetgeen het arrest niet
constateert ;
tweede ondm·cleel, noch voormelde noch
enige andere beschouwing van het arrest
het mogelijk maken te weten van welke
wettelijke voorwaarclen voor het stichten
van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheicl eiser de comparanten heeft willen vrijstellen, zoclat het
Hof zijn controls over de wettelijkheicl
van de bestreclen beslissing niet kan
uitoefenen en de motivering van het
arrest niet volcloet aan wat artikel 97
van de Gronclwet vereist;

-

203

cle1·cle oncle1'deel, het tegenstrijdig is
enerzijds te beslissen dat de bedoeling
van eiser erin bestaat het de comparanten
mogelijk te maken een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid te
stichten, wanneer de wettelijke voorwaarden daartoe niet vervuld waren,
en anderzijds aan te nemen dat de gelaakte valse vermelding erin bestaat
een formaliteit welke geen wettelijke
verplichting uitmaakt, namelijk een
starting ten opzichte van eiser, te acteren, welke tegenstrijdigheid in de motivering van het arrest gelijkstaat met
een gebrek aan de door artikel 97 van
de Grondwet vereiste motivering :
\Vat het eerste onderdeel betreft

Overwegende clat, nu de beslissing
door de in het antwoord op het eerste
onderdeel aangehaalde vaststellingen en
beschouwingen wettelijk gerechtvaardigd is, de in het tweede en het derde
onderdeel aangevoerde grieven, al waren
ze gegrond, zonder invloed op de wettelijkheid van de beslissing zouden blijven ;
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.

Overwegencle clat het arrest beschouwt
14 oktober 1975. 2e kamer. dat de mogelijkheid van schade alleszins
Vom·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
hestand, vermits een afschrift van de
akte ter griffie van de rechtbank van waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
Gelijklttidende conchtkoophanclel moest neergelegcl worden en de H. Sury. de1·clen ingevolge de onjuiste vermelding sie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
een voor hen gevaarlijke en met de - Pleite1', de H. Bayart.
werkelijkheid strijdige overtuiging n:westen opdoen omtrent de financiele toestand van de ve~mootschap en dat ook
mag aangenomen worden clat de valsheid van persoonlijke vaststellingen van
de openbare officier of ambtenaar in de
alden van zijn ambt ipso facto een nacleel
2e KA:lVIER. - 14 oktober 1975.
oplevert, daar ?;ij een rechtsgoed van
openbaar belang, namelijk de bijzonclere
waarborg van geloofwaardigheicl gehecht BEVOEGDHEID EN AANLEG. BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
aan die vaststellingen, schenclt ;
WANBEDRIJF DOOR EEN RECHTER IN
Overwegencle dat, na te hebben vastSOCIALE ZAKEN BUITEN ZIJN AMBT
gesteld dat eiser een vermelding, "waarGEPLEEGD. ARTIKEL 479 VAN HET
van hij wist dat ze vals was, vrijwillig
WETBOEK VAN STRAFVORDERING NIET
en bewust in de alde heeft opgenomen »,
TOEPASSELIJK.
het arrest vercler beschouwt dat het
bedrieglijk opzet ten cleze erin bestaat
da,t eiser " in de uitoefening van zijn A1'tikel 479 van het Wetboek van stmfvm·clm·ing, luiclens hetwelk het hof van
notariele ftmctie een authentieke akte
be1·oep alleen bevoegd is om kennis
heeft opgestelcl teneincle te doen aante nemen van wanbed1·ijven doo?' benemen voor echt en waar clatgene wat in
paalde ?'echte1's buiten htm ambt gewerkelijkheid met de waarheicl volkomen
pleegd, is niet toepasselijk op de ?'echstrijclig was ... ; clat met de rechtstreekse
tM'S in sociale zaken ( 1).
wil dat cloel te bereiken de bewuste aanvaarding van de gevolgen client te worden gelijkgestelcl '' ;
(VAN HEESWIJCK, T. PERSONENVENNOOT·Overwegencle clat uit de context van
SCHAP JVIET BEPERKTE AANSPRA:KELIJKhet arrest alclus cluiclelijk blijkt clat de
HEID « BELIJVIEX ».)
rechters in hager beroep beschouwen dat
eiser wel de becloeling had een ongegrond
grater vertrouwen aan clerden in te
A:RREST,
boezemen of de geloofwaarcligheid van
de vaststellingen van de openbare offiHET HOF ; - Gelet op het bestreden
cieren of ambtenaren te ontzenuwen ;
W at het tweecle en het clercle onderdeel betreft :

(1) Raadpl. cass., 7 april 1975 (An·. cass.,
1975, biz. 852).
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arrest, op 26 juni 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van artikel 479 van het
W etboek van strafvordering,
doordat het arrest in hoger beroep van
de tegen eiser ~ ingestelde vervolging
wegens valsheid en gebruik van valsheid
buiten zijn ambt gepleegd, kennis neemt
en hem uit hoofde van gebruik van valsheid veroordeelt,
terwijl eiser, zoals blijkt, uit het stuk
30 van dossier 30742/72, een rechter in
sociale zaken is en hij derhalve voor het
hof van beroep had moeten gedagvaard
worden:
Overwegende dat de rechtspleging van
bijzondere aard door de artikelen 4 79
tot en met 482 van het W etboek van
strafvordering voorgeschreven voor de
vervolging en het onderzoek tegen bepaalde categorieen personen, onder wie
rechters, die ervan beschuldigd worden
buiten hun ambt een misdaad of een
wanbedrijf te hebben gepleegd, slechts
toepassing vindt wanneer het gaat om
een van de ambtenaren van de hoedanigheid als venneld in eerstgenoemde wettelijke bepaling ;
Dat de rechters in sociale zaken zodanige ambtenaren niet zijn ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel,
Dat het arrest derhalve artikel 97
van de Grondwet schendt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser op de
strafvordering en de civielrechtelijke
vordering van verweerster, wegens gebruik van valse geschriften veroordeelt ;
beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerster in
de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak p.aar het Hof van beroep te Gent.
14 oktober 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleiter,,de H. Houtekier.

KAMER. -

14 oktober 1975.

1o

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VRIJSPRAAK. V ASTSTELLING DAT
EEN VAN DE BESTANDDELEN VAN HET
l\USDRIJF ONTBREEKT. GEEN CON·
OLUSIE. REGELl\iATIG GEJ\'I:OTIVEER·
DE BESLISSING.

2°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF~
ZAKEN. MIDDEL DAT UITGAAT VAN
VERONDERSTELLINGEN DIE GEEN STEUN
VINDEN IN DE BESTREDEN BESLISSING
EN IN DE STUKKEN,WAAROF HET HOF
VERMAG AOHT TE SLAAN. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

3°

WEGVERKEER. RIJBEWIJS. ~
VERVOER VAN PERSONEEL NAAR VERSOHEIDENE EN
OP VERANDERLIJKE
PLAATSEN GELEGEN WERVEN OF BE·
STEMMINGSOORDEN.- RIJBEWIJS VOOR
OATEGORIE B*, 0 OF D VEREIST. VooRWAARDE.

4o

AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S.- BEZOLDIGD PERSONENVERVOER. VERVOERDIENST TEN BEHOEVE VAN HET PER·
SONEEL.- BEGRIP.

1° Bij ontstentenis van een desbetreffende

conclusie motiveert de 1·echte1' regelmatig
de vrijspmak van de beklaagde doo1·
de vaststelling .dat een van de bestanddelen van het misd1·ijj ontbreekt (l).
(Art. 97 Grondwet).
2° Feitelijke (/1'ondslag mist het midclel
dat ititgr;tat van ve1·ondM·stellingen (lie
geen steitn vinden in de bestreden beslissing en in de stitkken waarop het
Hof vem~ag acht te slaan (2).
3° Het rijbewijs geldig ve1·klam·d voo1· de
categ01·ie B onder het teken B* of vom·
de categorieen a of D is vereist V001'
het best1-wen van voertuigen van de
categorie B die gebruikt w01·den voo1·
het ve1·voer van pe1·soneel nam· ve1·scheidene en op ve1•ande1·lijke plaatsen gelegen
werven of bestemmingsoo1·den, op V001'"
wam·de dat . dit vervoM' niet toevallig
geschiedt, maar is inge1·icht als een
VM'VOM'dienst in de zin van artikel2, licl2,
1°, van de- besluitwet van 30 decembe1·
1946 (Art. 22 K.B. van 25 september
1968.)
(1) Raadpl. cass., 15 februari 1965 (BHll.
en Pas., 1965, I, 605) en 23 september 1975,
sup1·a, blz. 113.
(2) Raadpl. cass., 4 december 1973 ·(Au.
cass., 1974, blz. 382).

-2054° De ornstandigheid dat het ve1·voe1• van
pm·soneel naar ve1·scheidene en qp ve~·an
derlijke plaatsen gelegen we~·ven of besternrningso01·den geschiedt, belet niet dat
zodanig ve1·voer is ingericht en geexploitee~·d als ve1·voe1·dienst ten behoeve van
het pe1·soneel in de zin van a1·tikel 2,
lid 2, 1°, van de besluitwet van 30 decernbe~· 1946 (1). (Art. 22 K.B. van
25 september 1968.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL,
T. DE WIN EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vormis, op 26 juli 1974 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen waarbij beklaagde
De Win Jan, tweede verweerder, wordt
vrijgesproken, en verweerster, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Win Jan, als civielrechtelijk aansprakelijk voor deze verweerder, buiten zaak wordt gesteld :
Over het tweede n::tiddel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet wegens gebrek aan motivering,
minstens dubbelzinnige, onvoiledige of
onjuiste motivering, die gelijkstaat met
afwezigheid van' motivering,
do01·dat het vonnis de toepassing van
artikel 32 van de wegverkeerswet uitsluit omwiile van het feit dat het niet
bewezen is dat verweerder De Win Jan,
strafrechtelijk verantwoordelijke die het
motorvoertuig aan de onbevoegde persoon heeft toevertrouwd, << wetens » zou
hebben gehandeld,
terwijl de in het vonnis bedoelde onwetenclheid niet slaat op de uitvoering
van de vervoeropdracht die onder de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
deze persoon toevertrouwd werd aan de
bestuurder, maar op de onbekendheid
met het strafbaar kenmerk van dergelijk feit;
terwijl deze interpretatie die in het
vonnis gegeven wordt aan de term
« wetens )) niet aileen geen steun vindt
in de wet, maar zelfs in strijd is met de
(1) Raadpi. cass., 3 januari 1949 (A1·r. cass.,
1949, biz. 3), 22 november 1965 (Bull. en Pas.,
1965, I, 389) en 19 januari 1970 (A1-r. cass.,
1970, biz. 445).

gebruikelijke betekenis van deze term
in de juridische taal, waar de uitdrukking
« wetens )) steeds wijst op een bekendheid
met het gepleegde feit of met een bepaalde OI1lstandigheid, maar nooit op
de vertrouwdheid met de wettelijke
bepalingen ter zake, daar anders niet
aileen het adagium dat voorschrijft dat
« behalve in geval van onoverkomelijke
dwaling, de wet ook van toepassing is op
wie ze niet kent ll, maar tevens ook de
door artikel 6 van de Grondwet gewaarborgde gelijkheid voor de wet in het
gedrang kmnt :
Overwegende dat. verweerder De vVin
Jan vervolgd werd om, bij inbreuk op
artikel 32 van de wegverkeers>vet,
weteri.s een motorvoeruitg toevertrouwd
te hebben aan een persoon die niet
voorzien was van het rijbewijs of van
de leervergmming vereist voor het besturen van dit voertuig ;
Overwegende dat het vonnis verweerder vrijspreekt en dienvolgens verweerster, die als zijnde voor de lastens hem
uitgesproken geldboete en kosten civielrechtelijk aansprakelijke persoon werd
gedagvaard, buiten zaak stelt, onder
meer op grand dat niet is bewezen dat
eerstgenoemde « wetens )) zou hebben
gehandeld ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
conclusie vanwege het openbaar ministerie, wat ten deze het geval is, de rechter
zijn beslissing tot vrijspraak regelmatig
motiveert door vast te steilen dat een
van de bestanddelen van het ten laste
gelegd misdrijf ontbreekt;
Overwegende dat het vonnis niet
preciseert waarom de rechter van oordeel
is dat het bewijs dat verweerder « wetens ))
zou gehandeld hebben, niet is geleverd;
Overwegende dat het middel derhalve
uitgaat van veronderstellingen nopens
de gedachtengang van de rechter, welke
veronderstellingen geen steun vinden
in de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen waarbij beklaagde
De Win Marc, eerste verweerder, wordt
vrijgesproken en verweerster, de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid De vVin Jan, als civielrechtelijk aansprakelijk voor deze verweerder, buiten zaak wordt gesteld :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van .de artikelen 30, 1°, 32
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koninldijk besluit van 25 september 1968
betreffende de leervergunning en het
rijbewijs en 2 van de besluitwet van
30 december 1946 houdende herziening
en coiirdinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen
door middel van automobielen,
cloonlat het vonnis de niet-toepassing
van de artikelen 30, 1°, en 32 van de
wegverkeerswet rechtvaardigt door de
overwegingen dat enerzijds de bestuurder
op de openbare weg mag besturen en
anderzijds de strafrechtelijk verantwoordelijke wetens aan een persoon mag toevertrouwen een voertuig van de categoric B, gebruikt voor het vervoer van
personeelsleden in dienst van een werkgever, zonder dat deze bestuurder houder
is van minstens een rijbewijs geldig verklaarcl onder het teken B*, wanneer het
personeelsvervoer slechts een occasioneel
kenmerk heeft en het vervoer aldus geen
ingerichte dienst uitmaakt, die het
bestaan van een zekere regelmaat vereist,
tenvijl artikel 22 van het koninldijk
besluit van 25 septmn,ber 1968 bepaalt
dat ten minste het rijbewijs voor de
categorie B onder het teken B* vereist
is voor het besturen van voertuigen van
de categorie B die gebruikt worden voor
de cliensten becloelcl in de besluitwet
van 30 december 1946, claarin begrepen
de vervoercliensten bepaalcl onder artikel 2, tweecle lid, 1° en 2o ;
terwijl artikel 2, § 1, van het koninldijk
besluit van 3 mei 1965 houclende indeling
van de voertuigen met eigen beweegkracht in categorieen voor de toepassing
van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het recht tot sturen,
in de categorie B rangschikt de, motorvoertuigen bestemd voor het vervoer
van personen en ingericht voor ten
hoogste acht plaatsen, de plaats van de
bestuurcler niet begrepen, en de motorvoertuigen voor het vervoer vau goecleren waarvan het hoogste toegelaten
gewicht niet meer clan 3.500 kilogram
beclraagt;
terwijl anclerzijds artikel 2, tweecle lid,
1°, van de besluitwet van 30 december
1946 bepaalt clat hiermee worden becloeld « de vervoerdiensten, door een
werkgever met eigen materieel en op
eigen verantwoorclelijkheicl uitsluitencl
ten behoeve van zijn personeel ingericht
en geexploiteercl, voor zover claar voor
dit laatste geen gelclelijke of bezwarencle
last uit voortvloeit >> ; de interpretatie
die in het vonnis aan het begrip « ver-

voerclienst >> gegeven wordt en de bijkomencle eis betreffende de regelmaat
bij de uitvoering van de vervoerdienst,
geen steun vinden in de wet ; het vervoer
van personeel van en naar werkplaatsen
buiten de bedrijfszetel weliswaar slechts
zelclen op geregelde tijclen geschieclt en
schier nooit een bepaalde reisweg zoals
een lijnbusdienst volgt om de werven
of werkplaatsen te bedienen, maar zulks
niettemin een herhaling en een organisatie inhoudt die strookt met het begrip
vervoerdienst zoals dit, bij afwezigheicl
van enige wettelijke bepaling, niet aileen
uit de ministeriele verklaring (Kamer
van. Volksvertegenwoordigers, zitting
1972-1973, VTagen en antwom·clen, nr. 36,
2019) kan afgeleid worden, maar
tevens ook in de gewone omgangstaal
verstaan wordt :

p.

Overwegende clat het micldel eveneens
gericht is tegen de vrijspraak van verweercler De Win Jan en de buitenzaakstelling van verweerster in zoverre ze
voor deze verweercler civielrechtelijk
aansprakelijk zou zijn; dat nu echter,
zoals blijkt nit het antwoord op het
tweecle middel, deze beslissingen regelmatig gemotiveerd zijn · op grand van
de vaststelling dat niet bewezen. is dat
De Win Jan « wetens zou hebben gehandeld >>, het middel Inet betrelddng tot
dezelfde beslissing niet meer verder
hoeft te worden , onderzocht;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eerste verweercler « op het ogenblik
van de feiten, voor rekening en in
opdracht van zijn werkgever, een lichte
vrachtwagen van minder clan 3,5 ton,
geladen met ramen, bestuurde en twee
personeelsleclen van dezelfde firma in
de stuurcabine medevoerde voor een
rit van. de maatschappelijke zetel naar
Brussel om er werken te gaan uitvoeren >>;
Overwegende dat het vonnis beschouwt
dat, opdat zodanig personeelsvervoer
het vervoer zou uitmaken als becloelcl in
artikel 2, lid 2, 1°, van de besluitwet van
30 december 1946, wat voor de bestuurcler de verplichting met zich brengt van
ten minste h:oucler te zijn van een rijbewijs gelclig verldaarcl onder het teken
B*, dit vervoer geen occasioneel kenmerk
mag hebben maar een zekere regelmaat
moet vertonen ; dat het vonnis clit
terecht a:fleidt uit de bewoordingen van
voormelde wettelijke bepaling die het
heeft over een vervoerdienst door de
werkgever « ingericht en geexploiteerd »,
wat inderdaad een zekere regelmaat
vereist;
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Overwegende echter dat het vonnis
het « klaarblijkelijk >> .occasioneel kenmerk van het onderwerpelijk' vervoer
afleidt uit het feit dat « het gebeurt
wanneer werken moeten worden uitgevoerd op een wisselende plaats buiten
de bedrijfszetel >> ; dat de omstandigheid
dat het vervoer van personeel naar verscheidene en op veranderlijke plaatsen
gelegen werven of bestemmingsoorden
zou geschieden, niet belet dat zodanig
vervoer toch met een zekere regelmaat,
herhaling en bestencligheid zou zijn
georganiseercl, met andere woorden als
vervoerdienst ingericht en geexploiteerd
is ; dat de rechter met deze beschouwing
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel, doch slechts in die
mate, gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre ze verweerder
De vVin Marc vrijspreekt, en de voor
deze verweerder civielrechtelijk aansprakelijke verweerster buiten zaak stelt ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder De Win Marc en
verweerster samen 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 Leuven, zitting houdend · in hoger
beroep.
I4 oktober I975. ~ 2 8 kamer. ~
Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Chatel.~ Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-genera:;tl.

Dezelfde dag werd, op verslag van
raadsheer Versee, een zelfde arrest
gewezen op de voorziening van dezelfde
eiser tegen Cfrade en litisconsorten.

3e KAllmR.

~

15 oktober 1975.

I 0 REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ BuRGERLIJKE
ZAKEN. ~ BESLISSING DIE EEN EIS
TOEWIJST. ~ REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. ~ GEEN PASSEND

ANTWOORD. ~ BESLISSING NIET MET
REDENEN OMKLEED.
2°

ARBElDSOVEREENKOMST.
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. ~ WET VAN 30 JULI
I963, ARTIKEL 2, LID 2. ~ VERl\WEDEN
« JURIS TANTUM >> DATER EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN BESTAAT.~ BEWIJS VAN DE \VERKELIJKE
OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN.
- MODALITEITEN.

3°

ARBEIDSOVEREENKOMST.
STATUUT VAN DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER.- WET VAN 30 JULI I963,
ARTIKEL 2, LID 2. ~ VERMOEDEN
« JURIS TANTUli'I >> DATER EEN ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEDIENDEN BESTAAT. - BEWIJS DAT EEN DERGELIJKE
OVEREENKOMST NIET BESTAAT. ~BE
GRIP.

I 0 N iet 1'egelmatig met 1·edenen omkleed is

de beslissing die een eis toewijst zo1ule1·
passend te antwoorden op een ve1'Wee?'
dat de wede1·partij 1·egelmatig bij conclttsie heeft voorgedmgen (1). (Art. !l7
Grondwet.)
2° De ove1·eenkomst tttssen een opckachtgeve1' en een tussenpe1·soon ove1' een
handelsvertegenwooTdiging wonlt geacht
een a1·beidsove1•eenkomst voor bedienden
te zijn, niettegenstaande elk ttitd1·ukkelijk
beding van de overeenkomst, tot het tegendeel is bewezen, zodat het bewijs van het
tegendeel niet kan gebracht wm·den
door het gesch1·ijt dat de ove1·eenkomst
vaststelt (2). (Art. 2, lid I, wet van
30 juli I963.)

3° De rechte1· die vaststelt dat noch de inscMijving in het handels1·egister door
een tussenpe1·soon voor de verkoop in
het klein aan persoonlijke klanten, noch
het opmaken van een voo1'lopige jacttttt?'
in geval van contante betaling bij de
Ve?'koop, noch de akkom·den OVB1' het
maken van klanten, noch het feit dat
de opdmchtgeve1· niet in de 1'eiskosten
van de tttssenpe1·soon is tussengekomen
op de afwezigheid van gezag wijzen, kan

(1) Cass., 22 februari 1974 (A?'?'. cass., 1974,
blz. 696).
(2) TROCLET, Le statttt ju?·idique des ?'ep?·esentants de commerce, d. I, blz. ·34, nr. 112;
PAPIER-JA~fOULLE, Le statttt des ?'ep1·esentants
de cmnmm•ce, biz. 35 tot 39 ; CoLENS, Le
contmt d'emploi, 5e uitg., blz. 296 tot 302.

-- 208wettelijk M'uit afleiden dat de opdrachtgever het bewijs dat de ove1·eenkomst inzake de handelsvertegenwoordiging welke
hij met de tussenpe1·soon heejt gesloten
geen arbeidsove1·eenkomst voo?' bedienden is (I). (Art. 2, lid 2, wet van 30 juli
1963.)
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« HORAOIO ,, T.
MARIEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 15 februari 1974 door het
Arbeidsho£ te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
dooTdat het arrest beslist dat onder
het regime van de op 15 oktober 1966
tussen partijen gesloten overeenkomst
Mondia-uurwerken behoorden tot de
artikelen van eiseres, dat zij derhalve
door verweerder mochten' verkocht worden, dat verweerder daarvoor de exclusiviteit had in de overeengekomen zone,
en dat daaraan geen afbreuk wordt
gedaan door het feit dat eiseres voor de
verkoop van de Mondia-uurwerken tijdelijk een andere vertegenwoordiger heeft
aangesteld, zulks zonder te antwoorden
op het middel waardoor eiseres, in haar
tweede verzoekschrift in hoger beroep
geclagtekend 4 december 1973, liet
gelden dat verweerder de verkoop van
de Mondia-artikelen nooit had verkregen,
dat er nooit een rechtstreekse of onrechtstreekse bestelling, dragende op die
artikelen, genoteerd werd en dat er dus
nooit een verkoop van die artikelen was
doorgegaan,
en dooTdat het arrest, zonder enige
n1.otivering, het hoger beroep van eiseres
ongegrond verklaart en zodoende het
verweermiddel van eiseres verwerpt waardoor deze, in haar voormeld verzoekschrift van 4 december 1973, Iiet gelden
dat de verkoop der artikelen van de vennootschappen Koh-I-Noor en Flandria
niet tot de werkzaamheden van verweerder behoorde,
teTwijl dit gebrek aan antwoord waar
het gaat om de twistvraag betreffende
de Mondia-artikelen en dit gebrek aan
(1) Raadpl. cass., 13 februari 1974 (A1·r.
cass., 1974, biz. 648); zie het volgend arrest.

motivering waar het gaat om de twistvraag betreffende de vennootschappen
Koh-I-Noor en Flandria een schending
uitmaken van artikel 97 van de Grandwet:
·
Overwegende dat bij het onderzoek
van de betwisting over de achterstallige
en verdoken commissielonen, meer bepaald over het artikel 7 van de overeenkomst van 15 oktober 1966 dat verweerder recht verleent op commissieloon voor
zaken die eiseres zonder zijn tussenkomst
in zijn sector afsluit, het beroepen vonnis
uitlegt dat artikel 10 van dezelfde overeenkomst verweerder gelast met de
verkoop van artikelen van eiseres, dat
uit het latere contract van 2 januari 1970
en het contract met een zekere Will blijkt
dat Mondia-uurwerken artikelen zijn
van eiseres en dat in het eerste contract
van 15 oktober 1966 deze Mondia-uurwerken niet uitgesloten werden ; dat het
beroepen vonnis beslist dat verweerder
voor zijn gebied de exclusieve verkoop
toegezegd kreeg ook van de Mondiaartikelen, bepaalde ldanten en steden
niet te na gesproken ;
Overwegende dat het arbeidshof deze
redenering samenvat door te overwegen
dat de Mondia-uurwerken een artikel zijn
van eiseres en dat derhalve, zolang de
overeenkomst van 15 oktober 1966 in
voege was, verweerder deze uurwerken
mocht verkopen en de exclusiviteit had
in het overeengekomen gebied doch met
uitzondering van bepaalde steden en
klanten ; dat het arrest op dit punt aan
het vereiste van artikel 97 van de Grandwet voldoet ;
Overwegende dat, in haar tweede
verzoekschrift tot hoger beroep gedagtekend 4 december 1973 en neergelegd
ter griffie van het arbeiclshof op 6 december 1973, eiseres stelde dat verweerder
nooit de exclusieve verkoop werd toegestaan van goederen van de personenvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Koh-I-Noor en Flandria; dat
eiseres aanvoerde dat het verweerder
eenvoudig niet. verboden was artikelen
van deze zustervennootschappen te verkopen en dat hij in werkelijkheid nooit
goederen van deze firma's had verkocht ;
Overwegende dat noch in het beroepen
vonnis noch in het arrest enige beslissing
voorkomt dat de verkoop van goederen
van de vennootschap Flandria aan verweerder werd voorbehouden voor enig
gebied;
Dat op dit punt het middel bij gebrek
aan belang niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het beroepen vonnis

-209beslist dat voor de periode van 15 oktober 1966 tot 2 januari 1970 commissieloon verschuldigd is aan verweerder
« op alle rechtstreekse en onrechtstreekse
orders van de klanten voortkomende
uit z;ijn sector >>, bepaalde ldanten uitgesloten blijvend, " met dien verstande
dat dit commissieloon verschuldigd is
op alle orders betrekking hebbende op
artikelen >> o.m. van de vennootschap
Koh-I-Noor; dat dezelfde beslissing herhaald wordt in de deskundigenopdracht ;
Overwegende dat het arrest, zonder
enige overweging aan de goederen van
de vennootschap Koh-I-Noor te wijden,
eenvoudig de beschikkingen van het
beroepen vonnis bevestigd ; dat het
aldus artikel 97 van de Grondwet
schendt;
Ove.r het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1134, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek
en 2 van de wet van 30 juli 1963 tot
instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers,
doordat, het arrest beslist dat verweerder gedurende de periode van 15 oktober
1966 tot 2 januari 1970 voor eiseres uurwerken en aanverwante artikelen verkocht, dat geen afwezigheid van gezag
was bewezen en dat bepaalde elementen
aantonen dat de activiteit van verweerder in werkelijkheid werd uitgeoefend
onder het gezag van eiseres, deze elementen zijnde, volgens de eerste rechter en
het arbeidshof, dat verweerder dagrapporten moest indienen, dat eiseres
herhaaldelijk aandrong op spoedige toezending, dat verweerder aanwezig moest
zijn op conferenties over marktprospectie, dat aan verweerder illl.s'tructies werden gegeven tot het bezoeken van bepaalde ldanten, dat er kontroletournees werden gedaan in zijn sector, dat aldus op
de activiteit van verweerder bij de klanten van zijn sector controle werd uitgeoefend, dat verweerder de lijst moest
geven van de personen aan wie hij
publiciteitsmaterieel had gegeven, en dat
verweerder instructies kreeg in verband
met publiciteitsvormen, levering van
koopwaren en vertaalwerk,
terwijl uit de op 15 oktober 1966 tussen
partijen gesloten overeenkomst en uit
de hierna aangeduide artikelen van die
overeenkomst blijkt a) dat verweerder
als vrije handelaar optrad (artikel 1), b)
dat verweerder mocht factureren en in
eigen naam ontvangen (artikel 2), c) dat
zijn reiskosten niet betaald werden
(artikel 7), d) dat verweerder zelf zijn

clientele mocht maken en e) dat derhalve
de door de feitenrechters aangehouden
gegevens 1outer feitelijke gedragingen
van partijen uitmaakten en niet de uitvoering waren van wat in de overeenkomst bedongen · was, zodat, door op
grond van die gegevens te beslissen
dat er ten deze een bediendenovereenkomst bestond zoals bedoeld in artikel 2
van voormelde wet van 30 juli 1963,
eet·ste ondet·deel, het arrest de bewijskracht miskent welke door de artikelen 1319, 1320 en 1322 aan de overeenkomst van 15 oktober 1966 wordt
gehecht;
tweede onderdeel, het arrest de bindende
kracht miskent welke door artikel 1134
van het Burgerlijk W etboek aan gezegde
overeenkomst wordt gehecht ;
dm·de ondm·deel, de door de feitenrechters aangehouden gegevens verenigbaar zijn met het begrip van vrije
agentuur en het niet mogelijk maken een
verband van ondergeschiktheid af te
leiden zoals bedoeld in artikel 2 van
voormelde wet ; de door eiseres ingeroepen gedraging van verweerder, waarvan
de werkelijkheid door het arrest niet
wordt ontkend doch impliciet wordt aangenomen, overeenkomstig artikel 2 van
voormelde wet het bewijs opleverde van
de afwezigheid van gezagsverhouding, die
gedraging bestaande in het fflit a) dat
verweerder een eigen handel had en ingeschreven was in het handelsregister,
b) dat verweerder ten aanzien van de
maatschappelijke zekerheid gedurende
gans de betwiste periode zich als een
vrije handelaar heeft gedragen, c) dat
verweerder als vrije handelaar de handelsgebruiken onderschreef van het N ationaal Comite der uurwerkmakers, d) dat
wanneer de activiteit van verweerder
gewijzigd werd, hij op 2 januari 1970
een nieuw en verschillend contract afsloot waarin de gezagsverhouding werd
bepaald, e) dat verweerder vakantie nam
naar eigen goeddunken, f) dat hij op
1 dece1Uber 1969 zijn eigen clientele verkocht, g) dat meestal de instemming van
verweerder werd gevraagd, h) dat hij
goed_eren verkreeg in stock en vrij
mocht verkopen :
'
W at het eerste onderdeel betreft
· Overwegende dat het arrest uitdrukkelijk aanneemt dat bij de aanvang van
de verkoopsactiviteit op 15 oktober 1966
de partijen schriftelijk overeenkwamen
dat verweerder zich als " vrij verkoper
zou gelasten met de verkoop van de
artikelen » van eiseres; dat de beslissing,

-210dat in werkelijkheid de activiteit werd
uitgeoefend onder het gezag van eiseres,
niet steunt op het geschrift van 15 oktober 1966, maar op feitelijke gegevens;
Dat het arbeidshof derhalve de bewijskracht van dit geschrift niet miskent en
het onderdeel feitelijke grondslag mist;
W at het tweede onderdeel betreft ;
Overwegeride dat de overeenkomst
die volgens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek de partijen tot wet strekt,
niet de tekst van het geschrift is maar
de gemeenschappelijke werkelijke bedoeling van de contracterende partijen;
dat ~het bewijs van de werkelijke overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en tussenpersoon wordt geregeld
door artikel 2 van de wet van 30 juli
1963;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;

tot 2 januari 1970 ook sloeg op de artikelen van de personenvennootschap KohI-Noor; verwerpt de_ voorziening voor
het overige; beveelt dat van clit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van het gedeeltelijk vernietigd arrest;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter zou worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
15 oktober 1975. 3e kamer.
Voorzitter, de· H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·8laggeve1·,
de H. Janssens. Gelijlclttidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1•s, de HH. Bayart en Houtekier.

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest aanstipt
« dat aan clie feitelijke gezagsverhouding

tussen de partijen~ geen afbreuk wordt
gedaan door de inschrijving van (verweerder) in het hanclelsregister ten einde
aan persoonlijke klanten-particulieren in
het klein te kunnen verkopen zonder
afbrm:tk: te doen aan de overeenkomst
van het nationaal con1.ite van uurwerkmakers en juweliers ; dat noch het opInaken van een voorlopige factum· ingeval van contante betaling bij de verkoop
(artikel 2) n9ch de afspraken betreffende
de vorming van de clientele (artikel 7
van de overeenkomst van 15 oktober
1966) wijzen op afwezigheid van gezag,
evemnin als het feit dat de (eiseres) niet
tussenkwam in de reiskosten van (verweerder); dat, zo er wezenlijke verschillen bestaan tussen de tekst van de contracten van 15 oktober 1966 en 2 januari 1970, geen wezenlijk verschil, meer
bepaald geen afwezigheid van gezag,
bewezen is in de periode van 15 oktober
1966 tot einde 1969 '';
Overwegende dat het arrest aldus
wettelijk kon beslissen dat eiseres het
bewijs niet levert dat het contract van
handelsvertegenwoordiging dat ze met
verweerder op 15 oktober 1965 gesloten
heeft, geen arbeidsovereenkomst voor
bedienden is ;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat
verweerders verkoopsexclusiviteit voor
de periode lopende van 15 oktober 1966

3e
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15 oktober 1975.

ARBEIDSOVEREENKOMST. -

ST.A-

TUUT VAN DE HANDELSVERTEGENWOORDIGERS. WET YAN 30 JULI 1963,
ARTIKEL 2, LID 2. VERJ\'IOEDEN
« JURIS TANTUM " DAT ER EEN ARBEIDSOVEREENKOJ\'IST VOOR BEDIENDEN
BESTAAT. BEWIJS DAT EEN DERGELIJKE OVEREENKOMST NIET BESTAAT.
-BEGRIP.

De 1·echte1' die vaststelt clat een tussenpe1'soon in naam van cle opd1·achtgever
slechts p1'oclttkten van een bepaald me1·k
kon ve1·kopen, dat hij op het showte1'1'ein op de vastgestelcle dagen en uren
moest aanw(!zig zijn, zonder zich te
kunnen laten ve1·vangen, dat alleen de
opd1·achtgeve1· kon beslissen over de
aankoop en de p1•ijs van het tweedehands mate1•ieel, dat de ve1·koop van
bijhoTigheden slechts kon gebetwen met
de uitd1·ukkelijke en sch1-iftelijke toestemming van de opd1·achtgeve1' en
dat iede1· vooTschot dadelij k aan de
laatstgenoemde moest woTden ove1·handigd, kan wettelijk emit ajleiden dat
het ve1•moeden dat e1' tttssen de paTtijen
een a1·beidsovereenkomst vooT bedienden
bestaat niet weTd omgekee1·d do01· de
weTkgever die ande1•e gegevens aanvoe1•de (1). (Art. 2, lid 2, wet van
30 juli 1963.)
(1) Zie het voorgaande arrest en noot 1
op blz. 208.

211(ALLARD, T.ALPAERTS
EN STEYAERT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 18 j1.mi 1974 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 5, inzonderheid
lid 1, van de wetten betreffende het
becliendencontract, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 20 juli 1955, 1, 2 van
de wet van 30 juli 1963 tot insteiling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers, 578, 1°, van het Gerechtelijk
vVetboek, 1319, 1320, 1322 van het
Burgerlijk vVetboek en 97 van de Grandwet,
clom·dat het arrest het bestaan. tussen
partijen van. een band van ondergeschiktheid bevestigt en alclus het arbeidsgerecht bevoegd verklaart, mn. de redenen
dat " gedaagden in hager beroep (than.s
verweerders) in naam van eiser in hager
beroep
(thans eiser) slechts caravans van een welbepaald merk mochten
verkopen >> en Mevrouw Steyaert verplicht was om de twee dagen en om de
twee weekends aanwezig te zijn op het
showterrein vanaf 1'4 u. 30 tot 20 uur
zonder zich voor deze prestatie te laten
vervangen (artikel 1 van de overeenkomst); dat "gedaagden in hoger beroep
de caravans van dit welbepaald merk
aileen mochten verkopen tegen prijzen
die door eiser in hoger beroep eenzijdig
werclen opgelegd >> (artikel 2 van de
overeenkomst); dat « gedaagden in hoger
beroep tijdens het verlof van eiser in
hoger beroep wel caravans mochten verkopen, doch met de stipulatie dat de
levering ervan pas zou kmmen gebeuren
na de terugkeer van eiser in hoger
beroep uit verlof » (artikel 3 van de overeenkomst); dat eiser in hoger beroep
aileen mocht beslissen of er tweedehandsmateriaal werd overgenomen en tegen
welke prijs (artikel 5 van de overeenkomst) en dat, « wat de verkoop van alle
bijhorigheden betreft, deze verkoop pas
mocht gebeuren mits uitclrukkelijke en
schriftelijk aan te vragen toestemming
van eiser in hager beroep en de verplichting elk ontvangen voorschot onmiddellijk over te maken aan eiser in hager
beroep samen met de bestelbon met de
vermelding, zoals bepaalcl in artikel 1
van het c9ntract, dat de verkoop gebeurt
in naam van eiser in hager beroep »
(artikel 6 van de overeenkomst),

en dooTdat, volgens de beslissing, de
feiten door eiser aangevoerd om lwt
vermoeden van artikel 2, lid 2, van de
wet van 30 juli 1963 om te werpen, dit
wil zeggen « clat gedaagden in hager
beroep alle kosten voor zich namen ;
dat voor hen geen verlofregeling was
voorzien; dat de zaak gesloten was
bij afwezigheid van eiser in hager beroep
en er dus niet geleverd kon worden ; dat
geclaagden in hager beroep zich altijcl
als handelaars hebben beschouwd, wat
zij trouwens uitci'rukkelijk betwisten, en
buiten de inschrijving in het handelsregister ook een inschrijving hadden op
een BTW-nummer; dat hun commissielonen werclen gefactureerd ... », niet kunnen opwegen tegen « de wijze waarop het
contract moest uitgevoerd worden aan
de hand van de zeer precieze bepalingen
die het inhield aangaande zijn uitvoering ... »,
tm·wijl, em·ste onde1·deel, noch de verplichting in hoofde van een handelsvertegenwoorcliger om artikelen of produkten van de opdrachtgever in naam
van cleze laatste te verkopen of om de
ontvangen voorschotten op de verkoopprijs aan. de opdrachtgever onmiddellijk
over te maken, 9f om bijhorigheden te
verkopen mits uitclrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, noch het
recht van de opclrachtgever om de verkoopprijs van de te verkopen artikelen
of produkten te bepalen of om over de
overneming van tweedeha:ndse proclukten of artikelen te beslissen, noch
het becling volgens hetwelk ingeval
van verkoop door de ha:ndelsvertegenwoordiger tijdens het verlof van de
opdrachtgever, de levering slechts kon
gebeuren na de terugkeer van de opclrachtgever uit verlof, noch het heeling
dat een van beide vertegenwoordigers
om de twee clagen en om de twee weekends op het showterrein van de opdrachtgever vanaf 14 u. tot 20 uur aanwezig moest zijn, zowel afzonclerlijk clan
samen genomen, volstaa:n om het bestaan van een gezagsverhouding in de
zin van artikel 2, lid 1, van de wet van
30 juli 1963 eruit af te leiclen, gemelde
bepalingen slechts de besta:nddelen zijnde
van de verkoopspolitiek die de opdrachtgever wenst te voeren, zodat bij gebrek
aan enige ondergeschiktheid het arbeidsgerecht niet bevoegd was (schencling
van de artikelen I en 5 van de wetten
betreffende de arbeiclsovereenkomst voor
bedienclen, 1 en 2 van de wet van 30 juli
1963 en 578, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek);
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tweede onclenleel, uit artikel 5 van de
overeenkomst blijkt, zoals door eiser in
conclusie aangestipt, dat een commissieloon verschuldigd was op de andere
merken dan· het merk Sprite en op de
occasie-caravans, hetgeen erop wijst dat,'
in strijd met de bewering van de rechter
ten grande, de verweerders er niet toe
beperkt waren enkel het merk " Sprite "
te verkopen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek);
de1·cle onde1·deel, de door eiser aangevoerde en door de beslissing vastgestelde
feiten volstaan om enige gezagsverhouding uit te sluiten en aldus om het vermoeden van artikel 2, lid 2, van de wet
van 30 juli 1963 om te werpen (scl;:lending
van artikel 2, lid 2, van de wet van 30 juli
1963) en anderzijds de feitenrechter
geen rekening houdt met feiten die eiser
in conclusie had aangehaald' en die
kenmerkend waren voor de afwezigheid
van enig gezag in hoofde van de opdrachtgever en aldus op die conclusie
geen passend antwoord geeft (schending
van artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de artikelen 1
en 2 van de wet van 30 juli 1963 tot
regeling van het statuut der handelsvertegenwoordigers blijkt dat de hoedanigheid van bediende wordt vermoed
tenzij het tegendeel wordt bewezen ;
Overwegende dat het arrest zulks
bevestigt wanneer het stelt dat bedoeld
artikel 2 «een vermoeden inhoudt dat
weerlegd kan worden door het bewijs
van het tegendeel >> en beslist dat al de
door eiser aangevoerde feiten niet opwegen tegen de wijze waarop het contract
moest worden uitgevoerd aan de hand
van de in het onderdeel omschreven
precieze bepalingen ;
Overwegende dat het onderdeel, dat
uitgaat van de stelling dat het arrest de
in het onderdeel vermelde omstandigheden aanhaalt ten bewijze van het
bestaan tussen partijen van een arbeidscontract voor bedienden en niet als
weerlegging van het door eiser aangevoerde tegenbewijs, op een verkeerde
lezing van het arrest berust en derhalve
feitelijke grondslag mist ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, bij gebrek aan
overlegging van de overeenkomst, het
onderdeel dat de miskenning van de
bewijskracht van artikel 5 ervan inroept
niet ontvankelijk is ;

vVat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uit << de
wijze waarop het contract moest worden
uitgevoerd aan de hand van de zeer
precieze bepalingen die het inhield aangaande zijn uitvoering " en welke het
opsomt, wettelijk heeft kunnen afleiden
dat de door eiser aangevoerde omstandighederi niet van die aard waren dat
zij het door artikel 2 van de wet van
30 juli 1963 ingestelde vermoeden konden
weerleggen ;
Overwegende dat de rechter aldus de
conclusie van eiser beantwoordt; dat in
zoverre eiser voorhoudt dat zijn conclusie niet werd beantwoord, hij nalaat
de feiten te preciseren waarmede het
arrest geen rekening zou hebben gehouden;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ; ·
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
15 oktober 1975. 3e kamer. Voo?"zitte?' en Ve1·slaggeve1", de H. Naulaerts, raadsheer waarnmnend voorzitter.
- Gelijkl1ddencle conchtsie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite?", de H. Ansiaux.

3e KAMER.- 15 oktober 1975.
lO VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - RECHTSVORDERING. - AANVANG VAN DE VERJARING.

2° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. - BEREKENING VAN DE VERJARINGSTERMIJN. TOE TE PASSEN
REGEL.
3° VERJARING. - BURGERLIJKE ZAKEN. MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN DE ARBEIDERS.- RECHTSVORDERING TOT BETALING VAN DE
BIJDRAGEN. - VERJARING. AANVANG VAN DE VERJARINGSTER:MIJN.
4° SOCIALE ZEKERHEID. - WERKNE:MERS.- VORDERING TOT BETALING
VAN BIJDRAGEN.
VERJARING. AANVANG.
1° De verja1·ingste1·mijn van een ?'echts, vm·clering gaat, in de regel, in op de clag
waarop het ?'echt om de rechtsvorcle1·ing
in te stellen ontstaat ( l).
(1) Raadpl. cass., 24 juni 1886 (Bull. en
Pas., 1886, I, 277); 25 augustus 1943 (ibid.,

-2132° A1·tikel 52 van het GeTechtelijk Wetboek naa1· luid waaTvan een tm·mijn
ingaat de dag na die van de akte of van
de gebetwtenis welke hem doet ingaan,
w01·dt toegepast vooT de beTekening van
de ve1'jaTingsteTmijnen (l).
3° en 4° De ve1'jaTing van de 1'echtsv01·dm·ing
tot betaling van de bijdmgen aan de
Rijksdienst voo1· maatschappelijke zeke1'·
heid gaat slechts in de dag na de laatste
dag, van de teTmijn waaTbinnen deze
bijdTagen dooT de wm·kgeve1· moeten
betaald wo1·den (2). (Art. 34, lid 3,
K. B. van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.)
(RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE
ZEKERHEID, T. ENGELEN EN SEGERS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 maart 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 23, 42 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke, zekerheid
der arbeiders, 5 van het besluit van de
Regent van 16 januari 1945 betreffe:ride
de werking van de Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid, gewijzigd
door artikel 2 van het koninldijk besluit
van 15 juni 1953, 48, 49, 52 van het
Gerechtelijk Wetboek, 1185, 1186 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat het arrest het beroepen vonnis
bevestigt « voor zover de bijdragen en
aanhangen voor het EJerste kwartaal 1968
als verjaard werden aangezien )), om de
uit dat vonnis overgenomen redenen
« dat de bijdragen voor een bepaald
kwartaal verschuldigd zijn op de laatste
dag van het kwartaal (besluit van de
Regent van 16 januari 1945, artikel 5);
dat de gevorderde bijdrage met aanhangen van het eerste trimester 1968
dus verschuldigd waren op 31 maart 1968
en verjaarden drie jaar later, dus op
30 maart 1971 te 24 uur ; dat bijgevolg
de dagvaarding (in datum van 31 maart
1971) een dag te laat gebeurde en er
1943, I, 337); 3 december 1954 (ibid., 1958,
I, 312); 9 maart 1967 (A1·r . .cass., 1967,
biz. 864); DE PAGE, d. VII, 2• uitg., biz. 1043,
nr. 1148; PLANIOL en RIPERT, d. VII, nr. 1352,
biz. 766; AuBRY en RAu, door Es~miN,
cl. XII, § 771.

verjaring is voor dat deel van de vordering )), en dienvolgens uit de afrekening van de door eiser gevorderde son'lmen de bedragen van 11.147 frank,
1.114 frank en 3.214 frank, verbonden
aan het eerste trimester van 19.68, verwerpt,
te1·wijl, eerste oncle1•deel, artikel 42 van
voormelde wet van 27 juni 1969 bepaalt
dat « de schuldvorderingen van de
Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid op de werkgevers die onder deze wet
vallen, verjaren na drie jaar >>; deze
termijn van drie jaar in beginsel pas kan
ingaan met de dag waarop de rechtsvordering ontstaat en, volgens artikel 5
van het besluit van de Regent van
16 januari 1945, «de bijdragen verschuldigd voor het verlopen kwartaal ... door
de werkgever uiterlijk de laatste dag
van de maand volgend op clit kwartaal,
(moeten) worden betaald », zodat eisers
rechtsvordering tot betaling van de door
verweerster over het eerste kwartaal van
1968 verschuldigde bijdragen pas. is ontstaan op l mei 1968, en derhalve het
arrest, door te beslissen dat de verjaring
van eisers vordering tot betaling van
bedoelde bijdragen met aanhangen over
het eerste kwartaal 1968 is beginnen te
lopen op 31 maart 1968 en « drie jaar
later, dus op 30 maart 1970 >> verstreken
is, de 'hiervoren aangeduide wetsbepalingen schendt ;
tweede onderdeel, door te overwegen
dat de driejarige verjaring die zbu zijn
begonnen te lopen op 31 maart 1968,
verstreken zou zijn op 30 maart 1971
te 24 uur, het arrest in ieder geval de
artikelen 48, 49 en 52 van het Gerech'
telijk Wetboek, inzonderheid artikel 52,
schendt, volgens welke bepalingen de
termijn moet worden gerekend, niet
vanaf de dag van de a.lde of van de
gebeurtenis die hem doet ingaan, maar
vanaf de da.g die op deze dag volgt :
Overwegende dat, zo...,..artikel 42 van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zeker'heid der arbeiders bepaalt dat de schuldvorderingen van de ,Rijksdienst voor
maatschappelijke zekerheid op de werkgevers die onder deze wet vallen, na drie
jaar verjaren, en zo artikel 34, lid 1, van
het koninklijk besluit van 28 november
(1) Raaclpl.
en Pas., 1886;
(2) Raaclpl.
Pas., 1954, I,

cass., 11 maa.rt 1886 (Bull.
I, 105).
cass., 1 juli 1954 (Bull. en
950).
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1969 bepaalt dat het bedrag van de
bijdragen van de arbeiders en van de
werkgever door dezen aan de Rijksdienst
voor Trtaatschappelijke zekerheid verschuldigd is op de volgende data van
elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 september
en 31 december, lid 3 van clit laatste
artikel er nochtans aan toevoegt : « De
bijdragen verschuldigd voor het verlopen
kwartaal, alsook het saldo van deze
bijdragen, zo het een werkgever, bedoeld
in lid 2 van dit artikel, betreft, moeten
door de werkgever, uiterlijk de laatste
dag van de maand volgend. op clit
kwartaal, worden betaald » ;
Overwegende dat eruit volgt dat het
recht om een vordering in te stellen
voor de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid slecl'lts ontstaat na het
verstrijken van de in bedoeld lid 3
bepaalde termijn en dat derhalve de
verjaringstermijn van drie jaar slechts
kan ingaan met cle dag waarop dit
recht ontstaat ;
Overwegende dat, bovenclien, ingevolge artikel 52 van het Gerechtelijk
W etboek, de termijn wordt gerekend
vanaf de dag na die van cle akte of van
de gebeurtenis welke hem cloet ingaan;
Overwegende mitsclien dat, in strijd
met wat het arrest beslist, de verjaring
ten deze van cle vordering betreffencle
de bijdragen verschuldigd op 31 maart
1968 niet verkregen was op 30 maart
1971 te middernacht, maar slechts op
1 mei 1971;
Dat het middel gegroricl is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de bijclragen en aanhangen voor
het eerste kwartaal 1968 ; beveelt dat
van clit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant v;an de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat erover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de :;tldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
15 oktober 1975. 3e kamer. VooTzitter en Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemencl voorzitter.
- Gelijklnidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. De
Bruyn.

3e

15 oktober 1975.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

TERMIJN. DIENSTPLICHTZAKEN.
BESLISSING VAN DE HERKEURINGS·
RAAD WAARBIJ EEN ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN. VOORZIENING NIET ONTVANKELIJK VOOR DE
EINDBESLISSING.

Tegen de beslissing waa1·bij de heTketwingsTaad een onde1·zoeksmaatregel
beveelt en de ttitspmak ten grande
wo1·dt nitgesteld kan v661· de eindbeslissing geen vom·ziening in cassatie wm·clen
ingestelcl (1). (Art. 1077 G. W. en
art. 416 Sv.)
(DEOM.)

ARREST.

RET HOF;- Gelet op cle bestrede~1
beslissing, op 4 juni 197 5 door de Herkeuringsraacl van de provincie Limburg
gewezen;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een beslissing van cle
herkeuringsraad, waarbij de inobservatiestelling van eiser in het militair
hospitaal te Brussel bevolen wordt ;
Overwegende dat de voorziening tegen
zodanige beslissing, die geen uitspraak
doet over een geschil omtrent de bevoegdheid, enkel openstaat na de definitieve beslissing ;
Dat de voorziening derhalve niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
15 oktober 1975. 3e kamer. VoOTzitteT en Vm·slaggeve1·, cle H. Naulaerts, raadsheer waarnmnend voorzitter.
- Gelij kluiclende conclttsie, de H. Krings,
aclvocaat-generaal.

{1) Oass., 5 juli 1954 (A1·1·. cass., 1954,
biz. 726) ; vgl. cass., 17 november 1971
(ibid., 1972, biz. 272).

2153e KAMER. -

15 oktober 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. ~ MIDDEL
DAT KRITIEK OEFENT OP EEN FEITELIJKE BEOORDELING VAN DE HERKEURINGSRAAD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° CASSATIEMIDDELEN. - DIENSTPLIOHTZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP
EEN STUK DAT NIET AAN DE HERKEURINGSRAAD IS OVERGELEGD. - NIETONTVANKELIJKHEID,
1° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat kTitiek oefent op een feitelijke beooTdeling van de he1· ken1·ingsmad (1).
2° Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel
dat geg1·ond is op stttkken die niet aan
de he1·kett1·ings1·aad zijn oveTgelegd (2).

(DEWALQUE.)
ARREST,
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 30 juli 197 5 door de Herkeuringsraad van de provincie Limhurg
gewezen;
Over het middel, hie1·uit afgeleid dat
de herkeuringsraad de aanvraag van
eiser om vrijstelling of voorlopige afkeuring op lichamelijke grond verwerpt,

te1·wijl het door twee geneesheren van
de Raad verrichte onderzoek naar de
geschiktheid van eiser om zijn dienstplicht te vervullen onvoldoende is, zoals
blijkt uit geneeskundige en andere
getuigschriften :
Overwegende dat, in zoverre het
middel de beslissing bekritiseert waarbij
eiser geschikt wordt verldaard om zijn
dienstplicht te vervullen, het opkomt
tegen de feitelijke en onaantastbare
beoordeling van de herkeuringsraad en
derhalve niet ontvahkelijk is;
Overwegende dat, in zoverre het
middel steunt op geneeskundige en andere
getuigschriften die niet aan de herkeu-

(1) en (2) Cass., 1 oktober 1975, sttpm,
blz. 146.

ringsraad werden overgelegd, het evenmin ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.

15 oktober 1975. 3e kamer. Vom·zitte1' en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklnidende conclusie, de H. Krings,
advocaat;generaal.

-

1e KAMER.- 16 oktober 1975.
1° SOCIALE ZEKERHEID. - MIJNWERKERS. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR J\HJNWERKERS. 0PDRAOHTEN.
2° SOCIALE ZEKERHEID. - MrJNWERKERs. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR. MIJNWERKERS. - DOOR
DIT FONDS BEHEERDE INKOJ\iSTEN. BESTANDDELEN VAN DE STAATSKAS,
IN DE ZIN VAN ARTIKEL 116 VAN DE
GRONDWET.
3° REKENHOF. - BELAST MET HET
NAZIEN EN HET VEREVENEN DER
REKENINGEN VAN ALLEN DIE TEGENOVER DE STAATSKAS REKENPLIOHTIG
ZIJN. - GRONDWET, ARTIKEL 116. STAATSKAS.- BEGRIP.

4° SOCIALE ZEKERHEID. - MIJNWERKERS. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR J\HJNWERKERS. DE
REKENINGEN MOETEN JAARLIJKS AAN
HET REKENHOF WORDEN OVERGELEGD.
5° REKENHOF. - GRONDWET, ARTIKEL 116. - REKENPLIOHTIGE TEGENOVER DE STAATSKAS. HOEDANIGHEID AFGELEID UIT DE AARD VAN HET
AMBT EN VAN DE VERANTWOORDELIJKHEDEN. - GEEN BENOEMING OF FOR·
MELE AANSTELLING IN DIE HOEDANIGHEID VEREIST.
6° REKENHOF. - GRONDWET, ARTIKEL 116. - REKENPLIOHTIGE TEGENOVER DE STAATSKAS.- STELSEL VAN
AANSPRAKELIJKHEID EN VAN JURISDIOTIE DAT AFWIJKT VAN HET GEMEEN
RECHT. STELSEL DAT NIETTEJVIIN
KAN VAN TOEPASSING ZIJN OP EEN
AMBTENAAR VAN EEN INSTELLING VAN
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OPENBAAR NUT :MET RECHTSPERSOONLIJKHEID.

7°

SOCIALE ZEKERHEID. MrJNWERKERs. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR JVIIJNWERKERS. GRONDWET, ARTIKEL I16.- A:MBTENAAR VAN
DIT :FONDS, REKENPLICHTIG TEGENOVER DE STAATSKAS.- 0NDERWORPEN
AAN DE RECHTSJVIACHT VAN HET REKEN •
HOF, ZELFS INDIEN DEZE HOEDANIGHEID
HEM NIET UITDRUKKELIJK BIJ OF
KRACHTENS DE WET IS TOEGEKEND.

8°

REKENHOF. GRONDWET, ARTIKEL ll6. ~ NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR l\UJNWERKERS. AMBTENAAR VAN DIT FONDS, REKENPLICHTIG
TEGENOVER DE STAATSKAS. 0NDERWORPEN AAN HET REKENHOF, ZELFS
INDIEN DEZE HOEDANIGHEID HEM NIET
UITDRUKKELIJK BIJ 01<' KRACHTENS DE
WET IS TOEGEKEND.

9°

REKENHOF, GRONDWET, ARTIKEL ll6. REKENPLICHTIG TEGENOVER DE STAATSKAS.- BEGRIP,

10°

SOCIALE ZEKERHEID.- MrJNvVERKERS. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR ll'liJNWERKERS.- AJVIBTENAAR VAN DIT FONDS, REKENPLICHTIG
TEGENOVER DE STAATSKAS. WET
VAN I6 JVIAART I954 BETJ;l.EFFENDE DE
CONTROLE OP SOJVIJ\UGE INSTELLINGEN
VAN OPENBAAR NUT. WET VAN
25 APRIL I963 BETREFFENDE HET
BEHEER VAN DE INSTELLINGEN VAN
OPENBAAR NUT VOOR SOCIALE ZEKERHEID. WET VAN 28 JUNI I963 TOT
WIJZIGING EN AANVULLING VAN DE
WET OP DE RIJKSCOJVIPTABILITEIT. DE WETGEVER HEEFT DOOR AANNEJVIING VAN DEZE WETTEN GEWILD DAT
RET REKENHOF T.A.V. EEN DERGELIJKE
AMBTENAAR DE OPDRACHTEN, ALS BEDOELD IN ARTIKEL ll6 VAN DE.GRONDvVET, ZOU HEBBEN.

II 0

REKENHOF. REKENPLICHTIGE
TEGENOVER DE STAATSKAS. NATIO-

(1) en (2) Artikel 47 van de wet van 20 augustus 1920 bepaalt dat het Nationaal pensoenfonds voor mijnwerkers, dat onder staatswaarborg staat, rechtspersoonlijkheid }leeft.
Artikel 48 van dezelfde wet vermeldt onder
de inkomsten van het Fonds een staatssubside.
De besluitwet van 10 januari 1945 herhaalt
dat het Fonds, dat een openba1·e instelling is,
als dusdanig rechtspersoonlijkheid geniet.
Artikel 4 van diezelfde besluitwet bepaalt dat
de mate waarin de Staat tussenkomst door
de Koning wordt vastgesteld.

NAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWER·
KERS.- AJVIBTENAAR VAN DIT FONDS,
REKENPLICHTIG TEGENOVER DE STAATSKAS. WET VAN I6 JVIAART I954 BETREFFENDE DE OONTROLE OP SOJVIMIGE
INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT. WET VAN 28 JUNI I963 TOT WIJZIGING
EN AANVULLING. VAN DE WET OP DE
RIJKSCOJVIPTABILITEIT. DE WETGEYER HEEFT DOOR AANNEMING VAN
DEZE WETTEN GEWILD DAT HET REKENHOF T.A.V. EEN DERGELIJKE AJVIBTE·
NAAR DE OPDRAOHTEN, ALS BEDOELD IN
ARTIKEL ll6 VAN DE GRONDWET, ZOU
HEBBEN.

I2o

SOCIALE ZEKERHEID.- MIJNWERKERS. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS. ADJVIINISTRATEUR-GENERAAL VAN DIT FONDS.
REKENPLICHTIGE TEGENOVER DE
STAATSKAS, IN DE ZIN VAN ARTIKEL ll6
VAN DE GRONDWET.

I3o

REKENHOF. NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR JVIIJNWERKERS. - ADJVIINISTRATEUR-GENERAAL VAN DIT
FONDS. REKENPLIOHTIGE TEGENOVER DE STAATSKAS, IN DE ZIN VAN
ARTIKEL ll6 VAN DE ,GRONDVVET.

I 0 Het Nationaal pensioenfonds voo?' mijnwerkers, openba?'e instelling (I) wellce

is opge1·icht b~f de wet van 20 aug~tstus
1920, is kmchtens de bepalingero van de
besluitwet van 10 janum·i 1945 e1·mee
belast, onder waa1·bm·g van het Rijk (2),
te zo?·gen voo?' de we1·king van de verschillende onderdelen van de sociale
zekerheid van de mijnwerkeTs en e1·mee
gelijkgestelden en dam·toe tussen de
ve~·schillende secto1·en ove~·eenkomstig de
doo?' de wet bepaalde ve1·houdingen, o.a.
de bijdragen om te slaan welke de wet
aan degenen die de mijnen ontginnen
en de eTmee gelijkgestelden alsmede aan
de mijnwerlcers en de e~·mee gelijlcgestelden ve1·plicht te stoTten aan dat Fonds.
(ViTet van 20 augustus I920 gewijzigd
bij de wet van 30 december I924 ;
besiuitwet van IO januari I945 gewijzigd bij de wetten van 27 maart I95I
Het koninklijk besluit nr. 50 van 20 oktober
1967 heeft het stelsel van het rust-· en overlevingspensioen veralgemeend en bijgevolg
beslist (art. 37) dat de uitgaven voortvloeiend
uit de wetgeving inzake het rust- en overlevingspensioen voor mijnwerkers worden gedekt door een jaarlijkse bijdrage van het Rijk
welke voortaan aan de Rijksdienst voor werknemers wordt afgedragen.
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tegenover de Staatskas, in de zin van
a1·tilwl 116 van de G1·ondwet, wonlt
af geleicl t<it de aanl van het am bt en de
aanspmkelijkheid welke bij of kmchtens
de wet wonlen toegekend aan hen die o.a.
belast zijn met het behe1'en van of het
omgactn met openba1·e gelden ; een
benoeming of een fo1'mele aanstelling in
deze hoedanigheid bij of kmchtens de wet
is doo1' de GTondwet niet ve1'eist.
6° Hoewel de hoedanigheid van 1'0kenplichti ge te genove1' de Staats kas een stelsel
van aanspmkelijkheid en van 1'echtspmak implicee1·t dat afwijkt van het
gemeen 1'echt, is clit stelsel niettemin,
wegens g1·ondwettelijke bepalingen, van
toepassing op allen die een dm·gelijke
hoeclanigheid bezitten, zelfs indien zij

ambtenaa1' zijn van een instelling van
openbaa1' nut, zoals het Nationaal pensioenfonds voo1· mijnweTkeTs. (Art. ll6
Gron.dwet; wet van I6 maart I954.)
7o en 8° Geen enkele g1·ondwettelijke of
wettelijlce bepaling impliceert dat een
ambtenam· van het Nationaal pensioenfonds vooT mijnweTke1·s niet onde1'W01pen
is aan de 1·echtsmacht van het Relce1ihof,
als bedoeld in a1'tikel 116 van de G1·ondwet, door het feit alleen dat de hoedanigheid van Telcenplichtige tegenove1' de
Staatskas hem niet tdtd?"ukkelijk bij of
kmchtens de wet is toegekend.
go Rekenplichtig tegenovm· de Staatslcas en
onde1·worpen aan de Techtsma,cht van
het Relcenhof oveTeenlcomstig a1'tikel 116
van de Gronclwet is hij die in de verscheidene, zelfs gedecent1·aliseenle best~t1'en van de Staat 1'ekenschap moet ajleggen van de aan zijn behee1· toeve1't1·omvde
OJJenbct1'e geld en (2) ; luidens a1'tikel 7,
lid 2, van de wet vm~ 15 mei 1846 op
de R~j lcscomptabiliteit, wonlt, behoudens
de bij de wet gestelde t<itzondm·ingen,
iede1·e ambtmwa1· belast met enig behee1'
van aan de Staatslcas toebehoTencle gelclen
als 1·ekenplichtige e1'kend doo-r het feit
alleen dat cle gelclen tegen zijn kwitantie
of zijn ont'uangbewijs gesto·rt tv01'den (3).
10 en liD Hoewel de wet van 16 maa1·t 1954
bet?·effencle de cont1·ole op sommige instel;lingen van OJJenbaar nttt niet Hitdndclcelijk melding maakt van de Techtsmacht van het Relcenhof t.a.v. een Tekenplichtige tegenove1' de Staatskas, o.a.
van een ambtenaa1' van het N ationaa.l
pensioenfoncls voo?' mijnwe1'ke1·s, tenv~jl
zij bepaalt dat clit Hof bevoegd is O'ln
toezicht en cont1'ole op dit Fonds ttit te

(1) Raaclpl. cass., 1 december 1943 (B1tll.
en Pas., 1044, I, 88) en de conclusie van procureur-gcneraal Hayoit de Termicourt, toen
aclvocaat-gcneraal, A?T. cass., 1044, blz. 38.
(2) Na er to hebben op gewozen clat geen
enkele wet een oinschrijving heeft gegeven
van wat een rekenplichtige tegenover de
Staat is (" nne definition eta:it inutile, cos mots
s'expliquent d'eux-memes ... »), voegt de pl•ocureur-generaal Leclel·cq era.an toe : « un
comptable, qu'il soit public m't prive, est
celui qui est tenn de rendre compte <\ quelqn'lm qui on a regn la gestion de ses interets ;
de cette gestion ainsi regno depend clone la
qualite ot derivent les obligations du comptable ; et de la il suit que si ces interets sont les
interets du public, si ce sont les deniers cln
tresor public, si la gestion en a etC regue <le
l'Etat, celui qui l'a regue en cloit compte a
l'Fltat et partant est comptable public, est

comptable envers le tresor public , ( conclusie
voor cass., 2 januari 1852, B1tll. en Pas., 1852,
I, 265 en vlg., inz. biz; 299).
(3) Artikel 11 van cle wet van 15 mei 18'16
beoogt oak cle « ontvanger, kassier, bewaa.l'nemer of hoegcnaamcle aangestelcle met penningen van 't La.ncl belast "die onder de rechtsmacht van het R.ekenhof vallen.
Raaclpl. cass., 10 januari 19,±6 (twee arrcs- ·
ten) (B1tll. en Pas., 1046,· I, 10 en Hi), 17 maa1·t
en 2 mei 104!} ('ib·icl., 1949, I, 206 en 315), 18 juni
1054 (ibid., 1954, I, 8!}5) en 25 oktober 1054
(·ibid.,, 1055, I, 162) : oncle,rgeschikten, zoals
beclienclen of onder-postontvangers bij het
bestuur cler postorijen en loketbeclienclen bij
het bestuur der postchecks, zijn geen rekenplichtigen tegen 0 ver cle Staatskas, zolfs a.!s
zij met gclcl omgaan, want 2;ij cloen zulks op
de verantwoordelijkheid van eon rekenplichtige.

en 28 april I958 en het koninldijk
besluit nr. 50 van 24 oktober I967.)
2o en 3o De inkomsten, die te1' beschikking
zijn van het N ationaal pensioenjonds
voor mijnwerke1·s, een openbm·e instelling welke is opge1'icht bij de wet van
20 augt<stus 1920, en die het Fonds
ove1·eenkomstig de voo1·waa1·den van de
wet moet behe1·en, -zijn bestanddelerv van·
de Staatskas, in de zin van m·tikel 116
van de Gmndwet, dit wil zeggen « openba?'e gelden », die van rechtswege onder
de in deze g1·ondwettelijke bepaling nee1'gelegde waa1·borg van toezicht en cont1·ole
vallen (I).
4° De rekeningen van het N ationaal pensioenfonds voo1· mijmvm·lw1·s moeten
jaarlijks voo1· toezicht aan het Rekenhof
wonlen ove1·gelegd. (Artt. I, B, en. 6,
§ 4, wet van. I6 maart 1954.)
5o De hoedanigheid van 1·ekenplichtige
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oefenen, moet 'niettemin ttit artikel 116
van de G1·ondwet en ttit deze wet, zoals
ttit de wetten van 25 ap1·il en 28 jtmi
1963, w(n·den ajgeleid dat het Rekenhof
t.a.v. een de1·gelijke 1'ekenplichtige de
opcl1·acht moet vervnllen die e1·aan is
toeve1't1'ouwd door a1·tikel116 en die nacle1·
wo?·dt bepaald bij de a1·tikelen 8 en 10
van de wet van 29 oktobe?' 1846.
12° en 13° Het Rekenhof dat vaststelt clat
cle administ1·atett1'-gene1·aal van het Nationaal pensioenjonds voo1' mijnwe1'ke1·s,
belast met het " clagelijks behee1· " van
clat Fonds in cle zin van de wet van
25 april 1963 betreffende het behee?' van
de instellingen van openbaa?' nttt voo1'
sociale zeke1·heid en sociale voo1'Z01'ff ( l),
de leiding heeft van de comptabiliteit,
o.a. bevoegd is om kwitantie of dechar·ge
te geven van alle om welke 1'eclen oak
gesto1·te becl1·agen, om alle ve1'?'ichtingen,
beha.lve dadingen en comJJ1'omissen, te
cloen teneincle de ve?'schttlcligde bed1·agen
1:n te vonle1·en en te innen (2), leicl.t
claa1·u.it wettelijk af dat deze ambtenaa1·
de hoeclanigheid heeft van rekenplichtige
tegenove?' de Staatskas, in de zin van
ct1'tikel 116 van de G1·onclwet; de omstandigheden clat, ene1·zijcls, een behee1'Scornite (3), dat een o1·gaan is van dat
Fonds, beschikt over alle bevoegdheid
welke noodzakelijk is voo1· het beheer·
hier·van en dat de aclministTate?t?'-genemal oncle1· zijn toezicht en zijn cont1'Dle
zo?·gt voo1' de we1·king van het organisme (4), en, anclerzijcls, clat cle beheM'Srekeningen doo1· de bevoegcle ministe1·
worden goeclgekettnl (5), ktmnen de
(1) Raadpl. de wet van 25 april 1063,
art. 10, en het verslag namens de Senaatscononlissie voor Tewerkstelling, Arbeicl en
Sociale voorzorg (zitt. 1962-1063, Gedr. St.,
Ill'. 139, blz. 10 en bijlage).
(2) llet huishoudelijk reglement van het
N ationaal pensioenfonds voor niijnwerkers,
genomen ter uitvoering van artikel 19 van cle
wet van 25 april 1963, bepaalt dat de administratcur-generaal crmee belast is « kwitantie
of decha.rge te geven van alle aan het Fonds
om welke reden ook betaalde of gestOl'te
bcdragen ... allc verrichtingen, behalve dadingen en comp1•ontissen, te doen ten einde cle
vc1•schulcligde bedragen in te vorderen en te
innen ... de ontvangsten en uitgaven om te
slaan .. , alsn1ede stortingen te verrichten van
de bij dragen voor derde organism en .. , overschrijvingen te doen alsmede bedrij:f:Skapilx'tlen
uit te zetten ... alle door een budgettair krediet
gedekte uitgaven goed te keuren en te verevenen en daartoe betalingsopdrachten, cheques
en overschrijvingen te ondertekenen "·

bevoegclheicl van het Rekenhof t.a.v. deze
ambtenaa1· niet uitsluiten (6).
(BOULET, T. BELGISOHE STAAT, MINISTER
VAN FINANOLEN, EN NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR 1\'IIJNWERKERS.)
ARREST

(ve?'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 mei 1973 door het Rekenhof
gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 8, 92, 93, 97, 116,
lid 2, van de Grondwet, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
van de wet van 15 mei 1846 op de comptabiliteit van het Rijk, 65, 67, 76 van de
wet van 28 juni 1963 tot wijziging en
aanvulling van de wetten op de comptabiliteit van het Rijk, 5, 10, 13 van de
wet van 29 oktober 1846 op de imichting
van het Rekenhof en van het enig artikel
van de wet van 17 jm1i 1971 tot wijziging
van genoemde wet van 29 oktober 1846,
van de artikelen 1 (gewijzigd bij artikel 1
van het koninklijk besluit van 18 december 1957), 3, § 2, 6, §§ 2, 4, 5 en 6, 9 van
de wet van 16 maart 1954 betreffende
sommige-instellingen van openbaar nut,
2, 5 van het koninklijk besluit nr. 4 van
18 april 1967, 1, 4 van het koninklijk
besluit nr. 88 van 11 november 1967 tot
wijziging en aanvulling van genoemcle
wet van 16 maart 1954, 26, 36 van het
koninklijk besluit van 7 april 1954
houclencle algemeen reglernent op de
begroting en de comptabiliteit van de
bij de ·wet van 16 maart 1954 bedoelde instellingen van openbaar nut,
(3) (4) Raadpl. cle artikelen 10 en 13 van
de wet van 25 april 1963 betreffende het
behcer van instellingen van openbaar nut voor
soclale zekerheid en artikel 10 van het
koninklijk bcsluit van 28 mei 1059 houclende
het statuut. van het Nationaal pensioenfoncls
voor mijnwerkers, gewijzigcl bij het. koninklijk
besluit van 24 september 1964.
(5) Raaclpl. artikel 6, § 4, van de wet van
16 maart 1954 betreffende cle controle op
sommige instellingen van openbaar nut.
(6) Raadpl. cass., 2 december 1943, reclenen (BttlZ, en Pets., 1944, I, 88), inz. blz. 90
en 91 : het feit dat sommige bepalingen een
openbare instelling en zijn organen onclerwerpen aan het toezicht en de controle van
een overheid, die handelt in naam van de uitvoerende macht, shut geenszins het toezicht
uit welke het Rekenhof uitoefent en moet
uitoefenen namens .de wetgevende macht.
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van het koninklijk besluit van 19 februari
1959, van de artikelen 1, 9, 10, 13 van
de wet van 25 april 1963 betreffende het
beheer van de instellingen van openbaar
nut voor sociale zekerheid en sociale
voorzorg, 1 van het koninldijk besluit
van 24 september 1964 waarbij de
inwerkingtreding van sommige bepalingen van genoemde wet van 25 april 1963
m.b.t. het Nationaal Pensioenfonds voor
mijnwerkers wordt bepaald, 1, 3, § 1,
7 van de besluitwet van 10 januari 1945
betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers, genoemd artikel 3, § 1, gewijzigd bij artikel 3 van de
wet van 25 april 1958; bij artikel 2 van
voornoemcl koninklijk besluit van 24 september 1964 en bij artikel 71, § 7, van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, van de artikelen 1, 3, 10, 13
van het koninldijk besluit van 28 mei
1958 houdende het statuut van het
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers, de genoemde artikelen 1, 3 en 10
respectievelijk gewijzigd bij artikel 4,
1o, 2o en so, van voornoemd koninklijk
besiuit van 24 september 1964, van de
artikelen I, 2, 3, 7, 14 van het koninldijk
besluit van 20 november 1970 tot vaststelling van de inrichting en de werking
van het Nationaal Pensioenfonds voor
mijnwerkers en 16 van de besluitwet van
25 februari 194 7 tot samenvoeging en
wijziging van de wetten op het pensioenstelsel va11 de mijnwerkers en er mee
gelijkgestelden, gewijzigd bij artikel 7
van het koninklijk besluit van 24 september 1964 waarbij de inwerkingtrecling
van sommige bepalingen van de wet van
25 april 1963 betreffende het beheer van
de instellingen van openbaar nut, voor
sociale zekerheid en sociale voorzorg
worclt bepaald m.b.t. het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers,
doordat het arrest, dat verklaart clefinitief uitspraak te cloen over de beheersrekening, voor de jaren 1965, 1966 en
1967, van eiser als administrateur-generaal van het N ationaal Pensioenfoncls
voor mijnwerkers en dat vaststelt dat
uit die rekening een deficit van 582.427
frank zou blijken, eiser decharge gegeven
heeft tot het beloop van 349.427 frank,
hem veroordeeld heeft om aan 's Lands
kas, voor rekening van het Nationaal
Pensioenfoncls voor mijnwerkers, het
verschil, namelijk 233.000 frank, te
betalen, vervolgens genoemde rekening
voor de jaren 1965 tot 1967-gesloten heeft
met een overschot van de ontvangsten

op de uitgaven ten bedrage van
3.208.520.450 frank en erkend heeft dat
het Rekenhof bevoegd is om alclus uitspraak te doen, om de redenen : dat het
Rekenhof bevoegd is om de rekeningen
van het algemeen bestuur en van al wie
tegenover 's Lands kas rekenplichtige is
te onclerzoeken en te vereffenen en clat,
in dat opzicht, geen onderscheid nwet
worden gedaan tussen het algemeen
Staatspatrimonium en de bijzondere
patrimonia die de Staat voor bepaalde
doeleinden heeft opgericht, dat het
Nationaal Pensioenfonds voor Inijnwerkers een openbare instelling met rechtspersoonlijld1eid is, die afhangt van het
ministerie van Sociale Voorzorg, die
werkt onder waarborg van het Rijk en
die deel uitmaakt van de organiBlnen
bedoelcl bij artikel l van de wet betreffende de cont1·ole op sommige instellingen
van openbaar nut en dat de geldmiddelen
die het, voor de uitvoering van zijn taak,
verluijgt en beheert, openbare gelden zijn
die van rechtswege onder de grondwettelijke waarborg van toezicht en
controls vallen en dat hun beheer, dei'halve, de aansprakelijkheid van aan de
rechtsmacht van het Rekenhof onclerworpen openbare rekenplichtige doet
ontstaan, dat de administrateur-generaal
van het N ationaal Pensioenfonds voor
mijnwerkers, die met het dagelijks
beheer belast is, op financieel gebied de
leiding heeft van de comptabiliteit en
onder meer bevoegd is om kwitantie of
decharge te geven van alle aan genoemd
Nationaal Fonds betaalde of gestorte
sommen, alle verrichtingen, behalve de
cladingen en de compromissen, te doen
om de aan het Fonds verschuldigde beclragen te innen of in te vorderen, en
cheques en overschrijvingen te ondertekenen en dat clit beheer meebrengt dat
de persoon die er mee belast is, aansprakelijk wordt voor het Rekenhof als
openbaar -rekenplichtige,

te1·wijl, enerzijds, de administrateurgeneraal van het N ationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers geen openbaar
rekenplichtige is tegenover 's Lands kas,
in de zin van de artikelen 116 van de
Grondwet, 6 tot 11 van de wet op de
comptabiliteit van de Staat, 5, 10 en 13
van de wet op de inrichting van het
Rekenhof, de buitengewone rechtsmacht
van dit laatste bij analogie niet mag
worden uitgebreid tot personen die wettelijk noch de hoedanigheicl noch de
bevoegdheden hebben van rekenplichtige
tegenover 's Lands kas en het arrest, bij
gebrek aa:n wettekst die het Reke~1hof
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fonds, dus -ivettelijk niet heeft kunnen
beslissen dat het dagelijks beheer van
genoemd N ationaal Fonds, m.et de financiiile bevoegdheclen die dat beheer impliceert, de met dat beheer belaste administrateur-generaal, als openbaar rekenplichtige, aansprakelijk maakt voor het
Rekenhof (schending inzonderheid van
de artikelen 8, 92, 93, 97, 116, lid 2, van
de Grondwet, 5 tot l l van de wet van
15 mei 1846 op de comptabiliteit van het
Rijk, 5, 10, 13 van de wet van 29 oktober
1846 op de inrichting van het Rekenhof,
65, 67 en 76 van de wet van 29 j1.mi 1963
tot wijziging en aanvulling van de wetten
op de comptabiliteit van het Rijk) ;

te1·wijl, an.derzijds, blijkt uit de wettelijke en reglementaire bepalingen tot
vaststelling van de inrichting en de
werking van het Nationaal Pensioenfoncls
voor mijnwerkers en uit deze betreffende
de instellingen van openbaar nut : a) dat
de administrateur-generaal van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers,
die met het dagelijks beheer belast is, zijn
bcvoegdheden uitoefent onder de leiding
en het toezicht van een beheerscomite
dat beschikt over alle bevoegdheden
welke tot het beheer van voornoemd
Nationaal Fonds nodig zijn en dat
bevoegcl is om te onderhandelen, dadingen aan te gaan en cornpro1nissen af te
sluiten over al de belangen ervan. (artikel 13 van de wet van 25 april 1963
betreffende het beheer van instellingen
van openbaar nut voor sociale zekerheicl
en sociale vom~zorg en artikel 16 van de
besluitwet van 25 februari 1947 tot
samenvoeging en wijziging van de wetten
op het pensioenstelsel van de Inijnwerkers
en er mee gelijkgestelden, gevvijzigd bij
artikel 7 van het koninklijk besluit van
24 september 1964); b) dat de administrateur-generaal van genoemd Nationaal
Fonds de jaarrekeningen persoonlijk niet
moet opstellen daar de beheersorganen
daarrnede belast zijn ; c) dat de door die
beheersorganen opgestelde rekeningen
goedgekeurd worden door de minister van
wie het organisme afhangt, en door die
minister overgemaakt worden aan de
minister van Financiiin, die ze voor
toezicl1t aan het Rekenhof voorlegt ;
d) dat het Rekenhof een toezicht ter
plaatse kan inrichten op de comptabiliteit en de verrichtingen, en de rekeningen
in zijn opmerkingenboek kan bekendmaken maar dat het geen rechtsmacht
bekomen heeft over de administrateurgeneraal van genoemd Nationaal Fonds

(artikel 6, §§ 4, 5 en 6, van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle
op somrnige instellingen van 'openbaar
nut, gewijzigcl bij artikel 5 van het
koninldijk besluit nr. 4 van 18 apl..il1967,
en artikel1, §§ 2 en 8, 1°, van het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november 1967) ;
en te1·wijl, rekening houdend met cliezelfde wettelijke en reglementaire bepalingen, het arrest wettelijk niet heeft
kunnen oordelen dat de gelden door het
N ationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers verkregen en beheerd om zijn wettelijke opdracht uit te voeren, openbare
gelden zijn die van rechtswege onder de
grondwettelijke waarborg van toezicht
en controle vallen en, nog minder, dat
h1.m beheer voor de administrateur-generaal van genoemd N ationaal Fonds « de
aansprakelijkheid van openbaar rekenplichtige, onderworpen aan de rechtsmacl1t van het Rekenhof " doet ontstaan
(schending van alle vooraan in het
middel vermelde wetsbepalingen) :
Overwegende dat uit het arrest blijkt
clat, in ·zijn uitspraak over de ,beheersrekening, voor de jaren 1965, 1966 en
1967, van eiser als administrateur-generaal van het N ationaal Pensioenfoncls voor
mijnwerkers, het Rekenhof onder meer
hierop steunt dat eiser, die in die hoedanigheid met het dagelijks beheer
belast is, op financieel gebied een opdracht e;n machten heeft die meebrengen
dat hij tegenover 's Lands kas rekenplichtige wordt en, in die hoedanigheid,
aan zijn rechtsmacht onclerworpen is ;
, Dat, cler·halve, 01n reden van een
deficit, wegens verduisteringen door een
derde, in 1966 en 1967 begaan, en dat
een rekening van eon van de diensten
van voornoemcl Fonds, thans tweede
verweerder, bezwaart, het arrest eiser
veroordeelt om in 's Lands kas, voor
rekening van dat Fonds, een deel van
genoemd deficit te storten met vrijstelling van eiser voor de rest ervan ;

r'. Overwegende dat de besluitwet van
10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en er mee gelijkgestelden in haar
artikel 3 onder meer bepaalt dat voornoemd Fonds dat hier tweede verweerder is, opgericht bij de wet van 20 augustus 1920, een openbare instelling is met
rechtspersoonlijkheid, die functioneert
onder waarborg van het Rijk :
Dat uit genoemde besluitwet blijkt
dat dit Fonds voor rekening van het Hijk
zorgt voor de werking van de verschil-
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lende onderdelen van de sociale zekerheid van de in zijn bepalingen bedoelde
mijnwerkers en ennee gelijkgestelden ;
dat, om dat beheer te financieren en de
kosten van zijn administratie te dekken,
het Fonds belast is met de inning van de
bijdragen gevorderd van degenen die de
mijnen ontginnen en de ermee gelijk, gestelden evenals van de mijnwerkers en
de er mee gelijkgestelden, en tevens van
het Rijk toelagen krijgt ; dat het Fonds
belast is met het omslaan, overeenkomstig de door de wet bepaalde verhoudingen, van het bedrag van die bij ·
dragen tussen de verschillende sectoren
van de sociale zekerheid, die onder zijn
beheer vallen ;
·
Overwegende dat afgeleid wordt uit
de opdracht zelf van bovengenoemd
Fonds, nit de aard en de bestemming van
zijn geldmiddelen, evenals nit de door
het Rijk gegeven waarborg, waardoor dit
verplicht moet tnssenkomen om de
eventnele tekorten in de inkomsten te
dekken, dat dit Fonds openbare gelden
beheert ; dat, met name, openbare gelclen
zijn de verplichte bijdragen die het moet
innen opdat de openbare dienst van de
sociale zekerheid van de mijnwerkers en
de ermee gelijkgestelden zou functioneren;
Overwegende dat met de aard zelf
van dat beheer , overeenstemt dat de
artikelen 1, B, en 6, § 4, van de wet van
16 maart 1954 betreffende de controle
op sommige instellingen van openbaar
nut, bepalen dat de rekeningen van de
in artikel 1 bedoelde organismen van de
categorie B, onder meer het Fonds, jaarlijks voor , toezicht aan het Rekenhof
moeten worden overgemaakt ;
Dat het middel derhalve naar recht
faalt in zoverre het in zijn derde onderdeel aanvoert dat de door het Fonds
verkregen en beheerde gelden geen
openbare gelden zonden zijn die, van
rechtswege, onder de in artikel 116 van
de Grondwet neergelegde grondwettelijke
wa.arborg van toezicht en controle vallen;
II. Overwegende dat de wet van
16 maart 1954 die, door haar artikel 6,
§ 4, erkent dat het Rekenhof een bevoegdheid van toezicht en controle heeft
op het Fonds, weliswaar niet vermeldt
dat het Hof, ten gevolge van die opdracht,
bevoegdheden heeft .om recht te spreken
die met name neergelegd zijn in de
artikelen 8 en 10 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het
Rekenhof;

Overwegende dat nit de voorbereidende
werken van voornoemde wet van
16 maart 1954, inzonderheid nit de voorbereiding van artikel 6 ervan blijkt dat
de wetgever, in het kader van de aldus
aan het Rekenhof gegeven opdracht van
toezicht en controle, geoordeeld heeft
dat dit Hof zijn bevoegdheden om recht
te spreken zonder beperking kon uitoefenen op grand zelf van artikel II6 van
de Grondvvet, zonder dat dienaangaande
wetten moesten worden geinaakt ;
Dat uit geen enkele latere wetsbepaling
blijkt dat de wetgever daarover van mening zou veranderd zijn ; dat deze opvattil1g niet wordt tegengesproken noch door
de wet van 25 april I963 betreffende het
beheer van instellingen van openbaar nut
voor sociale zekerheid en sociale voorzorg die onder meer doelt op het Fonds,
noch door de wet van 28 juni I963 tot
wijziging en aanvulling van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit, waarvan het
artikel 65 geen verband heeft met het
Fonds en waarvan het artikel 76, lid I, dat
betrekking heeft op het Fonds, vermelclt
dat de rekeningen van de organismen van
openbaar nut, waarvan de verrichtingen
krachtens de wet bij het Rekenhof dienen
verantwoord, aan de algemene rekening
van de Staat worden toegevoegd ;
Dat die zekere, doch impliciet in de
wet van I6 maart I954 erkende opvatting, die door de latere wetgeving niet
wordt tegengesproken, hierop steunt dat,
daardoor zelf dat het Rekenhof, luidens
de artikelen I16 van cfe Grondwet en
5 van de wet van 29 oktober I846 op
de inrichting van het Rekenhof, belast is
met het onderzoek en de vereffening van
de rekeningen van aile rekenplichtigen
tegenover 's Lands kas, en met het afsluiten van de rekeningen van de verschillende besturen van de Staat, het
Rekenhofvan rechtswege de rechtsmacht
mag uitoefenen aan dit Hof toegekend
bij de artikelen 8 en I 0 van voornoemde
wet van 29 oktober 1846 en die impliciet
besloten ligt in artikelll6 van de Grandwet;
Dat aldus blijkt dat de bevoegdheid
van het Rekenhof om uitspraak te doen
over de rekenplichtigen tegenover 's Lands
kas correlatief is aan zijn grondwettelijke
bevoegdheid van toezicht en controle op
de verschillende, zelfs gedecentraliseerde,
besturen van de Staat ; dat openbaar
rekenplichtige is, onderworpen aan de
rechtsmacht van het Rekenhof, hij die
daaraan rekenschap moet afteggen van
de aan zijn beheer toevertrouwde ·openbare gelden ;
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bepaling van artikel 7, lid 2, van de wet
van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, met name, vermeldt dat, behoudens
de bij de wet bepaalde uitzonderingen,
iedere agent belast met enig beheer van
aan 's Lands kas toebehorende penningen, als rekenplichtige erkend wordt
door het feit alleen dat de betrokken
gelden tegen zijn kwitantie of zijn ontvangbewijs gestort zijn ; dat nit die bepaling volgt dat de erkenning van de
hoeda:n.igheid van rekenplichtige tegenover 's Lands kas, die aan de rechtsmacht van het Rekenhof onderworpen is,
in de huidige stand van de wetgeving
geen benoerning of een formele aanduiding door de wet of krachtens de wet,
in die hoeda:nigheid, impliceert :
Dat het het Rekenhof behoort genoernde hoedanigheid af te leiden nit de
aard van de werkzaamheden bij de wet
of krachtens de wet toegekend aan de
personen die er mee belast zijn openbare
gelden te besturen of te beheren ;
Dat nit geen enkele wetsbepaling volgt
dat de ambtenaren of de beheersorganen
van een gedecentraliseerde instelling van
openbaar nut, zoals het Fonds, waarvan
de rekeningen onderworpen zijn aa:n het
toezicht en de controle van het Rekenhof, bij gebrek aan uitdrukkelijke toekenning va:n de bevoegdheid van rekenplichtige tegenover 's Lands kas door een
wet of door een bij toepassing van een
wet genomen beslissing, in beginsel aan
cle rechtsn1.acht van het Rekenhof niet
lnmnen onderworpen worden, zel£s indien hun werkzaamheden en aansprakelijkheclen (ll' rekenplichtigen van maken
in de zin van artikel 116 van de Grandwet en van de in uitvoering van dat
artikel uitgevaardigde wetten;
Overwegende dat, weliswaar, die hoedanigheid van openbaar rekenplichtige
meebrengt dat degene op wie zij van
toepassing is onderworpen wordt aa:n een
va:n het gemeen recht afwijkend regime
va:n aansprakelijkheid en van rechtspraak ; rnaar dat, zodra die persoon belast is met het bestuur of het beheer van
openbare gelden in een openbare dienst
van de Staat die, zelfs indien hij gedecentraliseerd is, aa:n de controle van het
Rekenhof onderworpen is, men daarin
geen extensieve toepassing, louter bij
analogie en dus ongeoorloofd, kan zien
van een van het gemeen recht afwijkend
stelsel;
IV. Overwegende dat, krachtens artikel 6, § 4, van voornoemde wet van

16 maart 1954, de rekeningen va:n het
Fonds, die voor toezicht aa:n het Rekenhof worden overgemaakt, opgesteld worden door zijn « beheersorganen " ;
Overwegende dat uit de wet van
25 april 1963 betreffende het beheer
van instellingen van openbaar nut voor
sociale zekerheid en sociale voorzorg,
die onder meer doelt op het Fonds, volgt
dat de voornoemde « beheersorganen ,,
enerzijds, « het beheerscomite " en, anderzijds, << de personen belast met het
dagelijks beheer » zijn;
Overwegende dat nit artikel 10 van
het koninldijk beshiit van 28 mei 1958
houdende het statuut van het Nationaal
Pensioenfonds voor mijnwerkers, gewijzigd bij koninklijk besluit va:n 24 september 1964, blijkt dat eiser, admin'istrateur-generaal van het Fonds, in de
zin van voornoemde wet van 25 april
1963 «de met het dagelijks bestuur
belaste persoon » was ;
Overwegende, weliswaar, dat artikel 10
van die wet van 25 april 1963 bepaalt
clat de persoon belast met het dagelijks
bestuur de beslissingen van het beheerscomite uitvoert en, onder het gezag en
de controle van dit laatste, voor de gang
va:n zaken van de instelling zorgt ; dat
artikel 13 van dezelfde wet vermeldt
dat het beheerscomite over alle bevoegdheden beschikt, welke tot het beheer
van de instelling nodig zijn ;
Maar overwegende dat, welke de aldus
aan het beheerscomite verleende voorrang ook weze, men claaruit niet mag afleiden dat eiser alclus van zijn eigen aansprakelijkheid zou ,ontlast zijn, onder
meer op financieel gebied;
Dat, enerzijds, nit de bewoordingen
zelf van voornoemd artikel 13 blijkt clat
de aldus aan het beheerscomite inzake
het beheer ,toegekende bevoegclheden
dit slechts zijn onder voorbehoud van
de bepalingen van de wet van 16 maart
,1954 ~etreffende de controle op sommige
rnstelhngen van openbaar nut, die niet
alleen de uitoefening impliceren, door het
Rekenhof, va:n zijn bevoegclheid van
toezicht en controle, maar ook die van
zijn rechtsmacht ;
Dat, anderzijds, volgt nit het geheel
van de bepalingen van de wet van
25 april 1963 evenals nit de voorbereidende werken van die wet dat, verre van
beperkt te worden tot de rol va:n uitvoerder van de beslissingen va:n het
beheerscomite, de met het dagelijks
bestuur belaste persoon, die door de
Koning benoemd wordt en wiens statuut
door deze bepaald wordt, naast het
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onafhankelijk ervan, een wezenlijk orgaan is van de instelling, die een overwegend deel van het actief beheer van
deze op zich neemt ;
Dat, namelijk, krachtens voornoemd
artikel 10 van de wet van 25 april 1963,
de persoon belast met het dagelijks
beheer aan het beheerscomite alle inlichtingen verstrekt en alle voorstellen
onderwerpt die voor de working van de
instelling nnttig zijn, hij ·woont de vergaderingen van het beheerscomite bij, hij
oefent de bevoegdheden nit inzake het
dagelijks beheer, zoals het hnish01.1.delijk
reglement deze bepaalt, en het beheerscomite kan hem andere bepaalcle' bevoegclheclen overdragen, hij vertegenwoordigt de instelling in de gerechtelijke
en bnitengerechtelijke hanclelingen en
treedt rechtsgeldig in haar naam en
voor ]mar rekening op, zonder dat hij
zulks door een beslissing van het beheerscomite moet staven ;
Dat overigens nit de voorbereidende
wcrken van de wet blijkt dat de persoon
belast met het, dagelijks beheer persoonlijk aansprakelijk is voor het Rekenhof
daar zijn beheer, op financieel gebied,
onder meer de leiding van de comptabiliteit OIIJ.vat ;
V. Overwegende dat uit wat voorafgaat
volgt dat, rekening houdende met het
koninklijk besluit van 28 mei 1958,
gewijzigd bij het koninklijk beslnit van
24 septmnber 1964, hondende het statuut
van het Fonds, evenals nJ.et het huishoudelijk reglement, door het beheerscomite uitgevaardigd in uitvoering van
artikel 19 van voornoemde wet van
25 april1963, het bestreden arrest dater,
namelijk, op 1vijst dat eiser, op financieel
gebied, « de leicling had van de comptabiliteit . . . hij is nam.elijk bevoegd om
kwitantie of decharge te geven van alle
aan het Fonds om welke reden ook betaalde of gestorte bedragen, om alle verrichtingen, behalve cladingen en compromissen, te doen ten einde de aan het
N ationaal Fonds verschulcligde bedragen
in te vorderen en te innen, cheques en
overschrijvingen te ondertekenen ,, daarnit wettelijk heeft kunnen afleiden dat
eiser, administrateur-generaal van het
Fonds (hier tweede verweerder), als
openbaar rekenplichtige, aansprakelijk
was voor het Rekenhof;
Dat op de wettelijkl1eid van die beslissing geen invloed heeft de bepaling van
artikel 6, § 4, van de wet van 16 maart

1954 volgens welke de door de beheersorganen opgemaakte rekeningen goedgekeurd worden door de minister van wie
het organisme afhangt en door die
minister overgemaakt worden aan de
minister van financien, die ze aan de
controle v~n l_1et Rekenhof onderwerpt ;
da~ evenmm mvloed heeft de mogelijkh81d voor het Rekenhof, krachtens artikel 6, § 6, van de,.elfde wet, een toezicht
ter plaatse op de comptabiliteit en de
verrichtingen in te richton en die rekenin-.
gen in zijn opmerkingenboek bekend te
maken;
Dat het middel naar re,cht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 oktober 1975. 1e kamer. Voo1'zitte1·, de H. Louveanx, eerste voorzitter. - Ve1·slaggeve1·, de H. Perrichon.
- Gelijkhticlencle conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal (1). - Pleite1·,
de H. De Bruyn.

1"

KAii'IER.-

VOORZIENING

17 oktober 1975.
IN

CASSATIE.

VoRM. DrREOTE GEii'IEENTEBELASTINGEN. - BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE.- BETEKENING VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING
VEREISTE VORMVOORSOHRIFT.

De voo1·ziening in cassatie tegen cle beslissing van cle bestenclige clep~ttatie van
een JJ1'ovincie~·aacl ove~· cle 1'eclamatie van
een belastingplichtige inzake cli1·ecte
gemeentebelastingen moet, op st1•ajJe
van ve1·val, binnen tien clagen betekencl
worden aan cle pa1·tij tegen wie zij is
ge1·icht (2). (Art. 4 wet van 22 jannari
1849; art. 2 wet van 22 jnni 1865;
art. 2 wet van 18 maart 1874; art. 16
wet van 22 ju11i 1877.)

(1) De conclusie van het openbaar ministerie
is overgedrukt in Bttll. en Pas., 1976, I,
blz. 207 en vlg.
(2) Cass., 16 mei 1975 (A1·r. cass., 1975,
blz. 1002).
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(WAUTERS,
T. GEMEENTE SINT·PIETERS-LEEUW.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 14 januari 1975 gewezen door
de bestendige deputatie van de provinciale raad van ·Brabant, uitspraak doende
inzake gemeentebelasting op de verwerving van. de zate van openbare wegen, de
wegenuitrusting, de riolering en de
trottoirs ·
Overw~gende dat, luidens de artikelen 4 van de wet van 22 januari 1849,
zoals gewijzigd door artikel 53 vervat i:n
artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967
houdende het Gerechtelijk I'Vetboek,
2 van de wet van 22 j1.u1.i 1865 en 16 van
de wet -\ran 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 nit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
clergelijke betokening aan verweerster
werd godaan ;
Dat de voorziening derhalve niet ontyankelijk is ;
01n die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnen1end voorzitter. - Ve9·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijlclniclencle conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. De Coster (van de balie
to Brussel).

lVIING. UITDRUKKELIJKE
ZWIJGENDE TOESTEMMING.

OF'

STIL-

4D OVEREENKOMST. - GEBRUIK. Al'tTIKELEN 1135 EN 1160 VAN HET
BURGERLIJK WETBOEK.- AAN WELKE
VEREISTEN MOET HET GEBRUIK VOLDOEN?

1° en 2° De clattsules van cle algemene
voo1'waa1·clen inzake bewam·geving welke
clam· een gToepeTing van hanclelaars zijn
vastgestelcl htnnen cle pa1·tijen in een
ove1·eenkomst van bewaa1·geving binclen
wannee?' ze cleze voo1·waanlen hetzij
ttitclrttklcelij lc hetzij stilzwij gencl he bben
aanvaanl ( 1).

3° De toestemming van een pa1·tij in een
overeenlcomst lean in cle 7'egel hetzij
ttitclrttlclcelij lc hetzij stilzwij gencl tot ttiting lwmen (2). (Artt. 1108, 1109, 1138,
1135 en 1160 B.W.)
4° Een clausttle lean slechts cds, een gebntilc,
in cle zin van cle artilcelen 1135 'en 1160
van het Btwge1·lijlc Wetboele, wm·clen
beschomucl en als clnsclanig van een
welbepaalcle ove1·eenlcomst cleel tliitmaken,
niettegenstaancle cle overeenkomst e·r niet
van gewctagt, als in de st'l'eek alge1neen
en t.loo?' eeniecler tvonlt aangenomen clat
zij ozJ cle·rgelijke oveTeenkomsten toepctsselij k is, behouclens anclersltdclencle bepaling (3).
(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP
« ZILVERNATIE »,
T, BRITISH AmERICA ASSURANCE CY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het hestreclen
arrest, op 1 juni 1973 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;

1e

KA11:IER.-

17 oktober 1975.

1° OVEREENKOMST. ALGEJ\1ENE
VOORWAARDEN VASTGESTELD DOOR EEN
GROEPERING VAN HANDELAARS.
0LAUSULES vVAARDOOR DE . OONTRAOTANTEN GEBONDEN ZIJN. VOOR'VAARDEN.
2° BEVVAARGEVING. ALGEJliENE
VOORWAARDEN INZAKE BEWAARGEVING
VASTGESTELD DOOR EEN GROEPERING
VAN HANDELAARS.
0LAUSULES
WAARDOOR DE CONTRACTANTEN GEBONDEN ZIJN. - VOOHWAARDEN.

3°

OVEREENKOMST.

-

TOESTEJ\1-

Over het micldel afgeleid nit de schencling van artikel 97 van de Grond\Yet,
cloonlat, na geconstatecrcl te hebben
clat op 10 oktober en 13 november 1967,
bij nacht door onbokenden cliefstal met
braak en inklimming gepleegd wercl in
het magazijn van eisores aan het Kenlpisch clok in hct havengebied te Antvver(1) en (2) Raadpl. cass., 11 december 1970
(An·. cass., 1971, blz. 369) en de noten 1 en 2;
DE PAGE, d. III, ill', 523, blz. 505.
(3) Cass., 2 december 1925 (B1tll. en Pas.,
1927, I, 95); 29 mei 1947 (iUid., 1947, I, 217)
en de noot get. R. H.

-225pen, dat een hoeveelheid goederen behorende aan de naamloze vennootschap
<< Supermarkten Grand Bazar " te Antwerpen ontvreemd werd, en dat deze
vennootschap, eigenares van de gestolen
goederen, door verweerster, haar verzekeraar, vergoed werd, het arrest de verdering gegrond verklaart welke verweerster
als gesubrogeerd in de rechten van haar
voormelde verzekerde tegen eiseres had
gericht op grand van de overeenkomst
van bezoldigde bewaarneming tussen
eiseres en de verzekerde van verweerster
afgesloten, eiseres veroordeelt om aan
verweerster de waarde van de gestolen
goederen te betalen, en het verweer verw~rpt waardoor eiseres liet gelden dat,
lmdens artikel 5 van de algemene voorwaarden voor het behandelen van goederen in de haven te Antwerpen van het
Verbond van de behandelaars van goederen, de behandelaar niet aansprakelijk
is voor de gevolgen van heirkracht en als
heirkracht onder meer diende te worden
verstaan inbreuk en diefstal met braak,
zulks op grand van de beschouwing dat
het feit dat de facturen van eiseres of
haar briefpapier, en namelijk de brief
van I februari 1967 waarbij zij haar
tarieven aan de naamloze vennootschap
« Supermarkten Grand Bazar " bekend
maakte, een gedrukte verwijzing naar
voormelde algemene voorwaarden zouden
bevat hebben, geenszins bewees dat de
deponent deze voorwaarden, die bij het
sluiten van de bewaargeving blijkbaar
met hem nooit ter sprake kwamen, zou
aanvaard hebben, en dat in die omstandigheden de ontstentenis van protest of
voorbehoud vanwege d<'1 bewaargever
aangaande vermelde voorwaarden geen
stilzwijgende aanvaarcling ervan kon
beduiden,
te1·wijl het tegenstrijdig is enerzijds
aan te nmnen dat naar voormelde
algmnene voorwaarden verwezen werd
in de brief waardoor eiseres haar tarieven
aan de verzekerde van verweerster
bekend maakte, en anderzijds aan te
nemen dat bij het sluiten van de overeenkomst van bewaargeving die voorwaarden nooit ter sprake kwamen, welke
tegenstrijdigheid in de motivering van
het arrest gelijkstaat met een gebrek aan
de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering ;
en tenvijl het arrest geen passend
antwoord inhoudt op het middel waardoor eiseres in haar conclusie liet gelden
dat voormelde algemene voorwaarden
neergelegd werden bij de Kamer van
koophandel te Antwerpen op 25 maart
CASSATIE,

1976. -

8

1963, dat de verzekerde van verweerster
lid was van gezegde kamer van koophandel en dus kennis had van de te
Antwerpen geldende voorwaarden, welk
gebrek aan passend antwoord eveneens
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Grondwet vereiste
motivering :

Overwegende dat de litigieuze algelnene voorwaarden van het gen1een recht
afwijken en dienvolgens slechts deel
kunnen uitmaken van de overeenkomst
wanneer de toestemming van een partij
daaromtrent uitdrukkelijk of stilzwijgend
tot uiting is gekomen ;
Overwegende dat nu het aanneemt
dat eiseres, door de loutere verwijzing in
de kwestieuze documenten, waaronder
de prijsofferte, naar de litigieuze algemene voorwaarden betreffende voornamelijk de beperking 'Iran haar aansprakelijkheid, het bewijs niet bijbrengt dat
d~ bewaargeefster uitdrukkelijk in die
n1et overgedruk:te voorwaarden had toege~temd, het arrest zon?:er tegenstrijdighmd kon oordelen dat biJ het sluiten van
de overeenkomst van bewaargeving, die
voorwaarden met de bewaargeefster nooit
tor sprake kwamen ;
Overwegende dat hot arrest oordeelt
dat de ontstentenis van protest vanwege
de bewaargever geen stilzwijgende aanvaarding kan beduiden van de besproken
clausules, waardoor de bij de Kamer van
koophandel te Antwerpen nedergelegde
algemene voonvaarden worden bedoeld
die door eiseres als een te AntwerpeO:
gelde~d gebruik bestempeld worden,
gebrmk waarvan het bewijs echter niet
geleverd wordt ; dat hot arrest hieruit
afleidt « dat de ingeroepen algemene voorwaarden dus niet lumnen beschouwd
worden als begrepen in hot litigieuze
contract";
.
Dat hot aldus de conclusie passend
beantwoordt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
. 0~ die redenen, verwerpt de voorZlemng ; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 oktober 1975. Ie kamer. V om·zitte?', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?'slaggeve?",
de H. Van Leck:wijck. - Gelijkltddende
conchtsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite?'B, de HH. Bayart en De
Baeck.
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20 oktober 1975.

1o VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. 0rENBAARHEID VAN
DE TERECHTZITTING. - RECHTER DIE
BESLIST VAN DE OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING KENNIS TE NElVIEN IN
RAADKAl\'IER. - BESLISSING DE VEROORDELING NIET OP TE SOHORTEN. DEBATTEN MOETEN IN OPENBARE TERECHTZITTING WORDEN HERVAT.

2o VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - 0PSCHORTINGEN. RECHTER DIE BESLIST VAN DE OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
KENNIS TE NElVIEN IN RAADKAlVIER. BESLISSING DE VEROORDELING NIET
OP TE SCHORTEN. - DEBATTEN lVIOETEN IN OPENBARE TERECHTZITTING
'IVORDEN HERVAT.
1o en 2° vVannee1· cle 1"echte1· beslist in
?'aaclkct?1W?' kennis te nemen vnn de opscho1·ting vnn cle ve?"Oonleling, doch
·ue1·volgens beslist dctt .de ve?·oonleling
n·iet moet wonlen opgescho?'t, moeten de
clel)((.tten in openbct1·e te1·echtzitting WO?'clen he?"Vctt. (Art. 96 Grondwet; art. 5
'\Yet van 29 juni 1964.)
(VAN WIELE.)
ARREST (Ve1"tctling).
HET HOF ; - Geet op het bestreden
arrest, op 17 juni 1975 gewezen door
het 1\'Iilitair Gerechtshof;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 96
van de Grondwet en 5 van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie :
Overwegende dat blijkens de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
het JYiilitair Gerechtshof ter openbare
terechtzitting van 17 juni 1975, met
toepassing van. artikel 5 van de wet van
29 jlmi 1964 en op schriftelijk verzoek
van eiser, beslist heeft zitting te houden
in raadkmner, waar cle debatten werden
voortgezet tot de sluiting ervan, en dat
na de beraadslaging het Militair Gerechtshof opnieuw in de gerechtszaal plaats
heeft genomen voor de lezing door de
voorzitter van het arrest, in aanwezigheid
van beklaagde; dat het arrest eiser

veroordeelt tot drie maanden gevangenisstraf en tot afzetting ;
Overwegende dat de terechtzittingen
van de rechtbanken openbaar zijn,
behalve de uitzonderingen bepaald bij
de wet;
Overwegende dat krachtens artikel 5
van de wet van 29 juni 1964 de vonnisgerechten, onder meer op schriftelijk
verzoek van de beklaagde, kunnen beslissen van de opschorting kennis te neInen in raadkamer, wanneer de openbaarheicl van de debatten de cleclassering van
de behlaagde zou kunnen veroorzaken of
zijn reclassering in gevaar zou kunnen
brengen; dat echter in geval van verwerping van het verzoek, de behandeling
van de zaak wordt voortgezet in open bare
terechtzitting ;
Overwegende dat die uitzondering op
het beginsel van de openbaarheid van de
terechtzittingen is bepaald voor het
toepassen van een opschorting ;
Dat derhalve, indien het vonnisgerecht,
na met toepassing van genoemd artikel
zitting te hebben gehad in raadkamer,
nochtans van oordeel is dat er geen aanleiding toe · bestaat de uitspraak op te
schorten, de behandeling van de zaak
1noet worden voortgezet in openbare
terechtzitting;
Overwegende clat het bestreclen arrest
dus nietig is om te zijn gewezen na een
procedure die vverd gevolgd met rniskenning van de grondwettelijke regel
van de openbaarheid van de terechtzittingen;
01n die redenen, en zoncler dat er aanleicling toe bestaat de door eisor aangevoerde middelen te onderzoeken, die geen
vernietiging zonder verwijzing zouden
kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de zaak naar het anders samengesteld Militair Gerechtshof.
20 oktober 1975. 2e kamer.
V oo1'zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gel~jlclttidencle concltt.sie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Maquet (van de balie te
Brussel).

227
2e KAMER. -

20 oktober 1975.

1o OVERSPEL. - BuRGERLIJKE REOHTSVORDERING VAN DE EOHTGENOOT DIE
KLAOHT HEEFT INGEDIEND. - BESLISSING WAARIN \VORDT VASTGESTELD DAT
NIET KAN WORDEN BESOHOUWD DAT
DEZE EOHTGENOOT BELEDIGD IS. BESLISSING DAT DE REOHTSVORDERING
NIET GEGROND IS.- WETTELIJKHEID.
2o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OVERSPEL. NADEEL VAN DE EOHTGENOOT DIE EEN
KLAOHT INDIENT. - BEGRIP.
1o .en 2o H et a1'1"est waa1•in wo1·dt vastgesteld dat niet kan w01·den beschouwd dat
een echtgenoot is beledigd doo1• het ove1'spel van zijn m·ouw, wam·mee hij heeft ingestemd en dat hij zelfs uitgelokt heejt,
beslist wettelijk dat de bu1·ge1·lijke 1'echtsV01'de?·ing van die echtgenoot niet geg1'0nd
is (1). (Art. 1382 B.W.)
(L ... , T. 0 ...

EN

J ... )

ARREST (veTtaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als gerecht waarnaar de zaak wordt verwezen;
Gelet op het arrest van 5 november
1973 (2);
Overwegende clat het bestreden arrest
enkel en alleen uitspraak cloet over de
civielrechtelijke belangen;
Over het eerste middel, afgeleicl uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 387, 388, 390 van het Strafvvetboek, 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
\~Tetboek van strafvorclering en 1382
van het Burgerlijk Wetboek,
doo1•dat het arrest om de redenen, die
het opgeeft, de civielrechtelijke vordering
ingesteld door eiser op groncl van overspel van de verweerster en van medeplichtigheid hieraan vanwege de verweerder ontvankelijk, maar niet gegrond
heeft verldaard en eiser heeft veroordeeld
in de kosten, met inbegrip van de kosten
gemaakt door cle openbare partij om de
civielrechtelijke vordering in staat van
wijzen te brengen,
(1) Raadpl. cass., 6 december 1965 (Bull.
en Pas., 1965, I, 445).
(2) Ar1•, cass., 1974, biz. 260.

teTwijl, ee1'ste onde1·deel, zo eiser weliswaar tot tweemaal geslachtsomgang
tussen verweerster, zijn echtgenote, en
derden heeft geduld, het Hof van beroep
echter hieruit niet kon afleiden dat de
feiten van overspel en van medeplichtigheid aan overspel die na cle in cle dagvaarding vermelde periode hebben plaatsgehad, geen enkel beledigend kenmerk
ten opzichte van eiser hebben gehad ;
in de onderstelling dat vaststaat - quod
non - , zoals het arrest zulks clenkt te
kunnen aannemen, dat eiser begin 1971
verweerder zou hebben aa:ngezet om in
zijn aanwezigheid geslachtsmngang te
hebben met verweerster, zijn echtgenote,
het hof evenmin hieruit kon afleiden dat
de feiten van overspel en van medeplichtigheid aan overspel va:n.wege de verweerders ter verblijfplaats waar zij zich
hadden begeven tussen 19 augustus en
5 oktober 1971, voor eiser niet beledigend
waren; immers inzake overspel het wangeclrag van de echtgenoot die een ldacllt
indient, voor de · schuldige echtgenoot
geen rechtvaardigingsgrond
oplevert
(schending van de artikelen 387, 388 en
390 van het Strafwetboek);
tweede onde1·deel, het hof van beroep
niet zonder schending va:n de artikelen 390 van het Straf\oiretboek, 4 van de
wet van 17 april 1878 en 1382 van het
Burgerlijk vVetboek impliciet doch zeker
heeft kunnen verklaren dat de civielrechtelijke vordering ontvankelijk was
en tegelijkertijd dat zij ongegrond was,
vermits inzake overspel, indien de klacht
van de echtgenoot die beweert beledigcl
te zijn, ontvankelijk wordt verklaarcl, de
rechter noodzakelijkerwijze het misdrijf
van overspel bewezen acht, de echtgenoot
die ldacht indient derhalve belecligd is
en die belediging moet vvorclen vergoed ;
bovenclien het hof van beroep, na in zijn
redengeving te hebben beschouwcl clat
de ten laste van verweerders gelegcle
misdrijven niet bewezen waren bij ontstentenis va:n. belediging ten opzichte
van eiser, daarna de civielrechtelijke
vordering niet kon ontvankelijk verklaren en zich derhalve bevoegd verklaren 01n hiervan ke1u1.is te nern.en,
hetgeen een tegenstrijcligheid oplevert
tussen de redenen en het beschikkencl
gedeelte van het vonnis (schending van
de artikelen 390 van het Strafwetboek,
4 van de wet van 17 april 1878, 1382 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
de1•de onde1·deel, door niet te wijzen op
het bestaan van een wel bepaald feit,
waardoor de geslachtsomgang tussen de

-228verweerders, die trouwens voor de in de
dagvaarding vermelde periode bewezen
werd verklaard, voor eiser zijn beledigend
karakter verloor, het hof van beroep
zijn beslissing niet wettelijk heeft gerechtvaardigd (schending van de artikelen g37, g88, g9o van het Strafwetboek
en 97 van de Grondwet) :
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest cutdrukkelijk en om de redenen die het opgeeft,
overweegt dat de feiten van overspel en
van medeplichtigheid aan overspel die
ten laste van de verweerders werden
gelegd, op geen enkel ogenblik beledigend
zijn geweest voor eiser, die ze niet aileen
heeft geduld, maar ertoe heeft aangezet ;
Dat derhalve in de onderstelling dat
de bestanddelen van die misdrijven onder
de aangegeven omstandigheden niet aanwezig waren, de beslissing op de civielrechtelijke vordering eiser niet zou
schaden, wiens middel dus geen enkel
belang oplevert ;
Betreffende het eerste en het derde
onderdeel :
Overwegende dat, in strijd rnet wat
het middel aanvoert, de rechter geen
enkele beoordeling geeft van de feiten
van overspel die na de in de dagvaarding
vermelde periode plaatshadden en niet
vvijst op dergelijke feiten ;
Overwegende dat het middel, voor zover het de werkelijld1eid van eisers geclragingen begin 1971 betwist, zoals zij
' door het arrest bewezen zijn verklaard
en in het middel zijn vermeld, erop neerkomt kritiek te oefenen op de feitelijke
beoordeling van de feitenrechter en derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat, om te beslissen dat
eiser « zich geenszins ... kan beschouwen
als zijnde beledigd » door de feiten van
overspel en medeplichtigheid aan overspel gepleegd tussen 19 augustus 1971
en 25 oktober 1971, dit is tijdens de
periode vermeld in de dagvaarding, het
arrest er zich niet toe beperkt te steunen
op eisers wanbedrag en evemnin op diens
gedragingen begin 1971, maar erop wijst
dat verweerster « klaarblijkelijk met de
instemining van haar echtgenoot verweerders bijzit is geworden » en '' uiteindelijk met deze samenwoonde " ; dat de
feiten van overspel « door de echtgenote
op aanzetting van haar echtgenoot »
werden gepleegd ;
Overwegende dat het arrest uit die
overwegingen wettelijk afteidt dat, daar
eiser zich niet beledigd kon beschouwen

door de door de verweerders gepleegde
feiten, die hij heeft geduld en zelfs heeft
uitgelokt, de civielrechtelijke vordering
ingesteld door hem tegen de verweerders
ongegrond is ;
Dat, voor zover het eerste onderdeel
van het middel ontvankelijk is, het
feitelijke grondslag mist en dat het
derde onderdeel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
20 oktober 1975. 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijkhtidende concl1tsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Messinne (van de
balie te Brussel).

2° KAMER.- 20 oktober 1975.
10 VERJARING. STRAFZAKEN.
STRAFVORDERING. - 0VERTREDINGEN
VAN HET KONINKLIJ"K BESLUIT VAN
15 OKTOBER 19g5 HOUDENDE ALGElVIEEN R]1GLEMENT VAN DE BEVAARBARE
WATERWEGEN VAN RET RIJK.- VERJ"ARINGSTERMIJN.
2° SCHIP-SCHEEPVAART. - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE BEVAARBARE
WATERWEGEN.- 0VERTREDINGEN:.VERJ"ARINGSTERlVIIJ"N.
go VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. - BESLISSING DAT
DE STRAFVORDERING WEGENS EEN WANBEDRIJ"F DOOR VERJ"ARING IS VERVALLEN. - BESLISSING GEWEZEN MINDER
DAN DRIE J"AAR TE REKENEN VAN DE
DAG WAAROP HET l\HSDRIJ"F IS GEPLEEGD. - GEEN OONTRAVENTIONALISERING. - 0NWETTELIJKHEID.
1o en 2° De ove1·tredingen van het koninklij k

besluit van 15 oktobe1· 1935 houdende
algemeen 1'eglement van de bevaa1•bare
wate1·wegen van het Rijk zijn stmjbaa1·
met correctionele st?·affen, zodat zij na
drie jaa1• verja1•en. (Art. 21 wet van
17 april1878; art. 100 K. B. van 15 oktober 19g5.)
go Onwettel~jk is de beslissing dat de st1•ajvo1'de1'ing wegens een door verloop van
cl?·ie jaa1· ve1'ja1·encl wanbed1·ijj doo1·
vet'jaring vervaUen is, wanneer zij gewe-
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wanbed1·ijj en dit niet we1·d gecontmventionalisee1·d. (Art. 21 wet van
17 april 1878.)
(PROCUREUR
T. LIXON,
« JACQUES
BELGISCHE
NANCIEN.)

DES KONINGS TE NAMEN,
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
BRANCKAERT EN C0 » EN
STAAT, MINISTER VAN FI-

ARREST (vertaling).
HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op ll maart 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Namen;
l. Over de voorziening gericht tegen
de beslissing op de civielrechtelijke vordering ingesteld door de Belgische Staat :

Overwegende dat eiser geen hoedanigheid heeft om zich tegen die beslissing in
cassatie te voorzien ;
2. Betreffende de overige punten van
de voorziening :
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 21 van de wet van
17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering:
Overwegende dat de verweerder Lixon
vervolgd werd wegens inbreuk op de
artikelen 91, 2°, en 90, lid 3, van het
koninldijk besluit van 15 oktober 1935
houdende algemeen reglement van de
bevaarbare waterwegen van het Rijk,
welke misdrijven · op 17 maart 1972
werclen gepleegd, onder de bevoegclheicl
van de politierechtbank vallen en luidens
artikel 100 van dat reglement strafbaar
zijn met de straffen opgelegd bij artikel 1
van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd
bij artikel 1 van de wet van 5 juni 1935,
clit zijn correctionele straffen;
Dat de beklaagde voor de eerste
rechter wegens de eerste telastlegging
met aamwming van verzachtende omstandigheden tot een politiestraf veroordeelcl werd, en vrijgesproken werd van
de tweede, zodat de rechter zich derhalve
onbevoegd heeft verklaard om uitspraak
te doen over de rechtsvordering van de
burgerlijke partij die hierop steunde ;
Dat de correctionele rechtbank op de
hogere beroepen van de Belgische Staat,
burgerlijke partij, en van het openbaar
ministerie de strafvordering vervallen
heeft verklaard door verjaring en, rechtdoencle op de civielrechtelijke vordering,
na te hebben vastgesteld dat het feit

van de tweede telastlegging niet bewezen
was, de beslissing tot onbevoegdheid van
de eerste rechter bevestigd heeft ;
Overwegende dat, nu zij niet hebben
gewezen op het bestaan van verzachtende
omstandigheden, de rechters in hager
beroep de strafvordering pas verj aarcl
konden verklaren na drie jaar vanaf de
dag waarop de misdrijven werden gepleegd;
Dat het middel gegrond is ;
Om die reclenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het de strafvordering ingesteld tegen de eerste verweerder verjaard verklaart en de verweerster
van vervolging ontslaat ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Dinant, zitting houdende
in hoger beroep.
20 oktober 1975. ~ 2e kamer. ~
V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Legros.~ Gelijklttidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaaL

2e KAMER.

~

20 oktober 1975.

BEVOEGDHEID EN AANLEG. ~BE
voEGDHEID. ~ STRAFZAKEN. ~OVER
TREDINGEN VAN DE GEMEENTEVERORDENINGEN. ~ GEMEENTEVERORDENING
OP BASIS VAN DE WET VAN 29 APRIL
1819 HOUDENDE BEPALINGEN TOT DE
VERZEKERING VAN DE AFDOENDE INVORDERING VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN ~ BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIERECHTBANK.

De politie1·echtbank neernt kennis van de
ove1·tredingen van de gemeenteverordeningen op basis van de wet van 29 ap1·il
1819 hmtdende bepalingen tot de ve1'zekering van de afdoende invo1·de1·ing
van de gemeentebelastingen, zeljs als deze
ve1·o1·deningen op deze misd1·ijven co1'1'ectionele straffen stellen (1). (Art. 138,
8°, Sv.)
(1) Raadpl. cass., 5 november 1951 (Bull.
en Pas., 1952, I, 115).

230(STAD HOEI, T. HERMIA, LEROY
EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BELGAFFICHE ».)
ARREST (Ve1'tctling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 5 dece1nber 1974 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Hoei;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar mil!isterie tegen de verweerders :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij, die in geen kosten jegens de
openbare partij werd veroordeeld, geen
hoedanigheid heeft om tegen die beslissingen cassatieberoep in te stellen;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingen ingestelcl door eiseres, burgerlijke
partij, tegen de verweerders :
Over het middel hie1·nit afgeleid dat
de correctionele rechtbank beslist dat de
politierechtbank niet bevoegd was om
kennis te nemen van de vervolgingen en
bijgevolg van de civielrechtelijke vordering, op de gronden dat de verordening
van 5 april197l van de stad Hoei waarop
de vervolgingen steml8n, in geval van
overtreding een geldboete oplegt, die
gelijk is aan het ontdoken recht ; het
ontdoken recht 600 frank bedraagt ;
de opgelegde gelclboete van 600 frank
hoger is clan het beclrag van de politiegeldboeten; artikel 15 van de wet van
29 april 1S19 die ten gronclslag van de
gem.eenteverorclening ligt, voorschrijft
dat de vervolgingen naar gelang van de
aard van de zaak voor de rechtbanken
van eenvoudige politie en van correctionele politie zullen worden gebracht ;
de politierechtbank dus onbevoegd was
mn kennis te nemen van de vervolgingen,
vermits het bedrag van de straf de aard
van het misclrijf bepaalt,
tenvijl de bij de gemeenteverordening
van 5 april 1971 opgelegde geldboete van
600 frank een geldboete is die in fiscale
zaken is gestelcl ; de verwijzing naar
artikel 15 van de wet van 29 april 1S19
waarbij worclt beschikt dat de vervolgingen, naar de aard van de gevallen,
zullen worden gebracht voor de rechtbanken van eenvoudige politie of van
correctionele politie, ongegrond is ; artikel 13S, S0 , van het Wetboek van strafvordering voorschrijft dat de politie-

rechtbanken kennis nemen van de misdrijven omschreven in de gmneenteverorcleningen ; dit artikel de volleclige bevoegclheid aan de politierechtbanken verleent, water ook mocht geregeld worden
bij die gemeenteverorcleningen ; claar
artikel 13S, S0 , van het vVetboek van
strafvorclering dateert van na de wet
van 29 april 1S19, de bepalingen van die
wet betreffencle de bevoegdheicl niet toepasselijk zijn :
Overwegende clat artikel 13S, S0 , van
het Wetboek van strafvorclering bepaalt
clat de politierechtbank, onverminclercl
het recht van de procureur des Konings
om een opsporingsonclerzoek in te stellen
of een gerechtelijk onclerzoek te vorcleren
inzake wanbeclrijven, kennis neemt van
de misdrijven omschreven in de gmneenteverordeningen ;
Overwegende dat de politierechtbank
krachtens die wetsbepaling bevoegd is
om kennis te nemen van de misdrijven
om.schreven in de gemeenteverordeningen, zelfs wanneer hierin op basis van
de wet van 29 april 1S19 houdende
bepalingen tot de verzekering van de
afdoende invorclering van cle gemeentebelastingen wordt bepaalcl dat de misdrijven zullen worden gestraft rnet
correctionele geldboeten ;
Dat het middel gegrond is ;
· On-:t die redenen, vernietigt het bestreclen vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de civielrechtelijke vordering
ingesteld door eiseres tegen de verweerders ; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt de verweerders in de helft van
de kosten en eiseres in de andere helft
hiervan ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
20 oktober 1975. 2e kamer.
V oo1·zittM', Baron Richard, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1',
de H. Meeus. - Gelijklniclencle conclusie,
de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. Pleite1·, de H. Mathieu (van de balie te
Hoei).

2e KAMER,- 21 oktober 1975.
1o GENEESKUNST. UITOEFENING
VAN DE DIERENGENEESKUNDE.- VER-
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SCHAFFEN DOOR EEN VEEARTS VAN
GENEESMIDDELEN. GENEESMIDDELEN DIE BIJ EEN APOTHEKER MOETEN
GEKOCHT WORDEN.

FEN WELKE ZIJ ELDERS DAN BIJ EEN
APOTHEKER HEBBEN GEKOCHT.

7° INTERNATIONALE

VERDRAGEN.
GENEESKUNST. PROTOCOL OP
29 JANUARI 1963 DOOR EELGIE EN
HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
ONDERTEKEND.- PROTOCOL VOLGENS
HETWELK IN EEN VAN BEIDE LANDEN
GECONTROLEERDE
FARJ\iACEUTISCHE
PREPARATEN OP HET GRONDGEBIED VAN
RET ANDERE J\iOGEN VERKOCHT WORDEN.- PROTOCOL ZONDER GEVOLG OP
DE WETTELIJKE BEPALINGEN DAT DE
VEEARTSEN
GEEN
GENEESJ\iiDDELEN
J\fOGEN VERSCHAFFEN 'WELKE ZIJ EL·
DERS DAN BIJ EEN APOTHEKER HEBBEN
GEKOCHT.

-

2°

GENEESKUNST. ARTSENIJBEREIDKUNDE. VERSCHAFFEN DOOR
EEN VEEARTS VAN GENEESJ\'IIDDELEN.
GENEESJ\'IIDDELEN DIE BIJ EEN
APOTHEKER 1\'IOETEN GEKOCHT WORDEN.

3°

GENEESKUNST. ARTSENIJBEREIDKUNDE.- VEEARTS.- GEWOONLIJK VERSCHAFFEN VAN GENEESJ\'IIDDELEN WELKE ELDERS DAN BIJ EEN
APOTHEKER ZIJN GEKOCHT.- 0NWETTELIJKE UITOEFENING VAN DE ARTSENIJBEREIDKUNDE.

4°

5°

6°

GENEESKUNST. UITOEFENING
VAN DE DIERENGENEESKUNDE.- PRO'J'OCOL OP 29 JANUARI 1963 DOOR
BELGIE EN HET
GROOTHERTOGD0ni
LUXEMBURG ONDERTEKEND. PROTOCOL VOLGENS HETiVELK IN EEN VAN
BEIDE LANDEN GECONTROLEERDE FAR1\IACEUTISCHE PREPARATEN
OP
HET
GRONDGEBIED YAN HET ANDERE J\fOGEN
VERKOCHT
ii'ORDEN.
PROTOCOL
ZONDER GEVOLG OP DE WETTELIJKE
BEPALINGEN DAT DE VEEARTSEN GEEN
GE='!EESJ\1IDDELEN J\'IOGEN VERSCHAFFEN WELKE ZIJ ELDERS DAN BIJ EEN
APOTHEKER HEBBEN GEKOCHT.
GENEESKUNST. UITOEE'ENING
VAN DE ARTSENIJBEREIDKUNDE.
PROTOCOL OP 29 JANUARI 1963 DOOR
BELGLill
EN HET
GROOTHERTOGD0ni
LUXEJ\iBURG ONDERTEKEND. PROTOCOL VOLGENS HETWELK IN EEN VAN
BEIDE LANDEN GECON'I'ROLEERDE FARJ\iACEUTISCHE PREPARATEN
OP HET
GRONDGEBIED VAN HET ANDERE 1\'IOGEN
VERKOCHT ·WORDEN.
PROTOCOL
ZONDER GEVOLG OP DE WETTELIJKE
BEPALINGEN DAT DE VEEARTSEN GEEN
GENEESJ\1IDDELEN J\iOGEN VERSCHAFFEN V\'ELKE ZIJ ELDERS DAN BIJ EEN
APOTHEKER HEBBEN GEKOCHT.

GENEESKUNST.- GENEESMIDDELEN.- PROTOCOL OP 29 JANUARI 1963
DOOR BELGIE EN HET GROOTHERTOGDOJ\'I LUXEMBURG ONDERTEKEND. PROTOCOL VOLGENS HETWELK IN EEN
VAN BEIDE LANDEN GECONTROLEERDE
FARMACEUTISCHE PREPARATEN OP HET
GRONDGEBIED VAN HETANDERE MOGEN
VERKOOHT
WORDEN.
PROTOCOL
ZONDER GEVOLG OP DE WETTELIJKE
BEPALINGEN DAT DE VEEARTSEN GEEN
GENEESJ\1IDDELEN J\fOGEN VERSCHAF-

8°

MISDRIJF. RECHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERWINNELIJKE DWALING. BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
TOEZIOHT VAN HET
HoF.

9°

OASSATIE. BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN. RECHTVAARDIGINGSGROND. 0NOVERWINNELIJKE DWALING. BESLUITEN DOOR DE RECHTER
AFGELEID UIT ZIJN V ASTSTELLINGEN. TOEZIOHT VAN HET HOF.

10°

GENEESKUNST. UITOEFENING
VAN DE DIER.ENGENEESKUNDE.- VERPLIOHTING VOOR DE VEEARTS DE GENEESJ\1IDDELEN BIJ EEN APOTHEKER TE
KOPEN. APOTHEKER. BEGRIP.

ll0

GENEESKUNST.
ARTSENIJBEREIDKUNDE.- VERPLIOHTING VOOR
DE VEEARTS DE GENEESJ\'IIDDELEN BIJ
EEN APOTHEKER TE KOPEN. APOTHEKER. BEGRIP.

12°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSCHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT
OP EEN VAN DEZE 1\'IISDRIJVEN. STRAF WETTELIJK GERECHTVAARDIGD
DOOR EEN ANDER MISDRIJF. NIET
ONTVANKELIJK J\fiDDEL.

1° en 2° Veem·tsen mogen, o.m. in de ttitoefening van de dienngeneesktmde, geen
geneesmiddelen veTschaffen welke zij
eldeTB dan bij een apotheke1· hebben
gekocht. (Art. 4, § 2, 5°, K.B. nr. 78
van 10 november 1967, en art. 34
wet van 4 april 1890.)
3° Onwettelijke uitoejening van de aTtsenijbe?·eidkunde is het jeit dat een veeaTts
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gewoonlijk, a.m. in de uitoefening van
zijn bet•oep, geneesmidclelen ve1'schaft
die hij elders clan bij een apotheke1· heeft
vet·kregen. (Art. 4, §§ 1 en 2-5o, en 38
K.B. nr. 78 van 10 november 1967.)
4o, 5°, 6° en 7° Zelfs in de onderstelling
dat de bepalingen van het protocol tttssen
Belgie en het Groothe1·togdom linxembtwg, ondet·tekencl te Brussel op 29 jamta?·i 1963 (1), luidens wellce in een van
beide landen gecontroleerde fm·maceutische p?·epa?·aten op het grondgebied
van het ande?'e mogen Ve?·kocht worden,
gevolg zouden hebben (2) in het in Belgie
van kracht zijnde 1·echt en inzonde?'heid ?'echtstreelcs van toepassing zottden
zijn (3), zijn zij V?'eemd aan de ?'egels
van het Belgisch recht dat de veea1·tsen,
a.m. in cle ttitoefening van de die?'engeneeskunde, geen geneesmiddelen mogen
VM'schaffen welke zij elde?'s clan bij een
apotheke?· hebben Ve?'k?·egen.
8° en 9° De feitem·echter beoonleelt soeve1·ein

het bestaan van een cloo1· de belclaagcle
als 1'echtvaa?·cligingsg?·ond aangevoe1·cle
onoverwinnelijlce dwaling (4), cloch het
Hof moet nagaan of cle clo01· hem vastgestelcle feiten de gevolgen welke hij e1·
in 1·echte uit ajleiclt verantwoorden (5).
10 en ll 0 Zowel in de zin van artikel 34

van de wet van 4 a]Jril 1890 betreffencle
het onclenoijs en de ttitoefening van de
clie1·engeneesktmcle en van de beslttiten
(1) Protocol bekendgemaakt in het Staatsblacl van 14 februari 1963, zonder vermelding
van een goedketll'ing door de wet of van de
instemming van de Kamers.
(2) en (3) In het arrest van het hof van
beroep waa1•tegen het cassatieberoep is ingesteld, werd aangevoercl dat clit protocol
impliciet was goedgekeurd door a) de wet
van 26 januari 1965, «art. XXIV,, b) artikel 41 van de overeenkomst welke wercl goedgekeurcl op « 3 augustus 1965 " tot oprichting
van de Belgisch-Luxemburgse Economische
Unie.
In werkelijkheid, enerzijds, is artikel XXIV,
waarvan zoeven sprake, een bepaling van bet
protocol dat is ondertekend op 26 januari 1963
en goedgekeurd bij de wet van 26 januari 1965
(Belgisch Staatsblacl van 29 juli 1965), welk
protocol een wijziging heeft gebracht in de
verdragen tot oprichti;ng van de BelgischLuxemburgse Economische Unie, luidens welke « de gemeenschappelijke wettelijke en verordenende bepalingen ... die van kracht zijn ...
van toepassing blijven ... "·
Anderzijds is artikel 41 een bepaling van
de tekst van de coordinatie van de verclragen

te1' uitvoering van clit a1·tilcel (6), als
van m·tikel 4, § 2-5°, van het koninklijk
beslttit n1'. 78 van 10 novembe?' 1967
bet1·ejJencle de geneesktmst, is .de " apotheke?' '' bij wie de veea1•ts zich de geneesmiclclelen moet aanschaffen die hij, a.m.
in cle ttitoefening van de clie?'engeneesktmcle, verschaft de " officina-apotheker "
en niet o .a. een bed1·ijj vom· het fab1•icm·en
of vet·kopen in het g1·oot van geneesmiclclelen, zelfs indien het oncle1' toezicht
staat van een persoon clie houcle1' is van
het diploma van apotheker (7).
12° W annee1• we gens vm·scheiclene miscl1·ijven een enkele st?·af is 1titges]Jroken,
is niet ontvankelijk, wegens het ontb?·eken van belang, de eis tot vernietiging
van cle beslissing op cle strafvonlM·ing,
geg1·oncl op een miclclel clat enkel bet?·elcking heeft op een van cleze misdrijven,
ctls cle uitgesp?·oken stmf wettelijk gerechtvaarclirJcl blijft cloo1· een ancleT
miscl1·iJf (8). (Artt. 411 en 414 Sv.)

(VAN ROOSBROEOK EN BROOS.)

ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 maart 197 5 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat het arrest de eisers
tot oprichting van deze Unie, welke door beide
regeringen is opgesteld en zoncler meer in het
Belgisch Staatsblacl van 3 augustus 1905 werd
bekendgemaakt.
Artikel 41 beperkt zich ertoe de tekst van
vorenvermeld artikel XXIV over te nemen.
(4) Cass., 30 november 1970 (A1·r. cass.,
1971, biz. 298).
(5) Raadpl. cass., 19 december 1972 (A1'1',
cass., 1973, biz. 411), en noot 2· onder cass.,
21 maart 1972 (ibicl., 1972, blz. 691).
(G) Raadpl. het ministerieel besluit van
28 juli 1931 tot aancluiding van de instrumen·
ten en geneesnridclelen welke de veeartsen in
hun apotheek moeten hebben en het ministerieel besluit van 30 juli 1936 betreffende de
nitoefening van de dierengeneeskunde.
(7) Over de begrippen apotheker en offi·
cina-apotheker raadplege men artikel 1-6°
van het koninklijk besluit van 6 juni 1960
betreffende de fabricage, de bereiding en
distributie in het groat en de terhandstelling
van geneesmiddelen en cass., 4 november 1968
(A1'1'. cass., 1969, biz. 254).
(8) Cass., 6 oktober 1975, sttpm, biz. 158.
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wegens de feiten van de telastleggingen :
A) bij inbreuk op artikel 4 van het
koninldijk besluit van 10 november 1967,
gewoonlijk de artsenijbere~clkuncle ~e
hebben uitgeoefencl zoncler m het bez1t
te zijn van het wettelijk diploma van
apotheker, behaalcl overeenkomstig ·de
wetgeving op het toekennen van de
acaclemische graclen en het programrrta
van de universitaire examens of zoncler
hiervan wettelijk door artikel 7, §§ 1 of 2,
van voormelcl koninklijk besluit vrijgestelcl te :zijn, namelijk hetzij zoncler
voorzien te zijn van het visa van de
meclische c01nmissie, voor zover noclig,
zoncler hun inschrijving bekomen te
hebben op de lijsten van de voor h1u1.
beroep bevoegcle Orcle ; B) geneesmiclclelen ingevoercl, uitgevoercl, gefabriceercl,
bereicl, vervoercl, vercleelcl, gehouclen,
bewaarcl ten verkoop aangeboden, verkocht, afgestaan onder bezwarencle titel
of 01n niet, verpakt en afgelevercl te
hebbe11., zoncler zich te schikken naar
de wet van 25 maart 1964 of naar de
voorschriften van de uitvoerh1.gsbesluiten van deze wet (koninklijk besluit van
6 juni 1960, gewijzigcl door dit van 20 novernber 1962, en koninldijk besluit van
3 juli 1969); 0) als doctor in de veeartsenijkunde of dierengeneeskunde, zich e~
clers dan bij een apotheker al de sch8lkundige en farmaceutische proclukten
aangeschaft te hebben, waarvan de lijst
in het ministerieel besluit van 28 juli 1931
staat, evenals de andere geneesmiclclelen
en farmaceutische bereiclingen, opgesomcl
in artikel 1 van het ministerieel besluit
van 30 juli 1936, die hij zou noclig hebb~n
en die niet op de lijst opgenomen ZIJn
(artikelen 34 en 35 wet van 4 april 1890) ;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit
de schencling van het artikel 1 van het
protocol tussen Belgiii en het Groothertogdom Luxemburg betreffencle de
handel in farmaceutische preparaten
onclertekencl op 29 januari 1963, en uit
de schendh1.g van artikel 97 van de
Gronclwet,

dom·dat het arrest, hoewel het aanneemt
clat het protocol bekrachtigcl wercl door
de Belgische wetgeving en het de nationale wet primeert, niettemin de clirecte
werking van het protocol verwerpt, en
clienvolgens ten onrechte beslist clat de
koninklijke besluiten van 10 oktober 1966
en 3 juli 1969 betreffencle de registratie
van de geneesmiclclelen niet opzij worden
gezet door gemelcl protocol, zoclat een
duiclelijke tegenstrijcligheicl ontstaat in

het arrest door enerzijcls aan te nemen
clat het protocol werkt in de Belgische
rechtsorde, en anclerzijcls niet te erkennen
clat het direct werkt,
tenvijl, ee1·ste ondeTdeel, om de clirecte
werking van het protocol te beoorclelen,
het hof van beroep, eercler clan zich te
houclen aan de tekst van artikel I, de
geest en de strekking van het protocol
naar zijn artikelen 7 en 9 onclerzoekt, en
cleze keuze niet verantwoorclt ; het
overigens ten onrechte nit de beweercle
geest en strekking van cleze artikelen
afieidt clat het protocol niet de clirecte
werking zou hebben die blijkt nit het
artikel 1 ; het artikel 7 veeleer een argument is pro de clirecte werking, vermits
het impliciet bevestigt dat men een zo
groat mogelijke effectiviteit van het
protocol heeft betracht, nu het tot gevolg
heeft clat de beoogcle werking enkel na
voorafgaancle instemming van de andere
verclragspartij kan worden aangetast ;
ook artikel 9, bepalende clat in geval
van een verschillende interpretatie of
van moeilijld1eclen bij de toepassing,
de besturen van elk land zullen beraaclslagen, ee1·cler in het voorcleel van de
clirecte werking pleit ; clat het gebruik
van de woorclen " toepassing » en " interpretatie », schijnt te wijzen op moeilijkheclen ondervonclen door de rechter bij
de toepassing van het protocol, eerder
clan op moeilijld1eden door de besturen
onclervonden bij de uitvoering; maar,
zelfs in de onderstelling clat aileen een
optreden van de uitvoerencle macht zou
becloeld zijn, clan nog het artikel 9 aan
de besturen niet een cliscretionaire uitvoeringsbevoegclheicl toekent die zou
toelaten in te gaan tegen de formele e~
direct werkende bepaling van het artikel I clat voor de verclragspartijen het
verbocl h1houclt bij de invoer van farmaceutische preparaten, die qua kwaliteit
gecontroleercl zijn in een van de verclragsstaten, nog adclitionele eisen te gaan
stellen waarcloor de invoer bemoeilijkt
of verhinclercl wordt ; vervolgens, het
hof van beroep een verwerpelijk onclerscheicl maakt tussen het binclencl karakter
van een internationale rechtsregel in de
Belgische rechtsorcle en de clirecte werking van diezelfcle regel, nu men niet
tegelijk het eerste kan aanvaarclen ~~
het tweede verwerpen ; cleze tegenstriJcligheicl meteen een gebrek aan motivering
becluiclt en een schencling van artikel 97
van de Gronclwet,
en te1·wijl het arrest ook ten onrechte
een argument put uit het feit clat de
voornoemcle koninldijke besluiten van
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10 oktober 1966 en 3 juli 1969 getroffen
werden ingevolge de richtlijn van 26 januari 1965 van de Raad van de Europese Economische Gmneenschap, nu
in het artikel 233 van het verdrag
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap wordt erkencl clat
de Belgisch-Luxemburgse Econmrrische
Unie in de voltooiing van haar regionale
unie vlugger mag te werk gaan clan dit
in de Europese gemeenschappen het
geval is, zodat wanneer een richtlijn van
de Raacl, dus door Belgische en Luxemburgse ministers ondertekend, een minder
verre integratie verwezenlijkt dan clit op
het vlak van de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie het geval is, hieruit
geen argument kan ontleend worden mn
de door deze Unie ingerichte regleinentering strikter te interpreteren ; .
en te1·wijl, tweede onde1·deel, het hof van
beroep niet antwoordt op de conclusie
van de eisers, waarin de draagwijdte van
artikel 9 van het protocol werd uiteengezet, en evenmin antwoorclt op de
argumentatie geput in de artikelen 23,
36 en 38 van het verdrag van de BelgischLuxemburgse Economische Unie :

In zoverre het micldel de telastleggingen A en a betreft :
Overwegende dat de bepalingen van
het protocol van 29 januari 1963 luidens
dewelke in een van beide landen gecontroleerde farmaceutische preparaten op
het grondgebied van het andere mogen
verkocht worden, vreemd zijn aan de
bepalingen van het Belgisch recht die
aan de clierenartsen verbieclen in de voorwaarden voorzien door de geldende reglementering geneesmiddelen te verschaffen
elders aangekocht dan bij een apotheker,
verbod dat het voorwerp uitn1.aakt van
de telastleggingen A en
Overwegende dat, derhalve, zelfs in de
veronderstelling dat de regels van bedoeld
protocol uitwerking in het in Belgie van
kracht zijnde recht en ook rechtstreeks
werking zouden hebben, zij zonder weerslag zouden zijn op bedoelde bepalingen
van het Belgisch recht;
Dat het middel desbetreffend bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

a;

Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 71 van
het Strafwetboek, en 97 van de Grandwet,
dom·dat het arrest de exceptie gesteund
op artikel 71 van het Strafwetboek als
niet gegrond verwerpt,

tenvijl, eeTste oncle1·deel, dit artikel
volgens de rechtspraak de onoverwinnelijke dwaling als een rechtvaardigingsgrond aanziet en ten deze de onwetendheicl onoverkomelijk is, nu het gaat om
een onwetenclheid waarin in dezelfde
omstandigheden als de beklaagden, ieder
reclelijk en voorzichtig mens zou verkeerd hebben; wanneer men weet clat
bij 538 veeartsen een gerechtelijk onderzoek wercl verricht (er zijn circa 7 50
praktizerencle veeartsen in Belgie), dan
is het clniclelijk dat het hier ging om een
onoverwinnelijke onwetencli1.eid in de zin
van het cassatiearrest van 6 oktober
1951; bovendien niet uit het oog mag
verloren "\.vorden dat de verkoopagenten
van de Luxe1nburgse proclukten de
bezochte veeartsen steeds verwezen naar
het Luxemburgs protocol ; in strijcl met
wat het hof van beroep voorhouclt de
veeartsen dachten - en terecht - dat
het Luxemburgs protocol de Belgische
wetgeving op de geneesmiclclelen opzij
zette ; het tenslotte zo is clat de beweercle
controle door een apotheker enkel een
conformiteitscontrole betreft, die precies
in het kacler van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie overboclig
worclt geacht ; het openbaar ministerie
het bewijs client te leveren dat er geen
onoverwinnelijke chvaling was in hoofde
van de eisers ingevolge hun onwetendheid
omtrent de draagwijdte van het protocol
van 29 januari 1963 en clit bewijs niet
werd gelevercl ; het hof van beroep derhalve niet kon vaststellen dat dit protocol geen onoverwinnelijke dwaling bij de
eisers kon doen ontstaan, door er zich
toe te beperken te zeggen dat zij geacht
worden de louter Belgische reglementering te kennen; hun onwetendheid immers juist sloeg op de invloed van gemeld
protocol op de Belgische reglementering ;
en tenvijl, tweecle ondenleel, het arrest
de conclusie van de eisers niet beantwoordt, waarin wercl betoogd clat er
onoverwinnelijke dwaling is, wanneer
ieder normaal vooruitziend persoon in
clezelfde omstandigheden dezelfde daad
zou hebben gesteld :
Overwegende dat het arrest de exceptie, gesteund op artikel 71 van het Strafwetboek, als niet gegrond verwerpt om
de reden dat « beklaagden die seclert
jaren hun praktijk uitoefenen geacht zijn
te weten dat de wetgeving op de geneeskunde constant naar de apotheker verwijst voor de aankoop van geneesmiddelen >>;
Dat deze beslissing wettelijk verantwoord is;
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Dat voor het overige de rechtsregels
betreffende de bewijslast geenszins geschonden worden en het arrest de door
het tweede onderdeel bedoelde conclusie
beantwoordt ;
Dat het Irtiddel niet lean aangenomen
w0rden;
Over het clerde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 34 van de
wet van 4 april 1890 betreffende het
onderwijs en de uitoefening van de
dierengeneeslnm.de, en 107 van de Grandwet,
doonlat het hof van beroep in het arrest
ten onrechte stelt clat de Minister van
Lanclbouw in het artikel 1 van het
ministerieel besluit van 30 juli 1936 de
hmn in artikel 34 van de vvet van 4 april
1890 gegeven bevoegdheid niet te buiten
is gegaan,
terwijl, eerste onde1·deel, de begrips.omschrijving gebruikt door de minister
in het ministerieel besluit van 30 juli 1936
niet overeenstmnt met de terminologie
van artikel 34 van de wet van 4 april
1890; deze tenninologie nochtans zeer
belangrijk is om met zekerheid te ktuu1en
vaststellen welke produkten de wetgever
in de wet van 4 april 1890 heeft bedoeld;
nu het een strafwet betreft, de terminologie eng moet gei:nterpreteerd worden;
het hof van beroep derhalve niet met
zekerheid kon vaststellen dat het ministerieel besluit van 30 juli 1936 overeenstemt met de wettelijke bevoegclheid aan
de minister gegeven, zoclat het, krachtens
artikel 107 van de Grondwet, het ministerieel besluit van 30 juli 1936 niet had
mogen toepassen ;
en tenvijl, tweede onderdeel, het hof
van beroep ten onrechte oordeelt dat
met de term " apothekers " van artikel 34
van de wet van 4 april 1890 enkel de
" officina-apothekers " worden bedoeld ;
de farmaceutische bedrijven allen apothekers in dienst hebben; zij op industriele schaal het werk voortzetten van
de apothekerijen zoals deze bestonden
in 1890; de industrie-apothekers volwaardige apothekers zijn ; de dierenartsen derhalve gerechtigd waren zich
geneesmiddelen aan te schaffen bij farmaceutische bedrijven die door apothekers
worden gekontroleerd, omdat deze niet
worden uitgesloten door de wet van
4 april 1890; zodat, door de term
" apothekers » van artikel 34 van de
wet van 4 april 1890 te beperken tot
«officina-apothekers,, het hof van beroep
deze wetsbepaling schendt :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 34 van de
wet van 4 april 1890 bepaalt: "De Minister van Landbouw maakt de lijst op van
de artsenijen, alsmede van de werktuigen
en toestellen, welke de veeartsen in hun
officina moeten hebben ... De Minister
zal ook de scheikundige en artsenijkundige bereidsels bepalen, welke de veeartsen zullen gehouden zijn zich bij een
apotheker aan te schaffen " ;
Dat artikel 1 van het ministerieel
besluit van 30 juli 1936 bepaalt : "De
veeartsen zijn gehouden zich bij een
apotheker al de schei- en artsenijkundige
produkten, serum antitetanicum uitgezonderd, aan te schaffen waarvan de lijst
bevat 1s· m het aangehaald ministerieel
besluit van 28 juli 1931, alsook al de
samengestelde geneesmiddelen en artsenijlmndige bereidsels zoals artsenijpoeders, extraoten, tincturen, zalven, enz.,
welke zij nodig hebben en die niet vermeld zijn op bovenaangehaalde lijst " ;
Overwegende enerzijds dat het middel
niet preciseert hoe en in welke mate er
geen overeenstemming zou bestaan tussen " de terminologie " van de wet van
1890 en die van het ministerieel besluit
van 30 juli 1936 ;
Overwegende anderzijds dat het ook
niet inroept dat de produkten welke de
eisers elders bekomen hadden dan bij
een apotheker, aanschaffingen die de
telastleggingen A en 0 ten grondslag
liggen, geen " artsenijen " of « scheiktmdige en artsenijkundige bereidsels " zijn
in de zin van artikel 34 van de wet van
4 april 1890 ;

IVat het tweede onderdeel betreft ;
Overwegende dat uit de Belgische
wetgeving en reglementering betreffende
de geneeskunde, de artsenijbereidkunde
en de dierengeneeskunde blijkt dat de
term " apotheker )) de zogenaamde " officina-apotheker )) bedoelt, zoals dit begrip
nogmaals door de koninklijke besluiten
nrs. 78 en 80 van 10 november 1967 wordt
bepaald, en niet de farmaceutische bedrijven, zelfs wanneE?r zij door houders
van een diploma van apotheker geoontroleerd zijn ;
Dat overigens het bestreden arrest
niet vaststelt en uit geen stul<:: waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat
de eisers zich de produkten bij dergelijke
bedrijven hebben aangeschaft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het vierde middel, afgeleid uit
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de sohending van het artikel 16, § 2, van
de wet van 25 maart 1964, van de bepalingen van het koninklijk besluit van
3 juli 1969, en van artikel 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest beslist dat het
koninklijk besluit van 3 juli 1969 toepasselijk is op hen die handelingen verriohten voorbehouden aan de apothekers,
terwijl, ee1·ste onderdeel, dit koninklijk
besluit toepassings- en gedragsnormen
bevat voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het in de handel brengen
van geneesmiddelen ; de dierenartsen niet
kunnen bedoeld zijn in dit koninklijk
besluit aangezien ze geen geneesmiddelen
in « de handel » kunneu brengen ; de in
het koninklijk besluit bedoelde personen
immers moeten bezitters zijn van een
bijzondere vergun:ning, die gereglementeerd wordt in het koninklijk besluit
van 6 jnni 1960; dit koninklijk besluit
vermeldt voor welke werkzaamheden
een dergelijke vergunning is vereist,
zodat aileen degenen die geneesmiddelen
fabrioeren, bereiden, invoeren met het
oog op de fabrioatie, groothandel of verdeling in het groot, verantwoordelijk
kunnen zijn voor het in de handel brengen
van geneesmiddelen, zodat, door te zeggen dat artikel 16, § 2, van de wet van
:25 maart 1964 sanoties inhoudt die toepasselijk zijn op hen die handelingen
verriohten voorbehouden aan de apothekers, het arrest de duidelijke bepalingen van dit artikel miskent en van het
koninldijk besluit van 3 juli 1969 genomen ter uitvoering van artikel 6 van de
wet van 25 maart 1964;
en te1·wijl, tweede onde1·deel, het hof
van beroep niet antwoordt op de oonolusie van de eisers betreffende de toepasselijldleid van artikel 16 van de wet
van 25 maart 1964 en het koninklijk
besluit van 3 juli 1969 :
Overwegende dat het middel uitsluitend de telastlegging B betreft ;
Overwegende dat het arrest de eisers
tot een geldboete veroordeelt wegens de
telastleggingen A, B en 0;
Dat de uitgesproken straf wettelijk
gereohtvaardigd is door de telastleggingenAenO;.
Dat het middel derhalve niet ontvankelijk is wegens het ontbreken van
belang;
In zoverre het eerste middel de telastlegging B betreft :
Overwegende dat om de redenen in

het antwoord op het vierde middel vermeld, het eerste middel, in die mate,
ook niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgesohreven
reohtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
21 oktober 1975. 2e kamer. VooTzitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Versee. - Gelijklnidende conclnsie, de H. Dumon, eerste
advooaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. M.
Storme en L. De Sohrijver (van de balie
te Gent).
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde
zin uitgesproken inzake Andre en .Joossens op voorziening tegen een arrest
van het Hof van beroep te Brussel van
6 maart 1975.

2e KAMER. -

21 oktober 1975.

1. 'VEGVERKEER.- AANRIJDING TUSSEN EEN VOERTUIG DAT OP EEN KRUISPUNT NAAR LINKS IS AFGESLAGEN EN
EEN VOERTUIG DAT IN TEGENGESTELDE
RIOHTING DE WEG VOLGDE, DIE HET
EERSTE VOERTUIG IS OPGEREDEN NA
HET KRUISPUNT TE ZIJN OVERGESTOKEN. AANRIJDING BUITEN HET
KRUISPUNT. - REGELS INZAKE VOORRANG REOHTS EN DE DOOR DE VERKEERSTEKENS OPGELEGDE VOORRANG
NIET VAN TOEPASSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BIJ OONOLUSIE VOORGEDRAGEN VERWEER DAT TER ZAKE NIET JVIEER DIENENDE IS WEGENS DE VASTSTELLINGEN
VAN DE REOHTER.- GEEN VERPLIOHTING VOOR DEZE HIEROP TE ANTWOOR·
DEN.
1e Bij een aam·ijding tnssen een voe?'tttig

dat op een k1·nispunt naaT links is afgeslagen en een VOM'tttig dat in tegengestelde 1·ichting de weg volgt die het
eeT'ste voertuig is opge1·eden na het kTttispunt te zijn oveTgestoken, zijn de Tegels
inzake voo?Tang rechts en de door cle
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van toepasstng, wanneer de aam·ijding
buiten het k1·uispunt heeft plaatsgehad (I). (Artt. 15 en 16 wegverkeersreglement.)
2o De rechter is niet vm·plicht andm·s te
antwoo1·den op een bij conclusie voo?'gedragen venvee1· dat te1· zake niet mee1•
dienende is wegens de vaststellingen van
zijn beslissing (2). (Art. 97 Grondwet.)

(VAN KEIRSBULOK, DEMEULEMEESTER
EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« SEOURITAS )), T. BOGAERT.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 januari 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen
beperkt zijn tot de beslissingen waarbij
het hof van beroep zich onbevoegd verklaart, wegens de vrijspraak van verweerster, om kennis te nemen van de
door de eisers ingestelde civielrechtelijke
vorderingen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het arrest de beklaagde (thans
verweerster) vrijspreekt omdat' het feit
te haren laste niet bewezen zou zijn
gebleven,
tenvijl het hof de conclusie waarin
gesteld werd dat verweerster « de oude
Stationstraat links indraaide zonder stoppen ,,, dat zij " zonder stilstand of bijzondere voorzichtigheid de Oude Stationstraat naar links opdraaide '' en dat
zij " zonder stoppen de betreffende zijbaan opreed '' en aldus zeker een fout
had begaan, zonder antwoord laat, zodat
het arrest aan de grondwettelijke motiveringsplicht niet voldoet :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat ten deze geen vraag van verkeersvoorrang rijst, nu blijkens de gegevens
van de situatieschets de aanrijding gebeurde vooraleer het slachtoffer, minderjarige zoon van de eerste twee eisers, het
kruispunt had bereikt, en toen verweer(1) Cass., 8 april 1975 (A1-r. cass., 1975,
blz. 857) en noot 2.
(2) Cass., 9 september 1975, supra, blz. 50.

ster, na de bocht overeenkomstig artikel 25-2-d van het wegverkeersreglement
te hebben genomen, reeds de ingeslagen
weg rechts was opgereden ;
Overwegende dat de rechter derhalve
niet op de conclusie hoefde te antwoorden
die alleen verband hield met het probleem
van de verkeersvoorrang en, gelet op de
feitelijke vaststellingen waarop het arrest stoelt, niet meer dienend was ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16 van het
wegverkeersreglement en 97 van de
Grondwet,
doordat het arrest, om de beklaagde
ervan te ontslaan de verkeersvoorrang
van het slachtoffer niet te hebben nageleefd, beslist dat de kwestie van verkeersvoorrang ten deze niet bestaat om.
de reden « dat, blijkens de gegevens van
de situatietekening, de aanrijding zich
duidelijk voordeed alvorens de bromfietser het kruispunt van de Oude Stationstraat met de Waaibergstraat bereikt
had ,, doch tevens vaststelt " dat een
deel van het .voertuig zich buiten het
kruispunt bevond ,,, hetgeen impliceert
dat het voertuig van de beklaagde zich
op het ogenblik van de aanrijding nog
gedeeltelijk in het kruispunt bevond,
te1·wijl de vrijspraak van overtreding
van de wettelijke voorrangsregels slechts
gewettigd is indien vastgesteld wordt
dat het ongeval buiten een kruispunt
plaatsgehad heeft, op een ogenblik dat
er van voorrang op dit kruispunt geen
sprake was, rekening houdend met de
respectieve stand der bestuurders, zodat
het arrest uit de voormelde vaststellingen
niet wettelijk kon afleiden dat de voorrangsregelen niet van toepassing waren,
derhalve artikel 16 van het wegverkeersreglement schendt en minstens zijn beslissing dienaangaande op tegenstrijdige
motieven steunt, hetgeen gelijkstaat rnet
afwezigheid van motieven, en derhalve
inbreuk pleegt op artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld " dat blijkens de gegevens van de
situatietekening, de aanrijding zich duidelijk voordeed alvorens de bromfietser
het kruispunt van de Oude Stationstraat
met de Waaibergstraat bereikt had,, het
arrest de vraag of verweerster de bocht
naar links wel overeenkomstig artikel 25-2-d van het wegverkeersreglement
heeft genomen, bevestigend beantwoordt
en ten deze vaststelt dat het deel van
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het voertuig van eiseres « dat zich buiten
het kruispunt in de Oude Stationstraat
bevond en waarmede de bromfietser in
aanrijding kwam, zich 'wel op de rechter
helft van die straat, gezien in haar rijrichting, bevond » ; dat het hieruit
afieidt << dat de brmnJietser niet de
rechter-, doch de linkerhelft van die rijbaa;n, gezien in zijn rijrichting, volgde ;
dat het niet bewezen is dat zulks het
gevolg was van een door beklaagde uitgelokte ontvvijkingsbeweging » ; .
Overwegende dat de vaststelling door
de eisers afgeleid uit de zinsnede dat het
am'lgereclen deel van het voertuig van ver'yeerster zich wel op de rechter helft van
de door haar ingeslagen straat bevond,
vaststelling volgens welke een deel van
dit voertuig nog op het kruispunt stand,
niet strijdig is met de constatatie dat de
aa.nrijding zich voordeed op een plaats
waar het slachtoffer het kruispunt nog
niet had bereikt ;
Dat uit laatstbedoelde constatatie de
recht'er mocht afieiden dat niet de regels
betreffencle de voorrang, maar wel die
betreffende het kruisen toepasselijk waren;
Overwegencle dat door erop te wijzen.
dat niet bewezen is dat het links rijden
door het slachtoffer het gevolg was van
een door beklaagde, thans verweerster,
uitgelokte ontwijkingsbeweging, het arrest tevens aann.eemt dat l'liet bewezen
is dat de omstandigheden waarin verweerster het luuispunt was opgereclen
enige invloed hadden op de aanrijcling;
Dat het middel niet kan aangenomen.
worden;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319 en 1320
van het Burgerlijk Wetboek en 25-2-d
van het wegverkeersreglernent,

3e KAMER.- 22 Oktober 1975.
ARBEIDSOVEREENKOMST. BEDIENDEN. - BEDIENDEN BIJ NOTARISSEN.- BEDIENDE DIE ZIJN AOTIVITEIT
HEEFT MOETEN STAKEN TEN GEVOLGE
VAN HET OVERLIJDEN VAN DE TITULARIS
VAN EEN NOTARISAJl'IBT. - BEGRIP.
2°

COLLEC'l'IEVE AR.BEIDSOVEREENKOMST. - BEDIENDEN. - BEDIENDEN BIJ NOTARISSEN. - COLLEOTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN
9 JANUARI 1968. BEDIENDE DIE
ZIJN AOTIVITEIT HEEFT li10ETEN STAKEN
TEN GEVOLGE VAN HET OVERLIJDEN
VAN DE TITULARIS VAN EEN NOTARISAMBT.- RECHT OP EEN VERGOEDING.
- VooRWAARDEN.

l o en 2° De m·tikelen 19 van de gecoo1·di-

nee1·de wetten bet1·effende het bediendencontract en 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 janum·i 1968 van
het nationaal pm·itai1· comite vooT de
nota1·isbedienden, die ve1·binclend is
ve1'lclaa1'd bij het koninklij k beslttit van
8 jtdi 1968 waarin wonlt bepaald dat
een bediende, die ten gevolge van het
ove1'lijden van de titttlm·is van een
notm·isambt zijn activiteit heeft moeten
staken, in de 1·egel 1'echt heeft op een
vergoecling, ve1·eisen niet dat het ove1'lijclen van cle we1·kgeve1· de onmiddellijke
staking tot gevolg heejt van de activiteit
waarvoor de bediende in dienst genomen
is, doch alleen dat de staking van cle
activiteit van de bediende het gevolg is
van het ove1·lijden.
(VAN DEN BROEOK, T. BRUSSELMANS.)
ARREST (veTtaling).

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
21 oktober 1975. 2e kamer. V oorzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Delva.- Gelijklu.idende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. VanRyn.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 6 september 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste midclel, afgeleicl ui t
de schencling van de artikelen 5, inzonderheid lid I, 19 van de op 20 juli 1955
gecoordineercle wetten betreffende het
bediendencontract, welk artikel 5, lid I,
gewijzigd is bij artikel 62 van de wet van'
5 december 1968, 28, 31, 51, inzonderheid
3, b, 69, 70 van de wet van 5 december
1968 betreffende de collectieve arbeiclsovereenkomsten. en de paritaire comites,
12 van de besluitwet van 9 juni 1945 tot
vaststelling van het statuut der paritaire
comites, 22 van de collectieve arbeicls-

-239overeenkomst van 9 januari 1968 van
het nationaal paritair comite voor de
notarisbedienden, die algemeen verbindend verldaard is bij koninklijk besluit
van 8 juli 1968, 1134, 1135, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1'dat, om eiseres te veroordelen om
aan verweerder een vergoeding te betalen overeenkomstig de artikelen 19 van
de wetten betreffende het bediendencontract en 22 van voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 januari 1968,
het arrest erop wijst dat de arbeidsovereenkomst voor bedienden van verweerder, eerste klerk van notaris Van den
Broeck, vader van eiseres, eindigde ingevolge het overlijden van zijn werkgever
op 1 januari 1972, dat verweerder weliswaar is blijven werken tot 17 april 197 2,
op welke datum notaris Verhasselt, de
nieuwe titularis, werd benoemd die hem
niet meer in dienst nam, doch zulks niet
geschiedde, zoals eiseres betoogt, in dienst
van de notaris ad interim die alleen
moest zorgen voor de bewaring van de
rninuten en repertoria en daarvoor geen
klerk nodig had, maar ter wille van de
liquidatie van het kantoor ; dat daardoor de staking van de activiteit ingevolge het overlijden alleen maar later
heeft plaatsgehad, clat verweerder op
het tijdstip van die staking niet door een
ander notaris in dienst was genomen,
dat het recht op vergoeding op ·dat
ogenblik is ontstaan en niet kan worden
bemvloed door een latere indiensttreding,
te1·wijl, naar luid van artikel 19 van
de wetten betreffende het bediendencontract, het overlijden van de werkgever een einde maakt aan het contract,
inclien dit overlijden de staking tot gevolg
heeft van de activiteit waarvoor de
bediende in dienst genomen is, wat ten
deze het geval was, en, volgens artikel 22
van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 jan.uari 1968, in geval
van overlijden van de werkgever de
bediende wiens arbeidsovereenkomst voor
bedienden een einde neemt, recht heeft
op een vergoeding gelijk aan de lopende
wedde overeenstemmende met de duur
van de opzeggingstermijn, behoudens de
indiensttreding bij een andere notaris;
de arbeidsovereenkomst voor bedienden
van verweerder op 1 januari 1972 was
geeindigd en verweerder tot 17 april1972
in dienst was gebleven, zodat de betaling
van een vergoeding niet te rechtvaardigen
was op grand van dit artikel 19 en evenmin van dit artikel 22, wier toepassing
onderstelt dat, wegens het overlijden van
de werkgever, de activiteit van de be-

diende, zo niet onmiddellijk, dan tach
na korte tijd gestaakt ·werd, waaruit
volgt dat het arrest een miskenning
bevat van die artikelen 19 en 22 en,
bovendien, van de bindende gevolgen
van artikel 22 van voormelde collectieve
arbeidsovereenkomst van 9 januari 1968
(schencling van de artikelen 5, lid 1,
van de wetten betreffende het bediendencontract, gecoiirdineerd op 20 juli 1955,
welk artikel 5, lid 1, gewijzigd is bij artikel 62 van de wet van 5 december 1968,
1134 en 1135 van het Burgerlijk vVetboek alsmede van de bewijskracht van
de vermelclingen ervan (schencling van
de artikelen 1317, 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek), evenals,
bijgevolg, van alle andere wettelijke
bepalingen die bovenaan in het midclel
zijn vermeld :
Overwegende dat uit de artikelen 19
van de gecoiirclineerde wetten betreffencle
het bediendencontract en 22 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 1968 van het nationaal paritair
comite voor de notarisbedienden, die
verbindend is verldaard bij het koninklijk
besluit van 8 juli 1968, volgt dat een
bediende die ingevolge het overlijden van
de titularis van een notarisambt zijn
activiteit heeft moeten staken, in de
regel, recht heeft op een vergoecling;
Overwegende dat deze bepalingen niet
vereisen dat het overlijden van de werkgever de onmiddellijke staking tot gevolg
heeft van de activiteit waarvoor de bediende in dienst genomen is, doch alleen
dat de staking van de activiteit van de
bediende het gevolg is van het overlijden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het contract tussen de partijen is
geeincligd ingevolge het overlijden van
de vader van eiseres op 1 januari 1972,
en dat dit overlijden de staking van de
activiteit van verweerder tot gevolg
heeft gehad ;
Dat, derhalve, het arrest, zoncler rniskenning van de in het middel vermelde
wettelijke bepalingen of van de bindende
gevolgen van de collectieve arbeidsovereenkomst, kon beslissen dat ver"·eerder
aanspraak kon maken op een opzeggingsvergoecling niettegenstaande het feit dat
hij na het overlijden van de vader van
eiseres tot 17 april 1972 in dienst is
gebleven ter wille van de liquidatie van
het kantoor ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel,

-
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 oktober 1975. 3e kamer. Voo?'Zitte?', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm'Blaggevm·,
de H. Clason. - Gelijkhticlencle conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en Ansiaux.

geen toepassing van het bijzoncler bewijsmiclclel waa1·van spralce in artikel 248
van het vVetboek van cle inlcomstenbelastingen, cloch wel van een jeitelijlc
vm·moeclen (2). (Artt. 246 en 248 W.I.B.)
4D Een aanslag van ambtswege is geen
willelceu1·ige aanslag wannee?' cle aclminist?·atie cle g1•onclslag e?'van vastgestelcl
heeft op basis van jeitelijke Ve?'moedens (3).
(MONSIEUR, T. BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN FINANCIEN.)

16 KAJ\'IER.- 23 oktober 1975.
lD

INKOMSTENBELASTINGEN.
PERSONENBELASTING.
BEDRIJFSINKOJ\'ISTEN. - HANDELSEXPLOITATIE.
SCHULDVORDERING
- MAKELAAR. oP col\'IJYIISSIELONEN. WINST BELASTBAAR VAN ZODRA DE SCHULDVORDERING ZEKER EN VASTSTAANDE IS.

ARREST (Ve?'taling),
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 9 december 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

2D en 3D Het a1'1'est waa1·in een vergelijlcing
wonlt gemaakt met soortgelijlce belastingplichtigen teneincle een gegeven vast
te stellen waarcloo?' cle belastbm·e gmnclslag kan worden bepaalcl, nl. het becl?·ag
van cle ajt1·elcbare becl?·ijjslasten, maalct

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Gronchvet, 20, 30, 183 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen (koninklijk
besluit van 26 februari 1964), 164 en 167,
inzonclerheid § 1, 3D, van het koninldijk
beshut van 4 maart 1965 tot uitvoering
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
cloonlat, nu eiser, boekhouder en
vereffenaar van de naamloze vennootschap « Foncleries et Poeleries de Charleroi », in zijn bezwaarschriften bij de
directeur der belastingen, in zijn verhalen
bij het hof van beroep en in zijn conclusie
aangevoerd had dat hij niet kon worden
belast voor de « connnissies » die hem
verschuldigd waren maar die niet betaa1d
waren v66r het einde van het aanslagjaar
en met name « clat het door de administratis als commissie in aanmerking genornen bedrag van 73.630 frank geen
starting in 1965, op de lopende rekening,
ten belope van 72.181 frank bevat maar
een voorschot op provisienota's die moesten ontvangen worden en op 31 december
1965 niet ontvangen waren, maar in 1966
ontvangen werden, welk voorschot door
de vennootschap die het verschuldigd
was geboekt werd bij het opmaken
van haar balans begin 1966 en dus voor
conclusienemer tijdens het fiscaa1 dienstjaar 1966 niet belastbaar was maar enke1
tijdens het :fiscaal dienstjaar 1967 », het
arrest dit middel verwerpt omdat « de

(1) Raadpl. cass., 13 oktober 1970 (A1'1"
cass., 1971, biz. 146) en 17 april 1975 (ibid.,
1975, biz. 914),

(2) Raadpl. cass., 4 maart 1969 (A1'1'. cass.,
1969, biz. 627).
(3) Raadpl. cass., 26 januari 1960 (Bttll.
en Pas., 1960, I, 608).

2D

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAl\HNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG.- FEITELIJKE VERJ\'IOEDENS.
BE GRIP.

3D

INKOMSTENBELASTINGEN.
RAl\HNG VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG BIJ VERGELIJKING l\'IET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN.- BEWI.JSJ\UDDEL WAARVAN SPRAKE IN ARTIKEL 248 VAN HET WETBOEK VAN
DE INKOl\iSTENBELASTINGEN. - DOEL.

4D

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAG VAN AMBTSWEGE.- RAJ\HNG
VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG OP
BASIS VAN FEITELIJKE VERJ\'IOEDENS.GEEN WILLEKEURIGE AANSLAG.

1D Een schttlclvm·cleTing we gens aan een
makelaar veTschttlcligcle commissielonen
is een winst van een, hanclelsexploitatie
clie belastbaa?' is van zoclTa zij zelce?' en
vaststaancle is (l). (Artt. 20, 1D, en 21
W.I.B.)

-241admirristratie als honoraria en commissies in aanmerking genomen heeft de
bedragen
die nit de door de vereffenaar
1
van de vennootschap (... ) gegeven inlichtingen blijken, namelijk I35.000 frank als
in I965 ontvangen honoraria en 76.875
frank als tijdens datzelfde jaar verdiende
commissies; dat de administratie, terecht,
als honoraria, slechts het tijdens het jaar
werkelijk betaalde of toegekende bedrag
in aanmerking genmnen heeft, maar als
con11nissies die welke zeker en vaststaand
geworden waren en als zodanig geboekt
waren in de boekhoncling van de vennootschap die ze verschuldigd was "•
« dat het bedrag van 72.I8I frank uit
« te ontvangen con11nissies " bestond en
dat de 11auwkeurige vaststelling van het
beclrag aantoont dat dit geen voorschot
voor niet bepaalde schnlden kan zijn
maar daarentegen een vast cijfer dat
werkelijk verschnldigd was "•
tenvijl inkomsten, in beginsel, slechts
belastbaar zijn indien zij werkelijk ontvangen zijn of tenminste onmiddellijk
lmnnen ontvangen worden en noch de
voornoemde redenen noch de andere
feitelijke · vaststellingen van het arrest
het mogelijk maken om in rechte vast te
stellen dat de litigienze << commissies »
een inkomen zonden zijn dat, bij nitzondering, belastbaar zon zijn zodra het
in de vorm van een schuldvordering
bestaat, namelijk omdat het een handels-vvinst zou zijn, zodat het Hof geen
controle kan nitoefenen op de wettelijkheicl van de bestreden beslissing, het
arrest niet regelmatig met redenen omldeed is (schending van artikel 97 van
de Gronclwet) en zijn beslissing om de
litigieuze inkomsten voor de betrokken
dienstjaren als belastbaar te aanzien
wettelijk niet verantwoordt (schending
van cle andere voornoemde bepalingen) :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat eiser tegelijk makelaar en fiscaal
raadgever is ;
Overwegende dat nit de vergelijking
van de beslissingen van de directeur der
belastingen en van de redenen van het
arrest blijkt dat het hof van beroep
heeft geoordeeld dat als afzonderlijke
bedrijfsinkomsten, waarvoor eiser belastbaar is als adjnnct-vereffenaar van de
naamloze vennootschap Foncleries et
poeleries cle Charleroi, in aanmerking
moeten worden genomen :
enerzijds, de in I965 en I966 werkelijk
ontvangen honoraria waarop de aanslagregeling van de baten van de vrije beroepen en van alle winstgevende bezigheden,

in de zin van cle artikelen 20, 3°, en 30
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, van toepassing is en die,
derhalve, regelmatig belast werden tijdens fiscale dienstjaren ovflreenstemmend
met de daaropvolgende jaren I966 en
I967;
- anderzijds, door eiser << verdiende »
<< commissies » en waarop, al heeft hij ze
nog niet ontvangen, desondanks de door
artikel 20, I 0 , van genoemd wetboek
bedoelde aanslagregeling van de winsten
van nijverheids-, lmndels- en landbouwbedrijven van toepassing was zodra zij
voor hem vaststaand en eisbaar waren;
Dat aldns namelijk commissies die
vanaf I965 vaststaancl en eisbaar geworden waren, alhoewel ze door eiser pas
in I966 ontvangen werden, tijdens het
fiscale dienstjaar I966 belast werden;
Overwegencle dat eiser in conclnsie
aannam dat commissies belastbaar
zijn zoclra de schuldvorclering ontstaat,
in tegenstelling met honoraria die clat
slechts zijn zoclra zij ontvangen worden ;
Dat het hof van beroep geen verclere
uitleg moest geven over de juridische
aard van de aan eiser verschuldigde
commissies ;
Dat het miclclel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede micldel, afgeleicl uit de
schending van de artikelen 43, inzonderheicl I o, 44, 246, 248, inzonderheicl § I,
257 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, I349, I350, I352 en I353 van
het Bnrgerlijk Wetboek,
doordat het arrest beslist clat de litigienze aanslagen niet willekenrig zijn
omdat het beclrag van de beclrijfslasten
die van de inkomsten mogen worden
afgetrokken, volgens « de methode van
vergelijking » vastgestelcl wercl, clat het
stnk 4 7 uitclrukkelijk bewijst dat de in
aanmerking genomen vergelijkingspunten
soortgelijk zijn en clat bijgevolg het
geleverde bewijs een wettelijk vermoeclen
meebrengt clat verzoeker (thans eiser)
niet heeft kunnen weerleggen, en « dat,
aangezien zij oorcleelkunclig gebruikt
wercl, cleze hanclelwijze een wettelijk
vermoeden heeft cloen uitstaan clat verzoeker (thans eiser) niet heeft kunnen
weerleggen »,
te1·wijl, wanneer een vergelijking met
soortgelijke belastingplichtigen enkel gemaakt worclt voor de bepaling van een
element clat client tot de vaststelling van
de gronclslag van de belasting, in het
onderhavige geval het beclrag van de
aftrekbare lasten, de bij artikel 248 van

-242het Wetboek van de inkomstenbelastingen bepaalde bijzondere bewijsmethode
niet o·ebruikt wordt. maar eventueel een
feitel'ijk vermoeden ; waaruit volgt dat
de feitenrechter ten onrechte geoordeeld
heeft dat zijn beslissing in het onderhavige geval met een wettelijk vernweden
moest overeenstemmen terwijl hij vrij
moest oordelen over het door de administratie voorgestelcl vermoeden, dat
aan zijn oordeel en zijn beleid overgelaten was :
Overwegende, weliswaar, dat wanneer
een vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen enkel gemaakt wor?-t voor
de bepaling van een element dat drent tot
de v aststelling van de gronclslag van de
belasting - in het onderhavige geval het
bedrag van de aftrekbare bedrijfslastende bij artikel 24~ van het W etboek v~n de
inkomstenbelastmgen bepaalde brJzondere bewijsmethode niet gebruikt wordt,
maar enkel een feitelijk vermoeden dat
aan het oordeel en het beleid van de
rechter overgelaten wordt.
Overwegende dat het arrest, verre van
aileen te steunen op de resultaten van
de vergelijking n1.et clrie soortgelijke
belastingplichtigen, om een percentage
vast te stellen van de van eisers inkomsten aftrekbare bedrijfsuitgaven en -lasten, wijst op een geheel van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat eiser niet
kon be,Nijzen dat die lasten bestonden
en dat het beclrijfslasten waren;
Dat het arrest er uit afleiclt clat de door
eiser aangevoerde elementen niet in aanmerking kunnen worden genomen _en
dat de administratie, in het onderhav1ge
geval, de methode van vergelijking oordeelkundig gebruikt heeft;
Dat alclus blijkt dat, welke ook de
omschrijving is die het arrest gegeven
heeft aan het beperkt bevv:ijs door vergelijking clat door de administra~ie gebruikt werd, deze voor de vaststellmg van
het bedrag van de belastbare grondslag
0o·esteund heeft op feitelijke vermoedens ;
Dat het arrest, derhalve, wettelijk
beslist dat de litigieuze aanslagen niet
willekem'ig vastgesteld zijn ;
Dat het midclel niet kan worden aangenomen;

de HH. Baltus (van de balie te Brussel)
en Fally.

le

KAlVIER. -

23 oktober 1975.

(TWEE ARRESTEN.)

Jo RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
SAlVIENSTELLING VAN RET GERECHT.
TEGELIJKERTIJD RECltTER EN PARTIJ ZIJN IN EENZELFDE ZAAK IS VERBODEN.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. BURGERLIJKE ZAKEN.- GEvVETTIC+DE
VERDENKING. VORDERING TOT ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN NUTTE BIJ
ZEER DRINGENDE OlVISTANDIGHEDEN.RECHTSVORDERING O.lVI. GERIOHT TEGEN DE VREDERECHTER BIJ WIE DE
VORDERING AANHANGIG IS. ENIGE
PLAATSVERVANGENDE
REOHTER
DIE
VERKLAARD HEEFT ZIOH TE ONTHOUDEN. 0NlVIOGELIJKHEID UITSPRAAK
TE DOEN. VORDERING TOT ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE
RECHTER GEGROND.

3o

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. BURGERLIJKE ZAKEN.- GEWETTIGDE
VERDENKING. VORDERING TOT ONTEIGENING TEN ALGElVIENEN NUTTE BIJ
ZEER DRINGENDE OlVISTANDIGHEDEN.VREDERECHTER BIJ WIE DE ZAAK
AANHANGIG IS VERPLIOHT ZIOH TE ONTHOUDEN OlVIDAT HIJ VERWEERDER IS
IN EEN GELIJKAARDIGE RECHTSVORDERING.
ENIGE PLAATSVERVANGENDE RECHTER DIE VERKLAARD HEEFT
ZIOH TE ONTHOUDEN. 0NJ\'IOGELIJKHEID UITSPRAAK TE DOEN.- VORDE·
RING TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK
AAN DE RECHTER GEGROND.

1o N iemancl mag tegelij ke1·tijcl !'echtM' en

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

pa!'tij in eenzelfcle zaak zijn. (Artt. 292,
293 297, 304, 648, 649, 828 en 862,
7o ~n so, G.W.) (Impliciete oplossing.)
(Eerste zaak.)

23 oktober 1975. 1e kamer. Voo1·zitte1' en VeTslaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnem~nd voorzitter.
Gelijkhticlencle concluste, de H . . Delange, procureur-generaal. Plette!'s,

2o Op ve1·zoek van een pw·tij die zich be1·oept
OJJ het bestaan van een oorzaak tot gewettigcle verclenking, onttrekt het Hof
van cassatie aan een m·eclege~·echt een
vorcle1·ing tot onteigening ten algemenen

-243mttte bij zee1' d1·ingende omsta1idigheden
en venvijst de zaak naa1· een ande1·
v1·edegerecht, wannee1· de vrede1·echte1'
die zelf ve1·weenle1· is in een 1'echtsvonle1'ing die door dezelfde eise1·es voor
hetzeljde gerecht 1uas gebmcht i.v.m.
een geschil ove1· een gelijkaanlige zaak,
zich zan moeten onthouden en de enige
plaatsvm·vangende 1'echte1·, toen hem medegedeelcl werd dat een perceel waa1·van
hij eigenaa1· teas oak en in dezeljde
omstancligheden zou onteigencl worden,
vm·klaanl heejt zich te onthouden, zodat
in cleze zaak geen ttitspmak kon gedaan
wonlen (1). (Eerste zaak.)
3° Op verzoek van een partij die zich
be1·oept op het bestaan van een oorzaak
tot gewettigde verdenking, ontt1·ekt het
Hof van cassatie aan een v1·edege1·echt
een vonle1·ing tot onteigening ten algemenen nutte bij zee1' dringende omstancligheden en venvijst de zaak naa1·
een ander vredege1·echt, wannee1· de
vrede1·echte1· die zelj ve1·weenle1· is in
een 1'echtsv01·de1·ing die door dezelfde
eise1·es voo1· hetzeljde gerecht is ge bmcht
i.v.m. een geschil over een gelijkaa1·dige
zaak, zich zmt moeten onthouclen en de
enige plaatsve1·vangende 1·echte1·, toen
hem medegedeelcl werd dat een perceel
waarvan hij eigenaar is oak en in
dezelfde omstandigheden zou onteigencl
worden, verklaanl heeft zich te onthouclen, zodat in deze zaak geen ttitsp1·aak
kon gedaan w01·den (2). (Tweede zaak.)

Ee1·ste zaak.
(OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP <C INTER001\'IMUNALE POUR LES AUTOROUTES DES
ARDENNES"' T. N., J., PH. EN B.
WITTAlVIER,)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het met redenen omkleed verzoekschrift, door Mr. Fally, advocaat bij het Hof, ondertekend en
ter griffie ingediend in naam van de
cooperatieve vennootschap " Intercommtmale pour les autoroutes des Ardennes ,, waardoor verzoekster vordert dat,
in elk geval om reden van gewettigde
verdenking, aan het vredegerecht van
(1) en (2) Raadpl. de rede uitgesproken op
de plechtige openingszitting van het Hof
van 2 september 1974, nrs. 11 en 12, biz. 13
en vlg.

het kanton Messancy zou onttroklcen
worden de rechtsvordering tot onteigening ten algemenen nutte bij zeer dringende omstandigheden, met dagvaarding
om aanwezig te zijn op de te onteigenen
plaatsen, namelijk meerdere percelen
grond van Aubange en Athus, door verzoekster ingesteld, bij exploot van 5 juni
1974 bij het vredegerecht van het kanton
Messa.ncy, tegen consorten Nicolas Wittamer, Jean Wittamer, Philippe VVittamer en Benoit Wittan1.er ;
Overvvegende dat het verzoekschrift
met name hierop gegrond is dat, aangezien een van de verweerders in de rechtsvordering, de H. Nicolas Wittamer, vrederechter van het kanton Messancy is,
zijn plaatsvervanger, de H. Richard Oswald, bij vonnis van 14 juni 1974 uitspraak gedaan. heeft over de regelmatigheid van de rechtsvordering en de provisionele vergoedingen vastgesteld heeft ;
dat, terwijl de procedure nog aan de gang
was, voornoemde plaatsvervangende vrederechter, bij bevel van 3 juni 1975,
verklaard heeft zich te onthouden, krachtens de artikelen 828 en 831 van het
Gerechtelijk W etboek, om de redenen
dat het aankoopcomite van de onroerende
goederen hem, op 16 mei 197 5, had laten
weten dat een perceel, dat hij te Athus
bezit, eveneens in dezelfde omstandigheden zou worden onteigend;
Overwegende dat bij het vredegerecht
van het kanton Messancy een enkele
plaatsvervangende vrederechter benoemd
werd, namelijk de voornoemde heer Oswald;
Overwegende dat uit de aan het Hof
voorgelegde elementen van beoordeling
blijkt dat het vredegerecht van Messancy
in cleze zaak geen uitspraak kan doen ;
Overwegende dat de vordering dadelijk
moet worden ingewilligd ;
Om die redenen, en gelet op de artikelen 648, 649, 2°, 653, 655 en 658 van het
Gerechtelijk W etboek, beveelt dat de
zaak naar het vredegerecht van het
eerste kanton van Luik verwezen wordt;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist.
1e kamer. 23 oktober 1975. Voorzittm· en Verslaggeve1·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklnidende conclusie, de H. Delange, procureur-generaal. - Pleite1', de
H. Fally.
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Tweede zaak.
(COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP «INTERCOMMUNALE POUR LES AUTOROUTES DES
ARDENNES ,, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « METALLURGIQUE ET JVIINIERE
DE RODANGE-ATHUS >>, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << COGECI " EN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP << SOCOGETRA )),)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het 1net redenen omkleed verzoekschrift, door Mr. Fally, advocaat bij het Hof, ondertekend en
ter griffie ingediend in naam van de
cooperatieve vennootschap << Intercommunale pour les autoroutes des Ardennes ,, waardoor verzoekster vordert dat,
om reden van gewettigde verdenking,
aan het vredegerecht van het kanton
Messancy zou onttrokken worden het
hangend proces dat een gevolg is van de
rechtsvordering tot onteigening ten algernenen nutte bij zeer dringende omstandigheden, van meerdere percelen grond
te Aubange en Athus, ingesteld, bij dagvaarding van 21 jlmi 1971 door verzoekster bij het vredegerecht van het kanton
Messancy, tegen de naamloze vennootschap " Metallurgique et Miniere de
Rodange-Athus " ;
Overwegende dat het verzoekschrift
met name hierop gegrond is dat, aangezien er een reden vail wraking bestaat
voor de vrederechter van het kanton
Messancy, de H. Nicolas Wittamer, die bij
hetzelfde vredegerecht met eiseres een
burgerlijk proces en een geschil heeft over
een kwestie van dezelfde aard als deze
tussen de partijen, zijn plaatsvervanger,
de H. Richard Oswald, bij vonnis van
8 juli 197 4, uitspraak heeft gedaan over
de regelmatigheid van de rechtsvordering en de aan de voornoemde << Societe
metallurgique et miniere de RodangeAthus " en de tussenkomende naamloze
vennootschap << Cogeci " verschuldigde
provisione1e vergoedingen vastgeste1d
heeft ; dat, terwijl de procedure nag aan
de gang was, voornoemde plaatsvervangende vrederechter, door twee bevelen
van 3 juni 1975 verklaard heeft zich te
onthouden krachtens de artikelen 828 en
831 van het Gerechtelijk Wetboek om
de redenen dat het aankoopcomite van
de onroerende goederen hem, op 16 mei
1975, had laten weten dat een percee1,
dat hij te Athus bezit, eveneens in deze1fde omstandigheden zou worden onteigend;

Overwegende dat bij het vredegerecht
van het kanton Messancy een enkele
plaatsvervangende vrederechter benoemd
werd, namelijk de voornoemde heer Oswald;
Overwegende dat uit de aan het Hof
voorgelegde elementen van beoordeling
blijkt dat het vredegerecht van Messancy
in deze zaak geen uitspraak kan doen ;
Overwegende dat de vordering dadelijk
moet worden ingewilligd;
Om die redenen, en gelet op de artikelen 648, 649, 2°, 653, 655 en 658 van
het Gerechtelijk W etboek, beveelt dat
de zaak naar het vredegerecht van het
eerste kanton van Luik verwezen wordt;
houdt de kosten aan opdat erover door
de feitenrechter wordt beslist.
1 8 kamer. 23 oktober 1975. Voo1·zitte1' en Verslaggeve~·, de H. Perrichon, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkl·uidende concl1tsie, de H. Delange, procureur-generaal. - Pleiter, de
H. Fally.

18
1°

KAMER.-

24 oktober 1975.

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOJVISTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING.
DIVERSE INKOJ\fSTEN. BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN. PERSONENBELASTING. DIVERSE INKOMSTEN.
NORMALE
VERRICHTINGEN VAN BEHEER VAN EEN
PRIVAAT VERJVIOGEN. VERRICHTINGEN
BETREFFENDE
ONSTOFFELIJKE
GOEDEREN.

1° Als dive1·se inkomsten z~Jn belastbaar
de winsten of baten 1tit een inbTeng in
een vennootschap welke een ve~·t·ichting is
in de zin van artikel 67, 1°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen,
zelfs indien deze inb?·eng een onstoffelijk
goed bet1·ejt ( 1).
2° Ve1'1'ichtingen betreffende onstoffelijke
goederen kttnnen geen nq1·male Ve1'1'ich(1) Raadpl. de verwijzingen in de conclusie
van het openbaar ministerie.

-245tingen van behem· van een privaat ve1'mogen zijn, in de zin van a1·tikel 67,
1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (l).
(BELGISCHE STAAT, T. DE WINTER.)

Advocaat-genemal K1·ings heeft in hoofdzaak het volgende gezegd :
Verweerder heeft inbreng gedaan in
een P.V.B.A. van zijn « handelskennis,
technische ke1mis en klienteel "• voor een
som van 400.000 frank. Hij heeft 400 aandelen van 1.000 frank in ruil hiervoor
ontvangen.
Het wordt niet betwist dat verweerder
voordien bankbediende was en dat de
fotografie voor hem niet anders betekende
dan een hobby. Het is dus in geen geval
de inbreng van een handelsaktiviteit,
die in hoofde van verweerder een einde
zou hebben genomen. Dit werd en door
eiser en door het bestreden arrest uitdrukkelijk erkend.
Het vraagstuk wordt dus uitsluitend
beoordeeld vanuit het oogpunt van de
toepassing van artikel 67, 1°, van het
Wetboek van
inkomstenbelastingen,
d.w.z. of de opbrengst onder de kategorie
van de diverse inkomsten kan gerangschikt worden.
Het bestreden arrest heeft evenwel de
toepassing van gezegde bepaling verworpen.
Het arrest bepaalt eerst dat het ter
zake gaat om een onstoffelijk goed en
dat dit onstoffelijk goed deel uitmaakt
van het privaat patrimonium van verweerder.
Het stelt verder vast dat dit goed ingebracht wordt om de bedrijvigheid van
verweerder in de schoot van de vennootschap te vergoeden.
Het beslist dat een dergelijke inbreng,
evenmin als een inbreng van geld, belastbaar is.
Het arrest gaat dan verder de argnmentatie van eiser weerleggen :
Het verwerpt de stellmg als zou de
toekenning van aandelen de betaling uitmaken van de prestaties en verrichtingen
van verweerder zowel v66r als ter gelegenheid van de inbreng. In dit verband
stelt het arrest vast dat de verrichtingen
en prestaties van verweerder, v66r de
stichting van de P.V.B.A., nooit aan(1) Raadpl. de verwijzingen in de conclusie
van het openbaar ministerie.

leiding hebben gegeven tot vergoedingen,
en dat de aandelen niet toegekend werden
uit hoofde van deze verrichtingen, vermits de P.V.B.A. er niet door bevoordeeld
werd (het was inderdaad geen afstand
van schuldvorcleringen noch van kliiinteel).
Het arrest verwerpt eveneens de stelling als zou het gaan om een daad van
beheer over goederen van dezelfde aard
als uitvindingsbrevetten, technische procede's, onstoffelijke waarden enz., dat
een daad van beheer noodzakelijk veronderstelt dat zekere winstgevende verrichtingen, prestaties, speculaties of diensten aan derden worden bewezen, wat
hier niet het geval is ;
Het arrest oordeelt dat de loutere
inbreng geen verrichting is zoals bedoeld
in artikel 67, 1°, zowel voor een brevet
als voor ten private titel opgedane ke1mis,
vaardigheid of private relaties.
Tegen die beslissing laat eiser een
middel gelden.
Eiser werpt namelijk de schending van
artikel 67, 1°, op, omdat deze bepaling
in zeer algemene bewoordingen is gesteld
en alle verrichtingen, prestaties, speculaties enz. beoogd worden, voor zover
zij buiten het raam van een beroepswerkzaamheid vallen, zodat de inbreng
in vennootschap niet als zodanig nit het
toepassingsgebied van artikel 67, 1°, kan
gesloten worden, en omdat de beslissing
van het arrest evenmin verantwoord is
voor zover het gaat om de vaststelling
dat de inbreng betrekking heeft op een
onstoffelijk goed behorend tot het privaa.t
patrinwnium van verweerder vermits de
wet de verrichtingen van normaal beheer
van een privaat patrimonium enkel vrijstelt voor zover het gaat om onroerende
goederen, waarden in portefeuille en
roerende voorwerpen.
Er zijn clus twee stellingen, die echter
nauw aan elkaar verbonden zijn, zodat
zij samen in hetzelfde middel mogen
behandeld vvorden : enerzijds, dat de
inbreng in vennootschap wel een verrichting in de zin van artikel 6 7, l 0 , kan
zijn, en anderzijds, dat onstoffelijke
goederen het voorwerp niet lnmnen uitmaken van het beheer van een privaat
patrimonium, in de zin van artikel 67, 1°;

***
Om de draagwijdte van het vraagstuk
clat het Hof te behandelen heeft juist te
bepalen, zou ik eerst even willen bepalen
hoe de toestand er nit zag v66r 1962,
d.w.z. v66r de invoering van de bepaling
van artikel 67, Io.
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1962, ingevolge het ceclulair systeern,
er drie kategorieiin belastbare inkomsten
vvaren : uit onroerende goecleren, uit
roerencle goecleren en uit beclrijvigheicl ?
Tevens wercl een aanvullende personele
belasting gevestigd en bij die gelegenheicl
werden cle alimentatiegelden, die onder
geen van de drie vorige kategorieiin konclen gerangschikt worden, eveneens aan
de belasting onderworpen.
Al de inkomsten, hoe ook genaanxl,
die niet tot een van die kategorieiin belworden werden derhalve niet aan cle
belasting onderworpen. Dit waren o.ITL
de winston uit okkasionele verrichtingen
on de winston die uit het beheer van een
privaat patri1noniun1 voortkwan1en. Dat
waren geen vrijgestelcle inkomsten; het
waren niet belastbare inkomsten.
Als we nude rechtspraak van het Rof
met het oog op clat onderscheicl onderzoeken, clan stelt men vast clat de opbrengst uit gelijkaarclige verrichtingen
al clan niet aan de belasting onderworpen
wercl, naargelang vastgesteld werd dat
hij al clan niet het karakter had van een
beclrijfsinkmnen. vVerd dat karakter niet
vastgesteld, dan werd de opbrengst niet
aan de belasting onderworpen.
In een reeds vrij oud arrest van 8 juli
1946 (I), wercl beslist dat de vergoecling
die aan de vverlmemer wordt uitgekeerd
uit hoofde van de verbintenis die hij
tegenover zijn gewezen werkgever heeft
aangegaan, nl. voortaan geen gelijkaarclige werkzamnheden rneer uit te oefenen,
een bedrijfsinkmnen uitmaakt en derhalve belastbaar is. Er werd weliswaar
geen reden voor die stelling aangegeven.
Tenvijl in twee arresten van respeotievelijk 12 december 1950 (2) en 8 januari 1952 (3) beslist wercl dat cle bedrijfsbelasting enkel de sommen en activ'a
treft welke de opb1·engst van bed1·iJfsverTichtingen en van de be1'Depswe1·kzaamheicl van de belastingplichtige zijn en
belastbare winston of inkmnsten uitTnaken, wercl in de arresten van de volgende jaren beslist dat het inkomen clat
uit verrichtingen betreffende een nijverheids-, handels- oflandbouwbedrijfvoort(1)
(2)
(3)
(4)

Bttll. en Pas., 1946, I, 291.
Bull. en Pas., 1951, I, 225.
Bttll. en Pas., 1952, I, 242.

Zie cass., 7 oktober, 25 oktober en
22 november 1955 (Bull. en Pas., 1956, I,
94, 119 en 277; Arr. cass., 1956, biz. 77, 139
en 226).
(5) Bull. en Pas., 1958, I, 1040; A1·1·. cass.,
958, biz, 744.

komt, onclerworpeu "" aan de beclrijfsbelasting, zonclm· clat het nooclzakeliJk door
de eigenlijke werkzaamheicl in de nijverheicl, de handel of de lanclbouw client
OJJgebmcht te zijn (4). In die gevallen
ging het om lanclbouwbedrijven die
tevens ook een ldeine alkoholstokerij
uitbaatten en die zich verbonden haddon
hun bedrijvigheid stil te leggen of (zelfs)
buiten gebruik te laten. Uit hoofde van
die verbintenis wercl aan de beclrijfsleider een vergoeding uitgekeerd. Ret
Rof heeft telkens beslist " dat het er
niets toe cloet dat " aanlegger " vrijvvillig
zijn bedrijvigheid zodanig heeft beperkt
clat hij niets Ineer voortbrengt "· De
vergoeding werd derhalve als bedrijfsinkmnen belast. Dit was ook nog het
geval in de zaak die het voorwerp uitmaakte van het arrest van 20 mei
1958 (5) (sluiting van een winkelzaak).
Dit kwam ook nog tot uiting in het
arrest Vail 2 mei 1961 (6), waar het ging
om een som die aan de afstanddoener
van een hanclelsfonds wegens ontbinding
van de overeenkomst ten titel van strafbeding betaald wercl. Ret hof van beroep
had beslist dat die som niet belastbaar
was omdat zij niet door de beroepsaktiviteit opgebracht werd. Ret Rof heeft
die beslissing vernietigd omclat elke winst
die opgebracht wordt door een verrichting betreffende een nijverheids-, handelsof landbouwexploitatie, aan de bedrijfsbelasting onderworpen wordt, zonder
dat ze noodzakelijk door de exploitatie
zelve moet opgebracht zijn. Diezelfcle
overweging gold ook ten opzichte van
een maalder, die sinds de oorlog geen
aktiviteit als dusclanig had, doch wiens
installaties nog steeds bestonden, en die
een verbintenis had aangegaan om gedurencle dertig jaar zijn aktiviteiit als maier
niet te hernemen. Dit werd beschouwd
als een ve~richting betreffende zijn
nijverheicls- of landbouwexploitatie (7).
Ik moge ook nog verwijzen naar de
arresten van 21 december 1965 (8),
16 februari 1966 (9) en 15 oktober
1968 (10) waar het om de afstand van
een huurceel ging en de afstandprijs
beschouwd werd als zijnde een verrichting in verband met de handelsaktiviteit.
In al die zaken werd door het Rof
(6) Bttll. en Pas., 1961, I, 933.
(7) Cass., 16 mei 1961 (Bull. en Pas., 1961,
I, 1000).
(8) Bttll. en Pas., 1966, I, 557.
(9) Bull. en Pas., 1966, I, 778.
(10) Bull. en Pas., 1969, I, 177; A1-r. cass.,
1969, biz. 184.
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tellmns beklemtoond dat nit de vaststellingen van de rechters bleek dat er
een nauw verband bestond tussen de
nitoefening van een beroepsaktiviteit
en de sommen of waarden die nitgekeerd
werden, al werden die smnmen ofwaarden
door de werkzaamheden niet opgebracht.
De rechtspraak is dns zo ver mogelijk
gegaan om de aldus verkregen winsten
als belastbaar te beschonwen. Buiten
het kader van de bedrijfswinsten konden
ze inderdaad niet belast worden, gelet
op het beperkt karakter van het cedulair
stelsel zelf.
Dit blijkt o.m. nit de arresten waarbij
beslist werd dat de vvinst niet belastbaar
was ofwel omdat het niet om een bedrijfswinst kon gaan, ofwel omdat de band
tussen de bedrijfsaktiviteit en de winst
niet wettelijk verantwoord werd.
Dit laatste was namelijk het geval in
de zaak die het voorwerp nitmaakte van
de arresten van 24 juni I958 (II) en
I4november I96I (I2). Het gingook om
een verbintenis om niet te doen. Er werd
echter vastgesteld dat die verbintenis
aangegaan werd door twee echtgenoten,
die hoewel deelgenoten van een P.V.B.A.,
evenwel aan de uitoefening van een
bepaalde aktiviteit haddon verzaakt.
Na vastgesteld te hebben dat verweerder en zijn echtgenote, hoewel de hoedanigheid van werkende vennoten in de
vennootschap "Het Klaverblad" behoudende, de door de meergemelde overeenkomst bepaalde vergoedingen hebben
kunnen ontvangen, als tegenprestatie
voor een verzaking aan een persoonlijk
recht, dat niet aan hun hoedanigheid van
vennoten verbonden is, beslist het arrest
van I4 novernber I96I dat in artikel 25,
§ I, 3D, het woord betrekking gezamenlijke
verrichtingen onderstelt, die veelmtldig
genoeg en voldoende onde1'ling veTbonden
zijn om een voortclurende en gewone
bedrijvigheid uit te maken, dat het
bestreden arrest in feite en clorhalve
soeverein vaststelt dat de aan verweerder
en zijn echtgenote door de vennootschap
" Cooperative de l'Industrie meuniere "
krachtens de overeenkomst van 23 maart
I950 verschuldigde vergoedingen uit een
ajzonderlijke bewm·king voortvloeien en
dat het arrest daaruit wettelijk heeft
kunnen afieiden dat deze vergoedingen
geen baten van een winstgevende betrekking in de zin van artikel 25, § I, 3D,
uitmaken.
(11) B1tll. en Pas., 1958, I, 1193, en
cass., 1958, biz. 865.
(12) Bull. en Pas., 1962, I, 319.

A1'1',

Het blijkt dus duidelijk dat het hier
niet kon gaan om de opbrengst van een
bedrijfsaktiviteit, dat het om een alleenstaande verrichting ging en dat ze derhalve niet aan de bedrijfsbelasting kon
onderworpen ~worden.
Dit was ook het geval in de zaak die
het voorwerp uitmaakte van het arrest
van 22 oktober I968 (I3). Het Hof
beklemtoont namelijk dat, luidens de
bewoordingen zelf van de overeenkomst
van 24 oktober I952, de besproken vergoeding betaald is als vergoeding voor de
verbintenissen doo1· eise1· en zijn echtgenote
aangegaan, elk pm·soonlijk en inzonderheid als borg voor hun rechtstreekse
erfgenamen en de eventuele echtgenoten
van doze erfgenamen, en dat door de
prijs aan eisers echtgenote betaald voor
haar verbintenis om af te zion van elke
maalaktiviteit, alsmede de prijs aan eiser
en aan zijn echtgenote betaald voor de
verbintenis waarbij zij zich stork maken
voor bepaalde personen, in eisers belastbare inkomsten op te nomen, op grand dat
eiser de enige exploitant van de " Moulins
Bosschaert » was, en zonde1· te onde1·zoeken
of de inkomsten die ald~ts zijn opgenomen
en die niet de opbrengst zijn van de
eigenlijke nijverheids-, handels- of landbouwexploitatie, toch voortkomen uit
verrichtingen in veTband met de exploitatie van de " Moulins Bosschaert ,, het
arrest zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt.
\Ve merken dus op dat hot telkens gaat
om verrichtingen waarvan hot gei:soleerd
karakter door de rechter word vastgesteld
en dat die verrichtingen op geen nijverheids-, handels- of landbouwaktiviteit
betrekking haddon. Stippen we tevens
aan dat hot telkens om een onstoffelijk
good ging.
In clezelfde zin, cloch in verband met
een ander aspekt van hetzelfde probleem,
mogen nog vier andere arresten vermeld
worden. Drie arresten van 7 januari en
25 februari 1964 (14) en 25 oktober 1966
(15) hadden betrekking op de overdracht
door een gewezen notaris aan zijn opvolger van hot notarisprotocol, en de
afstand van zijn nog te im'len erelonen
alsmede de baton van de uitgiften.
Het Hof heeft toen beslist dat de artikelen 25, § 1, 3D, 30 en 42 van· de samengeschakelde wetten op de inkomsten(13) B1tll. en Pas., 1069, I, 208; A1'1', cass.,
1969, biz. 247.
(14) B1tll. en Pas., 1964, I, 473 en 680.
(15) B1tll. en Pas., 1967, I, 264; A1'1'. ca.ss.,
1967, biz. 268.
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van. 01~ het even welke winstgevende
verrwhtmg maar slechts op de inkomsten
of baten die het gevolg zijn van de ttitoefening van een bemepsbezigheid en dat
de gemelde bepalingen derhalve de prijs
met kcu·men treffen van de overclracht
van een notarisprotocol door de gewezen
notaris aan zijn opvolger welke overdracht a_an <;J.e uitoefening van zijn beroepsbezighmd v1·eemd is en geenszins
het karakter heeft van een verrichting
van zijn mnbt. Hetzelfde 1verd eveneens
beslist bij het arrest van 25 februari
1!)64 (16) in verband met de erelonen
die de opvolger van de klienteel betreffende de alden van zijn ambt zal ontvangen : de ere-notaris heeft geen recht
op die erelonen en de som die hij ontvangt
lmn dus niet beschouwd worden als
zijnde door het vrij beroep opgebracht.
. Het arrest van 28 april 1964 ( 17) is in
cht verband eveneens zeer interessant.
Het ging nan1.elijk om de inbreng in een
vennootsc~1.ap door een ingenieur, va11.
«son cabmet d'etudes prive fonde en
1923 et specialise dans les branches qui
constituent l'objet de la societe constituee, avec sa clientele, son organisation
et son personnel, son experience et son
activite tout entiere. "
Ik meen dat clit arrest bijzonder
belangwekkend is, niet aileen omdat het
veel gelijkenis biedt met de zaak die
het Hof te behandelen heeft, maar ook
omdat het zeer du_idelijk de beginselen.
che ten grondslag hggen van het vraagstuk belicht.
Voor zover het gaat om de inbreng van
de ldienteel, de org~nisatie en het personeel van het stnd1ebureau, beslist het
besprok~n arrest dat het gaat om een
ekonomiSch. goecl dat de vrucht is van
de uitoefening van een beroep. Dit volstaat reeds om de sommen die nit de
inbreng voortspruiten belastbaar te stellen. Hier staan we voor een duidelijk
geval van toepassing van de rech.tspraak
die zoeven werd besproken.
V oor zover het echter gaat om de
persoonlijke verbintenis van de inbrenger, betr_effende. z_ijn ervaring en zijn
toekomst1ge akt1V1te1t beslist het Hof
integendeel dat de sOl~ die hiervoor vermeld wordt geenszins een winst is in de
zin van art~kel 25, § I, 3o. Die som mag
derhalve met belast worden, omdat ze
met onder een va11. de kategorieen die

(16) Bttll. en Pas., 1964, I, 680.
(17) Bttll. en Pas., 19!)4, I, 917.

de grondslag van het belastingstelsel
uitmaken, kan gebracht worden.
Tot zover de stand van het vraagstuk
onder het cedulair stelsel.

***

Het cedulair stelsel werd opgeheven
door de wet van 20 november 1962
waarbij een globale belasting werd ingevoerd, toepasselijk op alle inkomsten
van de belastingplichtige, zoals door de
wet nader bepaald wordt.
Er zijn voortaan niet aileen inkomsten
nit ~l;lr<;>erende en roerende goecleren en
beclnJfsmkomsten, doch ook diverse inkomsten, waarvan de omvang bepaald
worclt in artikel 67 van het Wetboek
op de inkomstenbelastingen.
Luidens het eerste lid va11. gezegcl artikel worden aan de belasting onderworpen
d~ winsten of baten, hoe ook genaamd,
d1e :voo~'tvlomen nit e~1.igerlei prestatie,
verrwhtmg of speculat1e of nit diensten
bewezen aan derclen, zelfs occasioneel
of toevallig buiten de uitoefening van
een in artikel 20 becloelcle beroepswerkzaamheid, n·wt uitzonclering va11. de normale verrichtingen van beheer van een
privaat vermogen bestaancle nit onroerencle goederen, waarclen in portefeuille
en roerencle voorwerpen, onvenninclerd
nochtans de toepassing van het 7o (meerwaarclen op onroerencle goederen).
Uit die bepaling blijkt dat voortaan
een gei:soleercle, occasionele verrichtino·
die g~en beclrijfskarakter heeft, aan . d~
b~lastmg on~lerworpen wordt (hoewel
met· geglobahseerd). In die gevallen die
het voorwerp uitmaakten van de reeds
aangehaalcle arresten van 24 juni 1958,
14 novem.ber 1961 en 22 oktober 1968
zouclen wellicht thans belastingen moge~
toegepast worden, evenwel niet als
bedrijfsinkomsten, precies om de reclenen
die clestijds aangehaald werclen, doch als
diverse inkomst~_n. Het verschil blijft
~venwel bela!lg~IJ~~, omclat de bedrijfsmkomsten prmmp1eel geglobaliseerd worden en aan een progressief tarief worden
onderworpen, terwijl zulks niet het geval
is met de diverse inkomsten becloeld in
artikel 67, 1o.
Er zou evenwel een beperking aan die
belastbaarl~eicl klll1.nen bestaan, namelijk
wanneer d1e wmsten voortspruiten nit
het normaal beheer van het privaat
vermogen en clan slechts voor zover het
gaat 011.1 onroerende goederen, waarden
in portefeuille en roerende voorwerpen.
Het is nu niet zonder belang te onderstrepen dat in al de gevallen die het
voorwerp van· de reeds besproken rechtspraak van het Hof uitmaakten, nl. de
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of handel niet meer uit te oefenen, de
afstand van een notarisprotokol en de
inbreng van een aktiviteit, het steeds
ging om pnstoffelijke goederen. Het
vraagstuk van de onstoffelijke goederen
had dus het voorwerp uitgemaakt van een
uitgebreide rechtspraak en het is met
kennis van zaken dat de wetgever
beschikt heeft dat alleen de winsten uit
de roerende voorwerpen en waarden in
portefeuille, alsmede uit de onroerende
goederen, niet belastbaar zijn wanneer
zij voortkomen uit het beheer van een
privaat patrimonium. De roerende voorwerpen (17bis) en waarden in portefeuille
houden ldaarblijkelijk de onstoffelijke
goederen niet in. De winsten die met onstoffelijke goederen verband houden en
die uit een van de verrichtingen zoals
bedoeld in artikel 6 7, 1°, voortkomen,
zijn dus belastbaar, zel£'3 wanneer zij de
kenmerken van privaat bezit vertonen.
De tekst van artikel 67, vooral 67, 1°,
had dus tot doel een belangrijke leemte
aan te vullen. Het vraagstuk dat U
thans onderworpen wordt moet met het
oog op die toestand verder onderzocht
worden.

***

Mag ik nu het middel bespreken ?
Het middel komt op tegen de beslissing
luidens welke de inbreng in vennootschap
van een onstoffelijk goed, zoals de ervaring en de aktiviteit van de inbrenger,
niet kan belast worden.
Het middel heeft het vraagstuk gesplitst, enerzijds, in verband met de
inbreng en, anderzijds, in verband met
het onstoffelijk goed. Kan een inbreng
een verrichting zijn in de zin van artikel 67, 1° ? Kan een onstoffelijk goed het
voorwerp uitmaken "van een daad van
normaal beheer van privaat patrimonium
in de zin van dezelfde bepaling ?
Het arrest is echter in dit verband niet
duidelijk ; het kan ge'interpreteerd worden in een beperkte zin : de inbreng van
een onstoffelijk goed bestaande uit de
aktiviteit en de ervaring van de inbrenger
maakt geen verrichting uit in de zin van
artikel 67, 1°.
Volledigheidshalve zal ik de drie stellingen onderzoeken, vermits de dubbelzinnigheid enkel belang kan hebben
indien een van de stellingen het disposi(17bis) Het woord voorwerp wijst hier
klaarblijkelijk op een materieel, stoffelijk
goed (cfr. DEJRINE, Zalcenrecht, deel I, nr. 22,
biz. 37).

tief wettelijk zou kunnen verantwoorden.
a) Kan een inb1'eng een p1'estatie, een
ve?Tichting, een spemtlatie of een clienst
aan cle?·clen bewezen zijn in cle zin van
m·tikel 67, 1° ?
Zoals eiser het aanstipt en zoals het
ook blijkt uit het onderzoek van de stand
van het vraagstuk v66r 1962, heeft de
wetgever tot doel gehad al de inkomsten
die niet als bedrijfsinkomsten (of vanzelfsprekend als inkomsten uit onroerende of uit roerende goederen) konden
beschouwd worden, aa:n de belasting te
onderwerpen. Daarom zijn de woorden
"p1·estatie, ve?Tichting, spemdatie of cliensten aan clenlen bewezen » zeer breed.
Verweerder stelt het vraagstuk echter
op een ander plan. Hij houdt staande
dat een inbreng nooit een winst of p1·ojijt
voor de inbrenger kan opbrengen. Hij
behandelt het vra!)>gstuk op principieel
vlak, en stelt dat de verkregen aandelen
slechts de tegenwaarde vertegenwoordigen van de ingebrachte goederen (gelden of stoffelijke goederen) en dus geen
\Yinst of profijt opleveren.
Het vraagstuk is vanzelfsprekend niet
nieuw.
Het Hof van beroep te Brussel heeft
het behandeld in een zaak die het voorwerp uitmaakte van een arrest van
10 juli 1952 (18).

Het hof van beroep l;leslist o.m. dat
het niet nodig is dat de profijten in
specien verwezenlijkt worden ; dat de
waarde van de baten blijkt uit de Inelclingen die in de akte van stichting voorkomen. Het arrest verwijst in dit verband
naar het arrest van het Hof van 28 oktober 1930 (19). In dit laatste arrest heeft
het Hof stelling genomen betreffende het
principieel probleem van de belastbaarheid van een inbreng :
"Attendu que l'arret attaque constate
que le d8fendeur, titlilaire de divers
brevets, a fait apport de ceux-ci a la
Societe anonyme des Etablissements
G. Lecloux, constituee en vue de leur
exploitation, et a re<;m, en remuneration
de cet apport, 500 actions de capital de
cette societe, entierement liberees, d'une
valeur nominale de 500 francs clwcune ;
" Attendu que l'arret decide que le
d8fendeur n'a pas, par la, fait argent
de ses brevets et n'a realise aucun
benefice, parce que, dit-il, le d8fendeur,
(18) Journ. pmt. d1•. fiscal, 1953, 132, met
noot BALTUS,
(19} Bull. en Pas., 1930, I, 343.
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brevets, est desonnais possesseur d'un
titre qui ne lui permettra de realiser
qu'« eventuellernent , les profits resultant
de leur exploitation et qui ne sont encore
que des profits aleatoires; d'ou il suit
que la taxe professionnelle que l'aclmi~<istration pretend etablir frapperait « une
apparence de profits "et n'a d'autre base
que !'inscription sur les titres remis au
defendeur d'uno valeur « seulement noIDinale,;
, Attendu que, par cette decision de
principe, le juge clu fond a meconnu
la portee et les effets de la convention
litigieuse; qu'en verite, si les actions
d'nne societe de capitaux peuvent n'avoir
qu'une valeur aleatoire, en ce sens qu'elles
ne clonnent droit qu'a des diviclendes
encore problematiques et a une part
proportionnelle de l'avoir de la societe
au moment de son expiration ou de sa
liquidation, avoir qui, a cette epoque,
sera peut-etre nul, leur valeur actuelle,
pour alCatoire qu'elle soit, n'en est pas
moins susceptible d'etre arbitree, comn1e
celle de tout alea, au moyen d'elements
de fait qu'il incombe au juge du fond cle
rechercher et d'apprecier, en tenant
coiDpte, notamment, de l'etat present
des affaires sociales et des chances de
bonne ou n1anvaise fortune qui leur
paraissent reservees ;
, Attendu que l'arret attaque n'etait
pas fonde, des lors, a declarer sans autre
examen que les actions que le defendeur
a rec;ues en remuneration cle son apport
etaient necossaireiDent sans valeur aucune
a ce lllOHient, et qu'en echangeant SeS
brevets contre lesclites actions, le defendeur n'a pu, en toute hypothese, realiser
aucun benefice taxable"·
Het Hof heeft zodoencle zeer duidelijk
beslist dat een inbreng een winst kan
opleveren en dat die winst kan belastbaar
zijn. De rechters IDoeten in elke zaak
onderzoeken of e1' al dan niet een winst
bestaat en of die 1vinst belastbaar is.
De stelling van dit arrest werd later
bevestigd, hoewel vanuit een totaal
andere gezichtshoek bekeken, in een
arrest van 28 juni 1960 (20) waarbij zeer
duidelijk de juridische oorzaak werd
bepaald van de belastbaarheid van meerwaarden die gebeurlijk verdoken waren
en van de opbrengst van een bedrijvig(20) Bttll. en Pas., 1960, I, 1232; An·. cass.,
1960, blz. 982 ; J otu·n. pmt. d1·. fiscal, 1961,
257.

heid die eveneens onbelast kan gebleven
zijn:
« Overwegende dat, evenmin als in het
geval van eigenlijke overdracht van een
handelszaak, het feit dat aanleiding geeft
tot de belasting op de inkomsten niet de
eigenlijke overclracht is, maa1· wel het aan
het licht b1·engen van het bestaan van mee?'waanlen van in het beclrijf gestoken
aktiva, welke ontstaan zijn gedurende de
exploitatie van het handelsbedrijf en
welke, als winsten van dit bedrijf, ·in de
zin van artikel 27, § l, van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen de belasting nog niet ondergaan hebben; dat het bijgevolg niet
beslissend is, om de aan het licht gebrachte venDeerdering van aktiva en
meerwaarden aan de belasting te onttrekken, vast te stellen dat het over de
vervroegde regeling van een nalatenschap
gaat en niet over een eigenlijke cessie en
dat er geen tegeldemaking of omzetting
van goederen in andere waarden plaats
heeft gehad, daar vvaar een daad van
beschikking vanwege de eigenaar de
zelfstanclige werkelijkheicl doet uitkomen
van ieder van de goederen die het vom·werp ervan zijn en terzelfdertijd het
bestaan aan het licht brengt van een
venneerclering van activa ontstaan geclurencle de exploitatie van het beclrijf. n
Het Hof heeft clus alzo zoer cluiclelijk
het beginsel vastgesteld van de oorzaak
van de belastbaarheid van de rrwerwaarcle : een clctacl van beschikking vanwege de
eigenaar die de zel£standige werkelijkheid
doet uitkomen van ieder van de goedm·en
die het voorwerp ervan zijn en terzelfdertij cl het bestaan oan het licht bTengt
van een venneerdering van aktiva (geclurende de exploitatie van het bedrijf
ontstaan).
Een inbreng is ontegensprekelijk een
claad van besohikking die de zelfstandige
werkolijkheid van de ingebrachte goederen doet uitkomen en het vermogensaccres aan het licht brengt.
Men kan dus in geen geva.l stellen dat
de inbreng als dusdanig niet belastbaar
zou zijn, omdat de aandelen enkel de
tegenwaarde zijn van de ingebrachte
goederen.
V oor zover het arrest die stelling
huldigt, is het beslist niet wettelijk verantwoord.
Bovendien, sinds de wet van 20 november 1962, is de inbreng niet aileen
belastbaar als hij verband houdt met
een nijverheids-, hanclels- of landbouwexploitatie en de meerwaarde die eruit
voortspruit aan het licht brengt, doch

-251
ook wanneer hij een prestatie, verrichting, spec1.uatie of een aan derden bewezen dienst uitmaakt in de zin van artikel 67, 1°, en een winst of profijt voor
de inbrenger tot gevolg heeft, .onder
voorbehoud evenwel van wat gezegd
zal worden in verband met het normaal
beheer van het privaat patrimonium.
b) Kan een onstoffelijk goed het voo1"we1'P ttitrnaken van een daad van nom~aal
behee1· van privaat pat1·irnonimn, in de
zin van m·tikel 67, 1°?
Die tweede vraag werd reeds beantwoord bij de behandeling van het stelsel
van v66r 1962 en de evolutie die erop
volgde.
De wet heeft de winsten en baten
voortkomende uit verrichtingen die verband houden 1net het normaal beheer
van het privaat patrimonium, d.w.z.
met verrichtingen die door een goede
huisvader gedaan worden met het oog
op het behoud en het produktief maken
van zijn persoonlijk bezit, buiten elke
bedrijfsaktiviteit, tot drie kategorieen
goederen, t.w. de onroerende goederen,
de waarden in portefeuille en de roerende
voorwerpen beperkt.
Die opsmnming is zeer nauwkeurig en
door het feit zelf ook beperkt. We
hebben bovendien reeds aangestipt dat
praktisch al de zaken die zich v66r 1962
voordeden verband hielden met onstoffelijke goederen en dat de aandacht van
de wetgever clus wel gevestigd werd op
dit aspekt van het vraagstuk. Wanneer
de wetgever derhalve in de wet de roerende voorwerpen vermeldt, dan sluit hij
meteen de onstoffelijke goederen uit.
Men mag dus beslissen dat de winsten
en baten die voortkomen uit verrichtingen betreffende onstoffelijke goederen,
zelfs wanneer zij tot het privaat patrinlonium van de belastingplichtige behoren, wel aan de belasting onclerworpen
worden.
V oor zover het arrest het tegenovergestelde zou beslist hebben, is het ook
niet wettelijk verantwoord.
c) Kan de inbTeng van een onstoffelijk
goed bestaande nit de activiteit, de e1·varing
en de handels1·elaties van de inb1·enge1·, een
veTTichting in de zin van a1·tikel 67, Jo,
ttitrnaken ?
(21) VAN HoUTTE, Societes de pm·sonnes c't
1'esponsabilite limitee, in Repm·toi1·e nota1·ial,
t. XII, livre IV, n° 54.
(22) BoURs, La notion de 1·evenus taxables
en matii!.1•e d'impots di1·ects, 1952, no 219,
p. 204.

Ik meen inclerclaad clat het arrest ook
in deze meer beperkte zin kan ge!nterpreteercl worden en dat het midclel clerhalve
vanuit clit oogptmt ook client onclerzocht
te worden.
Mag ik eerst onclerstrepen dat in de
opsomming van de aldus ingebrachte
goecleren een onderscheid client gemaakt
te worden ? De toekomstige aktiviteit en
de persoonlijke ervaring, enerzijcls, de
handelsrelaties van de inbrenger, anclerzijds, clienen niet op dezelfde marrier
behancleld te worden.
Ze zullen clan ook afzonderlijk worden
besproken.
- Zowel Prof. Baron Van Houtte (21)
als Prof. Bours (22) en Baltus (23) clrukken de mening nit dat de inbreng van
nijveTheid, aktiviteit en pe1·soonlijke ervaring niet kan belast worden, hoewel aandelen in ruil ervoor toegekend worden.
Baltus schrijft nl. : « En effet, l'apport
de connaissances et d'industrie constitue
un apport en jouissance de la puissance
de travail cl'un inclividu, ce qui est un
apport de capital et non pas l'apport clu
produit accumule cl'un travail. Il s'agit
d\m contrat qui donnera lieu ulterieurement a !'attribution de revenus taxables
et non pas de la remuneration cl\me
activite deja prestee. En l'espece, puisqu'il s'agit cl'une societe de personnes,
le redevable subira ulterieurement la
taxe professionnelle sur la part de benefices qui lui sera attribuee chaque annee.
C'est cela qui constituera la veritable
remtmeration de son travail et non pas
la part sociale elle-meme "·
Mag ik hierbij herinneren aan uw
arrest van 28 april 1964, clat zoiiven wercl
voorgelezen (24) en waarbij o.m. beslist
wercl « clat de daaruit volgencle Vermeerdering onafscheidelijk verbonclen is met
de persoon die zulke werkzaanli1eicl
heeft uitgeoefencl, daar die vermeerdering
maar economische betekenis krijgt door
het aanwenclen van de geestesvern1ogens
van de mens in de latere uitoefening van
het beroep waarvan de eventueel vermeerclercle baten zullen worden belast " ?
Het Hof leidt hieruit af dat de waarcle
van de aanclelen, binnen de perken van
de inbreng van nijverheid en persoonlijke
ervaring, niet onder de toepassing van
artikel 25, § I, 1°, van de samengeschakelcle wetten op de inkomstenbelastingen
kan vallen en clus niet belast kan worden.
(23) BALTus, Jmo·n.p1·at. d1•. fiscal, 1953,138.
(24) Cass., 28 april 1964 (Bull. en Pas.,
1964, I, 917).
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door de invoering van de bepaling van
artikel 67, 1° ?
Ik meen ontkennencl op die vraag te
moeten antwoorclen, omclat zowel het
Hof als voormelcle auteurs het vraagstuk
niet stellen op het plan van het al clan
niet belastbaar karakter van een winst,
rnaar wel op het plan. van het al clan niet
bestaan van de ·winst.
Dit aspekt van het vraagstuk worclt
bijzoncler in het licht gestelcl bij het
onclerzoek van de rechtsgelcligheicl van
de inbreng van nijverheid, bestaancle nit
de persoonlijke ervaring en activiteit van
de inbrenger.
Die rechtsgelcligheicl wercl inclerclaad
n1.ecrmaals zowel door de rechtspraak als
door de rechtsleer in. twijfel getrokken,
omclat de inbreng >vaarcleloos is. de Mey
(25) merkt op clat de meeste Belgische
auteurs de mogelijkheicl van cleelneming
in het kapitaal van de vennootschap door
inbreng van beclrijvigheid verwerpen,
omclat de inbreng van beclrijvigheicl niet
vatbaar is voor gedwongen tenuitvoerlegging en dus geen tastbare waarborg
voor de schulcleisers kan uitmaken.
Dezelfde mening vinclt men terug bij
Prof. Van Ryn (26) en bij Prof. Freclericq (27). Prof. Ronse (28) betreurt evenwei dat de medewerkers van een vennootschap geen vennoten kunnen worden,
tenzij mits starting van een som in specien. Prof. Ronse cleelt dus impliciet de
mening dat de inbreng van nijverheid als
clusdanig waardeloos is.
De rechtspraak heeft zich ook over het
vraagstuk van de geldigheicl van de
inbreng van nijverheid uitgesproken.
Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Luik van 20 januari 1967 heeft
de inbrenger van nijverheid in een
P.V.B.A., die in failliet verldaarcl werd,
veroordeelcl tot betaling van de tegenwaarde van de aanclelen die hem wegens
zijn inbreng toegekend werclen (29). De
rechtbank oorcleelde dat de inbreng van
nijverheid geen volstorting van het
kapitaal uitmaakte.
Het blijkt clus dat, hoewel de meningen
(25) T·ijclsch1·ijt

vom·

Nota1·issen,

***

Uit het voorgaande moge dus blijken
dat wanneer het arrest beslist dat de
winst die uit een inbreng in vennootschap volgt niet belastbaar is, het niet
wettelijk verantwoord is, nu die winst
belastbaar kan zijn, hetzij omdat zij de
opbrengst van ee;n bedrijfsaktiviteit uitmaakt of in verbancl staat met die aktiviteit, hetzij omclat zij als alleenstaande
en occasionele verrichti;ng belastbaar is
bij toepassing van artikel 67, 1° (32).

1970,

biz. 211.
(26) T. 1, nr. 334, biz. 234; t. II, m. 893,
biz. 11.
(27) T. V, nr. 626, biz. 383.
(28) T. P.R., 1967, m. 98-100, biz. 682-683.
(29) Rec. gen. cle l' enugistrement et des
clomaines, no 21.154; Jmt?'n, trib., 1967,
biz. 268 en noot STRYCKMANS; Pas., 1967,

III, 72.

vercleeld zijn omtrent de geldigheid van
de inbreng van nijverheid, de auteurs
niettemin allen van oordeel zijn dat de
inbreng van nijverheid geen werkelijke
waarde vertegenwoordigt. Deze zienswijze sluit aan bij het reeds aangehaald
arrest van het Hof van 28 april 1964 (30)
en van de auteurs die het vraagstuk op
fiskaal gebied behanclelen, zoals Prof.
Bours en Baltus (31).
Ik meen hieruit te mogen a:fleiclen clat,
om te beslissen of er op de inbreng van
nijverheid een belasting verschuldigd is,
er eerst moet worden bepaald of er al clan
niet een winst in hoofcle van de inbrenger
bestaat. Het is slechts voor zover het
bestaan van die winst vaststaat dat er
clesgevallend aanleiding tot belastbaarheid kan zijn.
- Wat de handelst·elaties betreft kan
het wellicht anders gesteld zijn, vermits
in clit geval het om een bestaancl aktueel
goecl kan gaan. Ha;ndelsrelaties kunnen
o.m. de klienteel uitmaken, kunnen ook
het voorwerp uitgemaakt hebben van
een uitgebreide dokumentatie van de
markt van de afzetgebieden, van de
behoeften van de klienten, enz., zodat al
die stukken, studies, enz. een materieel
bestaan hebben en tevens een aktuele
waarde vertegenwoordige;n. De inbreng
ervan maakt dus de verzilvering uit van
een goed, zij het gebeurlijk een onstoffelijk goed, en de inbreng ervan is clus een
verrichting in de zin van artikel 6 7, I 0 ,
van het Wetboek betreffende de inkomstenbelastingen. In dit geval bestaat er
dus aanleiding tot vestiging van een aanslag uit clien hoofcle.

(30) Zie hierboven, biz. 248 en 251.
(3J) Zie hierboven, biz. 251.
(32) In dit verband mag de vraag gesteld

worden of de winst die voortspruit nit een
alleenstaande verrichting, die verband houdt
met de bec1rijvigheid, thans niet eerder als
een diverse inkomen zou moeten worden
behandeld. De rechtspraak die op de oude
wetgeving betrekking had, was inderdaad
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de verrichting in verband met een onstoffelijk goed niet belastbaar is, als dat
goed tot het privaat patrimonium van
de belastingplichtige behoort, is het al
evenmin wettelijk verantwoord, omdat
de verrichtingen betreffende onstoffelijke
goecleren buiten het toepassingsveld van
de bepaling van artikel 67, 1a, vailen,
nl. in. zoverre hierbij bepaald werd clat
de verrichtingen van privaat vermogen
niet als diverse inkomsten aangemerkt
worden. Aileen de onroerende goederen,
de waarden in portefeuille en de roerende
voorwerpen kunnen het voorwerp van
niet belastbare verrichtingen uitmaken,
als zij tot het privaat patrimonium
behoren. De onstoffelijke goederen zijn
hier niet bij begrepen.
Mocht het arrest evenwel enkel beslist
hebben in algemene bewoordingen, en
zonder enig onderscheid of 1notivering,
dat de winst uit de inbreng van aktiviteit, ervaring en handelsrelaties geen
belastbare winst kan uitmaken, clan is
die beslissing eveneens niet wettelijk
verantwoord, nu die winst in sommige
gevailen vvel belastbaar kan zijn, hetzij
als beclrijfsinkomen als het gaat om een
winst die in verband staat met de beclrij ·
vigheid of de vroegere bedrijvigheid,
hetzij als diverse inkomen als het gaat
om een winst die voortspruit uit een occasionele verrichting, zoals bepaald in
artikel 67, l a.
Het arrest is dus in geen enkel opzicht
wettelijk verantwoord en het middel is
gegrond.

Besltdt : cassatie.
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op l april 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van de artikelen 97 van de Grandwet en 67, inzonderheid }a, van het
W etboek van de inkomstenbelastingen,
doordat, na te hebben vastgesteld dat
de vergoeding, welke bij de oprichting

zeer ver gegaan in de interpretatie van het
begrip bedrijfswinst. Heeft de wetgever aan
die interpretatie geen einde willen stellen?
De twee stelsels (bedrijfsinkomsten en diverse
inkomsten) zijn weliswaar zeer verschillend.
De vraag wordt hier niet opgelost.

van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijld1eid aan verweerder
werd toegekencl wegens de inbreng van
de technische kennis, handelskennis en
clientele die hij bij het beoefenen van
de fotografie als tijdverdrijf en hobby
had opgedaan, in feite betrelddng had
op de inbreng van een onstoffelijk goed
dat tot zijn privaat patrimonium behoorde, het arrest beslist « clat dergelijke
inbreng niet als een verrichting in de zin
van artikel 67, }a, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen kan worden
beschouwd, zodat de vergoeding die hij
(verweerder) ervoor heeft verkregen niet
als zodanig belastbaar is ,,
tenvijl bedoelcl artikel 67, }a, in zeer
algemene bewoordingen is gestelcl, en,
in principe, aile verrichtingen, prestaties,
speculaties, enzovoort beoogt die buiten
het raam van een beroepswerkzaan1heid
vallen, zodat het arrest de verrichting
bestaande in de inbreng in een vennootschap niet als zodanig uit het toepassingsgebied van voormelde wetsbepaling kon
sluiten en dit evenmin vermocht op de
vaststelling dat deze inbreng betrekking
had op een onstoffelijk goed behorend
tot het privaat patrimonium van verweerder, vermits de wet de verrichtingen
van normaal beheer van een privaat
patrimonium enkel vrijstelt voor zover
het gaat om een patrimonium bestaancle
uit onroerende goederen, waarden in
portefeuiile en roerende voorwerpen :
Overwegende dat naar luid van arti ·
kel 67, }a, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen als diverse inkomsten, belastbaar overeenkomstig de regel
bepaald in artikel 93, § l, l a, a, van clit
wetboek, worden beschouwd de winsten
of baten, hoe dan ook genaamd, die
voortvloeien uit enigerlei prestatie, verrichting of speculatie of uit aan clerden
bewezen diensten, zelfs occasioneel of
toevallig, buiten de uitoefening van een
in artikel 20 bedoelde beroepswerk';';aamheid, met uitzondering van de normale
verrichtingen van beheer van een privaat
vermogen bestaande uit onroerende goederen, waarden in portefeuille en roerende
voorwerpen, onverminderd nochtans de
toepassing van artikel 67, 7a;
Overwegende dat de algemene bewoordingen waarin deze wetsbepaling is gesteld met zich brengen dat een inbreng
in een vennootschap een daarin becloelcle
verrichting kan uitmaken; dat dit geens.
zins uitgesloten is omclat het ingebrachte
zou bestaan uit een onstoffelijk ·goed ;
Dat zulks echter niet belet dat steeds
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nwet worden nagegaan of zulke verrichting een winst of een baat in de zin van
voormelde wetsbepaling heeft opgeleverd;
Overwegende dat de door het arrest
vastgestelde omstandigheid dat het ingebrachte
onstoffelijk goed tot het
privaat patrimonium van verweerder
behoorde, de inbreng tegen vergoeding
niet doet terechtkomen onder de niet
belastbare « normale verrichtingen van
beheer van een privaat vermogen" nu
deze aileen mogen betrekking hebben op
onroerende goederen, waarden in portefeuille of roerende voorwerpen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal ·worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing; veroordeelt
verweerder in de kosten; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent.

24 oktober 1975. Ie kamer. Voo1·zitte1', de H. Louveaux, eerste voorzitter. Ve?·slaggeve?', de H. Versee. Gelijkhtidende conchtsie, de H. :Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de

REOHTEN VAN DE VERDEDIGING VAN
DE REOLAMANT HEEFT GESOHONDEN
Ol\iDAT HIJ GEEN INZAGE HEEFT GEHAD
VAN EEN PROOES-VERBAAL VAN DE
ADl\UNISTRATIE VAN DIREOTE BELASTINGEN. MIDDEL WAARIN NIET
'VORDT BETOOGD DAT DE REOLAMANT
OM INZAGE VAN HET ADMINISTRATIEF
DOSSIER HEEFT GEVRAAGD.- MIDDEL
DAT NIET KAN WORDEN AANGENOMEN.

3°

INKOMSTENBELASTINGEN.
AANSLAGBILJET. VORNI.

4°

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEBELASTING.
AANSLAGBILJET.
VORM.

5°

INKOMSTENBELASTINGEN.
BELASTINGSOHULD.
SCHULD DIE
VOOR DE BELASTINGPLIOHTIGE DIE DE
AANSLAGVOORWAARDEN VERVULT ONTSTAAT fiT DE JAARLIJ"KSE ~T VAN
FINANCIEN.

6°

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. CASSATIEMIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT HET BELASTINGKOHIER INZAKE DE GEMEENTELIJ"KE OPOENTIEl\IEN DOOR DE PROVINOIEGOUVERNEUR
ZOU
UITVOERBAAR
VERKLAARD ZIJN. MIDDEL DAT
GEEN STEUN VINDT IN DE BESTREDEN
BESLISSING OF IN ENIG STUK WAAROP
HET HOF VERMAG AOHT TE SLAAN. MIDDEL DAT FEITELIJ"KE GRONDSLAG
MIST.

lo

en 2° N iet aan te nemen is het middel
ten betoge clat de bestendige deptttatie
van de provinciemacl, 1'echtcloende over
een 1'eclamatie tegen een cli1·ecte gemeentebelasting, de reclden van cle ve1·clecliging
van cle 1·eclamant heejt geschonden, omclat
hij geen inzage heejt gehad van een
p1·oces-ve1·baal van de administ1·atie van
cli1·ecte belastingen tot vaststelling van
een oveTtTeding inzake gemeentebelastingen, als ~tit geen pmcesstnk blijkt dat
cle eiser om inzage van het administTatiej
dossie1· heeft gevmagcl ( l).

3°

en 4° Inzalce di1·ecte belastingen en
di1·ecte gemeentebelastingen moet het
aanslagbiljet alle ve1·melclingen bevatten
die nodig zijn om op het bestaan van
een vaststaande en opeisbw·e belastingsch~tlcl te wijzen en om de belastingplichtige in staat te stellen een reclamatie

HH. Claeys Bouuaert en Van Ryn.

1e

KAMER.-

l o GEMEENTE-

24 oktober 1975.

PROVINCIEBELASTINGEN.
DIREOTEGEMEENTEBELASTINGEN. BESLISSING
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
DE PROVINOIERAAD. MIDDEL TEN
BETOGE DAT DE BESTENDIGE DEPUTATIE DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING
VAN DE REOLANIANT HEEFT GESOHONDEN OMDAT HIJ" GEEN INZAGE HEEFT
GEHAD VAN EEN PROOES-VERBAAL VAN
DE ADMINISTRATIE VAN DIREOTE BELASTINGEN, MIDDEL WAARIN NIET
vVORDT BETOOGD DAT DE REOLAMANT
OM INZAGE VAN HET ADMINISTRATIEF
DOSSIER HEEFT GEVRAAGD.- MIDDEL
DAT NIET RAN WORDEN AANGENONIEN.

2°

EN

RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. GEMEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN. BESLISSING VAN DE
BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE PROVINOIERAAD. MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE BESTENDIGE DEPUTATIE DE

(1) Raadpl. cass., 21 maart 1975 (Arr. cass.,
1975, biz. 825) en noot 3.
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'in te clienen ; het moet niet vennelden
clo01· wellce ove1'heicl het belastingkohie1'
nitvoe1'baa1· wenl ve1·klaa1·fl (1).
5° De belastingschulcl van cle belasting-

ve1·mtlt ontstaat ~tit de jaa1·lijkse wet van
financien op basis waaTvan de Staat de
bij de wet ingevoe?'cle belastingen mag
innen (2).

sclmlclige clie de aanslagvoonuaanlen

6° Feitelijlce gTondslag mist het middel

(1) Raadpl. cass., 15 januari 1957 (Bull.
en Pas., 1957, I, 550)-; 12 januari 1960 (ibicl.,
1960, I, 536); 23 november 1973 (A1'1'. cass.,
1974, biz. 334); 10 april 1975 (ibid., 1975,
blz. 875).
Herhaaidelijk is gezegd dat inzake directe
gemeentebeiastingen de aansiagbiljetten, op
straffe van nietigheid, de overheiclmoeten vermeiden door wie hct kohier uitvoerbaar verkiaa.rd werd (cfr. DELACROIX, Taxes comnmnales, nr. 131, biz. 125 tot 127; KETELAAR, De
Gemeentcbelastingen, nr. 40, biz. 74 tot 76;
K. J\IEES, Aclministmt·ief Lexicon, yo Gemeentebelastingen, nr. 83). Deze opvattingen steunen
op een beslissing van de provincieraad van
Brabant van 31 maart 1933. Deze beslissing
maakte toen, tm·echt, toepassing van artikel12
van het koninkiijk besiuit van 30 augustus
1920, genomen ter uitvoering van artikei 60
van de gecoordineercle wetten betreffende de
inkomstenbeiastingen. Deze bepaling heeft
nauwkeurig vastgesteld wat in de aansiagbiljetten moest staan; de vermelcling van de
ovedwid door wie het kohicr uitvoerbaar wercl
verklaarcl was o.a. vereist.
Het koninklijk besiuit van 30 augustus 1920
is vervangen door het koninklijk besluit van
22 september 1937. Artikei 38, lid 1, van dit
bcsluit heeft niets meer gezegd van de inhoud
van het beiastingbiljet. Daarin werd enkel
bepaaid dat de aansiagen op naam van de
betrokken beiastingschnidigen nwesten ingekohierd worden.
De tckst van artikei 176, lid 1, van het
koninklijk besiuit van 4 maart 1965, dat het
koninklijk besiuit van 22 september 1937
heeft vervangen, stemt overeen met de tekst
van vorenvermeid artikei 38, lid 1.
De beslissing van de bestendige depntatie
van de provincieraad van Brabant kan dus niet
meer worden aangevoerd, aangezien zij stem~
de op een bepaling· weike nadien werd opgeheven.
Onder de gelding van de nieuwe regels
werd door de rechtspraak nader bepaald
welke vermeldingen noodzakelijk moesten
voorkomen in het aanslagbiljet. Zoals door
de proctueur-generaai Hayoit de Termicourt
werd gezegd moet dit aansiagbiljet de belastingplichtige in staat stellen de grondsiag van
de belasting te kennen en hem de mogelijkheid
bieden om een bezwaarschrift in te dienen.
( « Les reclamations en matiere d'impots sur
Ies revenns >>, piechtige openingsrede van
1 september 1958, biz. 39).

De arresten van het Hof, nl. de arresten
van 1 jannari 1957 (Bull. en Pas., 1957, I, 550),
12 jannari 1960 (ibicl., 1960, I, 536) en 23 november 1973 (A1'1'. cass., 1974, biz. 334),
hebben in dezeifcle zin beslist dat het aansiagbiijet aile vermeidingen moet bevatten weike
noclig zijn om het bestaan van een regeimatige
nitvoerbare titel te doen kennen en de beiastingplichtige in staat te stellen een reclamatie
in te clienen.
Door te beslissen dat het aansiagbiljet moet
wijzen op het bestaan van een regehnatige
nitvoerbare titei, had het Hof kennelijk cle
n>atel'ieie gegevens op het oog waaruit die
titei bestaat en niet de formeie eiementen.
Om de formeie regelmatigheid van de titei
te kunnen nagaan zon cle belastingplichtige
moeten beschikken over het oorspronkelijke
beiastingkohier, o.a. om te knnnen onderzoeken of de hancltekening van de uitvoerbaarverkiaring door de bev.oegde ambtenaar
regeimatig is. Vorenvermeicle arresten hebben
zeker niet clie strekking, aangezien cle beiastingplichtige niet het recht heeft te eisen clat
het oorspronkelijke beiastingkohier hem wordt
overgeiegd ( cass., 3 september 1965, B1tll.
en Pas., 1966, I, 11, en 24 maart 1072, A1'1'.
cass., 1972, blz. 704). Overigens wordt vermoed dat het .aansiagbiljet met het origineie
stnk overeenstemt.
De nitvoerbaarverklaring van het beiastingkohier is geen materieei, cloch wei eon formeei
element van cle titel. De belastingschuid ontstaat niet nit cle inkohiering waartoe zij a.anIeicling geeft, doch nit cle wet. De inkohiering
en inzonclerheicl de vermeicling van cle overheicl door wie het beiastingkohier uitvoerbaar
wercl verklaard is niet noodzakelijk om aan
cle beiastingplichtige de mogelijkheid te
geven aan cle bevoegde overheicl een bezwaarschrift te zenclen. Trouwens, zeifs als er geen
regeimatige titei van uitvoerbaarverkiaring is,
zon het bezwaarschrift tegen een aansiag
toch ontvankelijk zijn (cass., 15 februari 1958,
Bttll. en Pas., 1958, I, 661).
Het onderhavige arrest heeft dus erop gewezen dat het voistaat dat het aansiagbiljet
het beiastingjaar, de beiastbare periode, de
gronclslag voor de beiasting en het bedrag
vermeidt, omdat nit deze eiementen blijkt dat
er een vaststaande en opeisbare beiastingschuid bestaat.

E.K.
(2) Cass., 18 febrnari 1958 (Bull. en Pas.,
1958, I, 661).
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inzake de gemeentelij ke opcentiemen
dom· de pt·ovinciegmwet·neu?' zo~t uitvoet·bam· ve1·klaarcl zijn, als deze omstandigheid geen ste~m vindt in de
best1·eden beslissing of in enig st~tk
waarop het Hoj vermag acht te slaan (1).

(RIOCIOLINI,
T. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 6 jcmi 197 4 gewezen door de
bestenclige cleputatie van de provinciale
raacl van West-Vlaanderen;
Over het eerste miclclel, afgeleicl nit de
schencling van de artikelen 97, 107 van
de Gronclwet, 1 van de wet van 22 juni
1865 in verbancl ITlet de bevoegcU1eid van
de bestendige deputatie om te beslissen
over bezwaarschriften in zake clirecte
provinciale belastingen, 8, 13 van de
wet van 5 juli 1871 tot wijziging van de
belastingwetten, en vooral van het algemeen rechtsprincipe, de onschendbaarheid van de rechten van de verdecliging
inhouclencle, en van de artikelen 1, 2 en·
4 van het provinciaal belastingreglement
op rijwielen, zoals dit werd gecoiirdineerd
op 31 augustus 1972,
doonlat de beslissing vaststelt " clat de
belanghebbencle (thans eiser) op 26 juli
1972 het voorwerp heeft uitgemaakt van
een eerste verslag wegens het te huur stellen in de exploitatie, gelegen Keminelbergstraat, te Oostende, van 24 rijwielen
en 55 kustrijwielen, waarvoor geen fis·Jale
kentekens werden gelicht" en clat dientengevolge de aanslag dienstjaar 1972,
artikel 397.661 van 6 septmnber 1973,
te betalen provinciale taks : 13.400 frank
werd gevestigd, en " dat belanghebbende
op 26 juli 1972 het voorwerp heeft uitgernaakt van een tweede verslag wegens
het te huur steilen in de exploitatie,
gelegen Van Iseghemlaan, 9, te Oostende,
va:n. 32 kustrijwielen, waarvoor geen
fiscale kentekens werden gelicht >> en dat
dientengevolge de aanslag, dienstjaar
1972, artikel 397.662 van 6 september
1973, te betalen provinciale taks
6.400 frank, werd gevestigd, en na de
beslissing van de bestenclige deputatie
van 23 november 1972 te hebben aan(1) Raadpl. cass., 16 juni 1969 (At'!', cass.,
1969, biz. 1027).

gehaalcl, die artikel 4 van het onderhavig
belastingreglement interpreteert, en bepaalt : " De verhuurders zijn de belasting
verschuldigd voor aile rijwielen, die zij
persoonlijk gebruiken of in huur geven n,
daaraan toevoegt dat " bij de vaststelling
van de overtrecling, niet aile rijwielen,
die door verzoeker ter beschikking van
de huurders werden gesteld, voorzien
waren van een fiscale taksplaat, zodat
de ontdoken belasting clan ook terecht
wercl gevorclercl >>, en er alclus duiclelijk
laat van blijken clat de onderhavige
betwiste aanslagen, steunen op de beicle
genoe1nde verslagen,
tenvijl eiser nooit in de gelegenheicl
wercl gesteld v66r de onderhavige beslissing, cleze verslagen in te zien en niet
eens wist clat clergelijke verslagen werclen
opgemaakt, noch clat de onderhavige
aanslagen op die verslagen stetmden,
te meer daar ze hem niet waren medegedeeld, hem niet betekencl werden of
ter kennis gebracht, hetgeen overigens
duidelijk uit zijn bezwaarschrift blijkt,
welke meclecleling of inzage nochtans
nooclzakelijk was tot zijn verdediging,
vermits hij clan de vaststellingen van die
verslagen had kunnen betwisten of het
tekort aan pertinente vaststellingen hacl
lmnnen aanvoeren, of het trekken van
verkeerde of niet gefundeerde conclusies
had kunn.en opwerpen, en meer bepaald
had kmmen aanvoeren, dat een cleel van
de fietsen die zich in een bepaalde plaats
bevonclen welke al clan niet toegankelijk
was voor het publiek, niet meer gebruikt
werden en slechts clienclen om resei·vestukken te leveren, of clat een deel van
de fietsen te koop werd gesteld, of dat
cleze niet ter beschikking ·waren van het
publiek en niet werclen verhuurd, enzovoort,
en te1·wijl dit des te meer ldemt, omclat
men hier niet te maken heeft met processen-verbaal die authentieke akten
uitmaken, en tot bewijs van het tegendeel
worden geloofd :
Overwegende dat nit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt clat
eiser inzage van het administratief dossier heeft gevraagd en hij ook niet beweert dat hij inzage van voormeld dossier
zou hebben gevraagcl;
Dat het micldel derhalve niet kan worden aangenomen ;
Over het tweede midclel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 13 van de
wet van 5 juli 1871, 90, 2°, 137, 138 van
de Gerneentewet van 30 rnaart 1836, 208
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he.t koninklijk besluit van 4 maart 1965
tot uitvoering van het W etboek van
de inkomstenbelastingen, 41 en 43,
derde lid, van het besluit van de Regent
van 10 februari 1945,
do01·dat de beslissing de onderhavige
twee aanslagbi1jetten niet nietig verlclaart, alhoewel ze slechts een datum
van uitvoerbaarverklaring bevatten voor
de beide in het aans1agbiljet opgenomen
belastingen, met name de provinciale
belasting van de provincie West-Vlaanderen op rijwielen enerzijds en de gemeentelijke opcentiemen op de kustrijwielen
anderzijds, en niet vermelden welke instantie die belastingen of elk van die
belastingen heeft uitvoerbaar verklaard,
te1·wijl de provinciale belasting moet
worden uitvoerbaar verklaard door de
gouverneur, nadat hij oak de rol heeft
opgemaakt, en de gemeentelijke belasting
(ook de opcentiemen) door de bestendige
deputatie, nadat het college van burgeme[lster en schepenen de rol zal hebben
opgemaakt, en de aailslagbiljetten dergelijke essentiele formaliteiten moeten vermelden, omdat ze een afschrift zijn van
het kohier, en omdat ze alle vermeldingen moeten bevatten die nodig zijn om
het bestaan van een regelmatige uitvoerbare titel te doen kennen en om de belastingplichtige in staat te stellen een reclamatie in te dienen :
Overwegende dat hoewel, afgezien van
de vermeldingen van bepaalde data,
geen wettelijke of reglementaire bepaling
de bestanddelen vaststelt die een aanslagbiljet zowel inzake gemeente- en
provinciale als inzake staatsbelastingen
moet bevatten, een aanslagbiljet niettemin de vermeldingen moet bevatten die
nodig zijn om op het bestaan van een
vaststaande en opeisbare belastingschuld
te wijzen en om de belastingplichtige in
staat te stellen een reclamatie in te
dienen;
Dat de vermelding van het aanslagjaar, van het belastbaar tijdperk, van de
aanslagbasis en van het bedrag van de
belasting bestanddelen zijn die op het
bestaan van een vaststaande en opeisbare
schuld wijzen;
Dat zulks niet het geval is met de
vermelding van de overheid die het
kohier uitvoerbaar verklaarde, nu de
belastingschuld uit de wet en niet uit
het kohier ontstaat en de titel tot stand
komt wanneer in hoofde van de belastingplichtige de wettelijke voorwaarden
CASSATIE, 1976. - 9

voor de toepassing van de belasting vervuld zijn ; dat de uitvoerbaarverldaring
van het kohier enkel de vaststelling is
van het bestaan van de wettelijke en
opeisbare schuld ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 13 van de
wet van 5 juli 1871, 137, 138 van de
gemeentewet van 30 maart 1836, 239 van
het koninldijk besluit van 4 maart 1965
tot uitvoering van het W etboek van de
inkomstenbelastingen en 43, lid 3, van
het besluit van de Regent van 10 februari
1945,
doo?'dat, mochten de onderhavige aanslagbiljetten uit zichzelf duidelijk zijn
en er laten van blijken dat de gouverneur
zowel de provinciale belasting op rijwielen
als de gemeentelijke opcentiemen op de
kustrijwielen heeft uitvoerbaar verldaard,
dan blijkt dat de bestendige deputatie
de aanslag in de gemeentelijke opcentiemen van de stad Oostende niet heeft
teniet gedaan,
terwijl deze gemeentelijke opcentiemen
niet door de gouverneur' maar door de
bestendige deputatie moesten uitvoerbaar
zijn verklaarcl, zodat de aanslag in de
gemeentelijke opcentiemen nietig is :
Overwegende dat de bewering dat het
kohier alleen door de gouverneur uitvoerbaar verklaard werd steun vindt
noch in de bestreden beslissing noch in
de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan en dat derhalve het middel feitelijke grondslag mist ; '
En overwegende dat nit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken niet
blijkt dat een micldel hetwelk de openbare orde raakt ambtshalve moet worden
opgeworpen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1975. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter.- Verslaggevm·, de H. Gerniers.Gelijkhtidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Delafontaine (van de balie te
Kortrijk) en Simont.

Ie KAMER.- 24 oktober 1975,

1° CASSATIEMIDDELEN.- GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
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MIDDEL DAT OP DE BESTREDEN BESLISSING GEEN BETREKKING REEFT. N IET-ONTVANKELIJKREID.

2D

GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN. DIREOTE OF INDIREOTE BELASTINGEN. FElT GEPLEEGD VOOR DE VASTSTELLING VAN
DE BELASTING DOOR TIJDENS RET
DIENSTJAAR WAAROP DE BELASTING
BETREKKING HEEFT.- FEIT DAT ONDER DE TOEPASSING VAN DE BELASTING
KAN VALLEN.

3D

GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN.- DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN.
WETTELIJKE
GRONDSLAG VOOR EEN VERRAALBELASTING. BE GRIP.

1D N iet ontvankelij k inzake gemeente- en

provinciebelastingen is het middel dat
op de bestreden beslissing geen bet?·ekking heeft (1).
2D De gemeenteoverheid mag een directe

of indi1·ecte gemeentebelasting heffen op
jeiten welke voorgelwmen zijn v661· de
vaststelling van de belasting, doch tijdens
het dienstjaar wam·op de belasting
betrekking heeft (2).
3D Wettelijk is het beshdt van de bestendige

deptttatie van een p?'Ovinciemad dat de
jtt1"idische grondslag van een ve?·haalbelasting niet de eventuele meerwaa?·de
van de aanpalende eigendommen is,
doch de algemene verplichting voor de
gemeenten te zo?·gen voo?" de politie over
en de veiligheid van de wegen.
(WAUTERS,T. GEMEENTE
SINT-PIETERS-LEEUW.)
ARREST.

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van het principe van de
verdelende rechtvaardigheid inzake belasting,
doordat de kwestieuze verhaalbelastingen ieder belastingplichtige niet op
gelijke wijze taxeren, zoals blijkt uit de
vergelijking met de taxatie van gebureneigenaars in dezelfde straat :
Overwegende dat voor zover het middel voorhoudt dat de bestendige deputatie geen toepassing mocht maken van de
taksreglementen van de gemeente SintPieters-Leeuw betreffende de verwerving
van de zate van de openbare wegen, het
aanleggen van voetpaden en van riolen
en de wegenuitrusting, en toepasselijk
op de bewerkingen waarvan de voltooiing
zich voordeed tijdens de jaren 1971 tot
197 5, omdat die reglementen een ongelijkheid tot gevolg zouden hebben, het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk is;
Dat voor zover het middel de gemeente
verwijt bijzondere gunstvoorwaarden aan
bepaalde inwoners toe te staan het
vreemd is aan de bestreden beslissing en
derhalve niet ontvankelijk ;
Over het tweede middel, hie?'ttit afgeleid dat de werken v66r de goedkeuring
van de reglementen begonnen werden :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de belastingreglementen van
toepassing zijn op de openbare wegen
waarvan de voltooiing tijdens de jaren
1971 tot 1975 is geschied en dat de
werken aan de H. Consciencestraat op
15 december 1971 werden voltooid, het
besluit beschouwt dat geen wet de
gemeenteoverheid verbiedt de door haar
geheven belastingen te vestigen op
grondslag van v66r de hefting maar in
de loop van het betrokken dienstjaar
voorgekomen feiten ;
Dat het besluit zodoende zijn beslissing
dienaangaande wettelijk rechtvaardigt;
Dat het middel naar recht faalt ;

HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 23 juli 1974 gewezen door de
bestendige deputatie van. de provincials
raad van Brabant, uitspraak doende inOver het derde middel, afgeleid uit de
zake gen1eentebelasting op de verwerving ·
schending van artikel I 02 van de Gevan de zate van openbare wegen, de
meentewet,
wegenuitrusting, der riolering en de trottoirs;
Dat het middel, bij gebrek aan duidelijkheid, niet ontvankelijk is ;

(1) Cass., 4 juni 1975 (A?"1'. cass., 1975,
biz. 1053).
(2) Raadpl. cass., 26 november 1942 (Bttll.
en Pas., 1942, I, 299 en de noten 1 en 2).
Dit arrest had betrekking op een indirecte
gemeentebelasting.

Over het vierde middel, hieruit afgeleid dat de gemeente nagelaten heeft de
toelage van de Staat aan te vragen om
de werken te bekostigen en dat het aanleggen van de straat voor de grote grond-
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bezitters een noodzaak was en " er voor
eiser geen probleem was» :
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het vijfde middel, afgeleid nit
de overbelasting,
doo1·dat de aanslag 25 t.h. van de
waarde van de grond overschrijdt en het
niet logisch is op een perceeltje van
1.043 m 2 een belasting van 629.800 frank
te heffen en dit zonder het aanleggen
van staclswater, gas, elektriciteit en
voetpacl :
Overwegende dat voor zover het opwerpt clat de bestendige clepntatie geen
toepassing mocht maken van de reeds
vermelcle gemeentereglementen, het middel niet ontvankelijk is, omdat het niet
preciseert waarom die reglementen in
strijcl zouden zijn met de wet of met de
Grondwet ; dat voor zover het miclclel
staande houdt dat de bestenclige deputatie gezegde taksreglementen zou hebben geschonden, het evenmin ontva:nkelijk is, omdat niet kan uitgemaakt
worden waarin die schencling zou bestaan;
Over het zesde, zevende, achtste,
negende, tiende en elfcle midclel,
Overwegencle dat de miclclelen geen
grieven inhouden die tegen de beslissing
zelf zijn gericht en clat zij niet ontvankelijk zijn ;
Over het twaalfcle miclclel, hie1·uit afgeleicl clat het aanleggen van de H. Consciencestraat geen basis is om een
verhaalbelasting toe te passen, vermits
claaruit geen voordeel wordt getrokken :
Overwegende dat door te beschouwen
clat de juriclische basis van. een verhaalbelasting niet de eventuele meerwaarde
is, die door de aanpalencle eigenclommen
verkregen worclt, maar wel de algemene
plicht van de gemeenten over de politic
en de veiligheid van de wegen te waken,
het besluit zijn beslissing dienaangaande
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het midclel naar recht faalt ;
En overwegencle clat nit de vaststellingen van het besluit noch uit de regelmatig
aan het Hof overgelegcle stukken blijkt
dat een midclel dat de openbare orcle
aa:n.belangt ambtshalve client te worden
opgeworpen ;

Om die reclenen, en zoncler acht te
slaan op de op 26 november 1974 neergelegcle memorie, de op 9 januari 1975
neergelegde memorie van antwoorcl en
de op 5 en 13 februari 1975 neergelegde
memories en stukken, welke buiten de
bij artikel 420bis van het W etboek van
strafvorclering bepaalcle termijn werden
neergelegcl, verwerpt de voorziening ;
veroorcleelt eiser in de kosten.
24 oktober 1975. 1e kamer.
Voo1·zitter, de H. Louveaux, eerste voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·, de H. Gerniers.Gelijkluidende conclusie, de H. KriJ.1.gs,
aclvocaat-generaal.- Pleite1·s, de HH. A.
De Coster en H. Verbaandercl (van de
balie te Brussel).
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24 oktober 1975.

INTERNATIONALE VERDRAGEN.VERDRAG NOPENS DE ERKENNING EN
DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN TER ZAKE VAN ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN JEGENS KINDEREN.
UITVOERING VAN EEN VERSTEK·
BESLISSING WELKE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS GEWEZEN
TEGEN IEMAND DIE IN BELGIE ZIJN
DOMICILIE HEEFT. VOORWAARDEN,

TVettelijk is het a1'1'est dat, op g1'0nd van
a1·tikel 2 van het V e1'd1'ag nopens de
eTkenning en de tenuitvoe1'legging van
beslissingen te1· zake van onde?·hoHdsve~·plichtingen jegens kinde1'en, onde1'tekend te 's-Gmvenhage op 15 ap1'il1958
en goedgeketw·d bij de handeling van de
wetgevende macht van 11 attgustus 1961,
weige1't uitvoe1'baa1• te veTklaTen een
vonnis van een 1'echtbank van de BondsTepubliek Duitsland tegen een in Relgie
gedomiciliee1·de ve1•stekdoende veTweeTdeT,
op g1·ond dat de aan deze veTweeTde1' ajgegeven p1·ocesstukken in het Duits waTen
gesteld zonde1' N ede~·landse ve1·taling en
dat niet gebleken is dat deze venveerder
voldoende Duits kende.
(STADTJUGENDAMT KASSEL,
'1'. DE STORCKE.)
ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op het bestreclen

-260arrest, op 5 april 1973 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de wet van 11 augustus
1961 houdende goedkeuring van het
V erdrag nopens de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen ter zake
van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, ondertekend te 's-Gravenhage op
15 april 1958, inzonderheid van artikel 2
van dit verdrag,
doordat het arrest beslist dat << dient
aanvaard te worden dat het niet aan de
schuld van de niet verschenen gefntimeerde te wijten is dat hij geen kennis
heeft gehad van de tegen hem ingestelde
vordering en zich daartegen niet heeft
kunnen verweren (artikel 2, tweede lid,
tweede alinea, van het V erdrag nopens
de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen ter zake van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, goedgekeurd
bij de wet van ll augustus 1961) " :
Overwegende dat artikel 2, aanvang,
I en 2, eerste lid, van het Verdrag nopens
de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen ter zake van onderhoudsverplichtingen jegens kinderen, ondertekend te 's-Gravenhage op 15 april 1958
en goedgekeurd bij de wet van 11 augustus 1961, voorschrijft dat de in een van
de verdragsluitende Staten gegeven beslissingen, zonder nieuw onderzoek ten
gronde, in de andere verdragsluitende
Staten moeten worden erkend en uitvoerbaar verklaard, indien de autoriteit
die de beslissing heeft aangenomen overeenkomstig het V erdrag bevoegd was,
en indien de verweerder wettig opgeroepen of vertegenwoordigd is geweest valgens de wet van de Staat waartoe de autoriteit behoort die de beslissing heeft genomen;
Dat ditzelfde artikel vervolgens in
het 2, tweede lid, bepaalt dat, ingeval
de beslissing bij verstek is gewezen, de
erkenning en de uitvoerbaarverklaring
« niettemin " kunnen worden geweigerd,
indien de autoriteit van wie de uitvoerbaarverklaring wordt gevraagd, met
inachtneming van de omstandigheden,
van oordeel is dat het niet aan de schuld
van de niet verschenen partij te wijten
is geweest, dat deze van de tegen haar
ingestelde vordering geen kennis heeft
gedragen of zich daartegen niet heeft
kunnen verweren ;
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat, nu de aan verweerder overgemaakte
procesakten in het Duits gesteld waren

en niet voorzien waren van een vertaling
in het Nederlands, nu anderzijds niet
blijkt dat verweerder de Duitse taal naar
behoren machtig is, dient aanvaard te
worden dat het niet aan de schuld van
de niet verschenen verweerder te wijten is
dat hij geen kennis heeft gehad van de
tegen hem ingestelde vordering en zich
daartegen niet heeft kunnen verzetten ;
Overwegende dat het hieruit afleidt
dat de eerste rechter, met inachtneming
van de omstandigheden van de zaak,
met reden de uitvoerbaarverklaring heeft
geweigerd;
Overwegende dat het arrest zodoende
van voormeld artikel 2 een juiste toepassing maakt en zijn beslissing wettelijk
rechtvaardigt;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over de eerste, tweede, derde en vijfde
middelen,
Overwegende dat, nu uit het antwoord
op het vierde middel blijkt dat de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is door de
in dat middel aangehaalde beschouwing,
welke door· de eerste, tweede, derde en
vijfde middelen niet wordt aangetast,
deze middelen bij gehrek aan belang niet
ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1975. I• kamer. Vom·zitte1·, de H. Louveaux, eerste voorzitter. - VM·slaggeVM', de H. de Vreese.
- Gelijkluidende condusie, de H. Krings,
advocaat-generaal.- Pleiters, de HH. De
Baeck en Houtekier.
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27 oktober 1975.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. KWALIFIOATIE DOOR
DE RECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN. ZONDER INVLOED OP DE
AARD ERVAN.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN,- VEROORDELEND VERSTEKARREST. VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS
DE GEWONE VERZETTERMIJN TEGEN
EEN ARREST W AARBIJ IDJ BIJ VERSTEK
WORDT VEROORDEELD. NIET-ONTV ANKELIJKHEID,

-
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I o Dat de 1·echtM' zijn beslissing als een

beslissing op tegenspraak of als een
ve1·stekbeslissing kwalijicee?·t, beinvloedt
de aard ervan niet (I).
2o Niet ontvankelijlc is de voorziening

welke dom· de beklaagde tijdens de
gewone verzette1·mijn is ingesteld tegen
een ar1·est waarbij hij bij ve1·stek is VM'oordeeld (2). (Art. 413 Sv.)
(VELLERE.)
ARREST (VM'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 april I975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
Overwegende dat, al vermeldt het
vonnis dat de rechtbank op tegenspraak
uitspraak doet, uit de met elkaar overeenstemmende vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting van
28 april I975 en van het vonnis zelf blijkt
dat eiser niet is verschenen ;
Dat derhalve het bestreden vonnis,
ondanks de desbetreffend gedane vermelding, ten opzichte van eiser bij verstek werd gewezen ;
Dat eiser zich tegen dat vonnis, waarbij hij veroordeeld werd, in cassatie
heeft voorzien op 2 mei I97 5, dit is voor
het verstrijken van de gewone termijn
van verzet;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
27 oktober I975. 2e kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

BELZINNIGE REDENEN. NIET MET
REDENEN OMKLEDE BESLISSING.

Niet met redenen omlcleed is de beslissing
wam·van het beschikkende gedeelte op
dubbelzinnige redenen is gegrond (3).
(Art. 97 Grondwet).
(DOMMEZ, T. BARO.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
27 oktober I975. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. E. Gilson de Rouvreux
(van de balie te Brussel).

Vom·zitte1·,
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I ° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - EEN
ENKELE STRAF UITGESPROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN.- MID DEL
DAT SLEOH'L'S OP EEN VAN DEZE MISDRIJVEN BETREKKING HEEFT.- STRAF
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF. NIET-ONTVANKELIJK MIDDEL.
2° WEGVERKEER. - VooRRANG. SNELHEID VAN RET VOORRANGHEBBEND VOERTUIG DIE DE REDELIJKE
VERWAOHTINGEN HEEFT VERIJDELD
VAN DE BESTUURDER DIE DE DOORGANG
MOET VRIJLATEN.- 0VERMAOHT.
I 0 W anneer we gens verscheidene misd1·ijven

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- DuB-

een enkele stmf is ttitgesp1·olcen, is niet
ontvanlcelijk, wegens het ontbreken van
belang, de eis tot vemietiging van de
beslissing op de st1·ajvorde1·ing, welke
gegrond is op een middel dat slechts op
een van deze misd?·ijven bet?·ekking heejt,
als de uitgesp1'0ken straj wettelijk gerechtvaardigd blijjt dom· een ander misdrijj (4). (Artt. 4ll en 4I4 Sv.)

(1) Cass., 6 januari 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 503).
(2) Cass., 30 september 1975, supra, biz. 139.

(3) Cass., 8 september 1975, sup1·a, biz. 35.
(4) Cass., 16 september 1975, sup1·a, biz. 75.
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-2622° Door M'op te w~fzen dat de snelheid van
het voertuig, waarmee de voorranghebbende bestu~tnle1· 1·eecl, zoclanig groat was
clat zij cle 1·edelijke verwachtingen heeft
verijclelcl van de best~nt1·cle1· die cle cloo1'·
gang moest vrijlaten, stelt de 1·echter vast
clat clit vom· cleze bestu~wcle1· een geval
van ove1·macht heeft opgelevenl (1).
(Art. 7l S.W.)
(PIETTE, T. GIELEN.)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 maart 1975 in hoger
boroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering,
a) ingeste1d ten laste van verweerder :

Overvvegende dat eiser, medebeklaagde
en burgerlijke partij die in geen kosten
van die rechtsvordering werd veroordeeld, niet bevoegd is om zich tegen die
beslissing in cassatie te voorzien ;
b) ingesteld tegen eiser :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 16, inzonderheid
16-2-a, 18, 27, inzonderheid 1o, 30bis,
inzonderheid 1° en 2°, van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968 houdende
a1gemeen reglement op de po1itie van
het wegverkeer, 97 van de Grondwet,
1382, 1383 van het Burger1ijk VVetboek,
3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdencle de voorafgaancle titel van het
W etboek van strafvordering,
cloonlat, na te hebben verklaard enerzijcls dat, door te rijden " op de rechterrijstrook van de rijbaan, gevolgcl door
eiser, de verweerder Gielen gelet op eisers
plaats herr1 heeft laten cloorgaan " en
anderzijds dat eiser " heeft gereden met
een snelheid die niet alleen onregelmatig
was, maar niet overeenstemde met zijn
vaardigheid "• het bestreclen vonnis bevestigend beschikt op de beslissing van
de eerste rechter, die na de verweercler
Gielen van de vervolgingen te hebben
ontslagen zonder kosten, de eiser Piette
wegens de in breuken op de artikelen 2 7-1,
2°, 30, 1°, en 122, E, 1°, tot een enkele
(1) Cass., 12 juni 1973 (A1·1·. cass., 1973,
blz. 993).

straf van 3.000 frank heeft veroordeeld
en, rechtcloende op de civielrechtelijke
vordering, eiser heeft veroordeeld tot de
betaling aan. verweerder als schadevergoecling van een bedrag van 27.262 frank
verhoogcl vanaf 22 februari 1974 van de
wettelijke interest en van de kosten, en
die voor het overige de rechtbank onbevoegcl verklaard heeft om kennis te
nemen van de rechtsvordering yan eiser,
die zich tegen de verweerder Gielen
burgerlijke partij had gestelcl,
tenvijl, ee1'8te ondm·deel, nu de eiser
Piette bij conclusie heeft beweerd dat de
verweercler Gielen de perturberencle factor heeft opgelevercl, waarcloor het
ongeval wercl veroorzaakt, claar eisers
snelheicl, al was zij hoger clan die welke
wettelijk in de Luikse agglomeratie was
toegelaten, vreemd aan het ongeval was,
des te meer daar die snelheid op het
ogenblik van de schok fel had afgenomen
tengevolge van het rmmnen, het verliezen
van de macht over zijn stuur en de aanbotsing VaJ.1 twee stationerencle wagens,
bet bestreden vonnis niet wettelijk met
redenen is omkleed, claar het geen passend
antwoord geeft op die verweren, en derhalve de tegen eiser uitgesproken veroordelingen niet wettelijk rechtvaarcligt
(schencling van alle in het middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid
van artikel 97 van de Grondwet);
tweecle oncle1·cleel, de weggebruiker die
krachtens artikel 16-2, a, van het wegverkeersreglement doorgang moet verlenen, niet alleen acht moet slaan op de
plaats van de weggebruiker die op een
voorrangsweg rijclt, maar eveneens op
zijn snell1eicl en zijn verwijdering en die
verplichting tot het verlenen van doorgang, zoals eiser zulks bij conclusie heeft
beweercl, onafhankelijk is van de wijze
waarop de voorranghebber rijclt (schending van alle in het middel vermelde
wetsbepalingen en inzonderheid van de
artikelen 16-2, a, en 18 van het wegverkeersreglement) :
Overwegende dat eiser veroordeelcl
werd tot een enkele straf om zijn snelheicl
niet te hebben geregelcl om in alle omstancligheden te k1.mnen stoppen voor
een hindernis die kan worden voorzien
en om te hebben gereden met een snelheicl
van meer dan 60 km. per uur op een
openbare weg binnen een agglomeratie afgebakencl door de verkeerstekens 27a
en 63a;
Overwegende dat noch cle in het eerste
ondercleel van het middel vermelde
conclusie, noch het tweede onderdeel van

-263dit middel betrekking hebben op het
tweede van die misdrijven en dat de straf
wettelijk gerechtvaardigd blijft door
laatstgenoemd misdrijf, dat door de
rechter bewezen wordt verklaard ;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
En overwegencle dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderingen ingestelcl tegen en door
eiser:
Over voornoemcl micldel :
Betreffencle het eerste onderdeel

doet op de civielrechtelijke vorderingen,
behalve voor zover het beslist dat eiser
fouten heeft begaan waarvoor hij kan
worden aangesproken ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in twee
derde van de kosten en verweerder in het
overige derde ervan ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Verviers, zitting houdende
in hoger beroep_
27 oktober 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Simont.

Dat clit onderdeel van het miclclel
feitelijke gronclslag mist ;
Betreffencle het tweede onclercleel :
Overwegende dat verweerder vervolgd
werd, met name om, komencle uit een
openbare weg voorzien van een verkeersteken la of 26, de bestuurcler rijdencle
op de genaderde openbare weg niet te
hebben laten doorgaan;
Overwegende dat, om verweerder vrij
te spreken en aan eiser de gehele aansprakelijkheid van het ongeval te wijten,
het vonnis zich beperkt tot de overwegingen die zijn overgenomen in het
antwoord op het eerste onderdeel van
het middel ;
Overwegende dat het vonnis aldus zijn
beschikkend gedeelte niet wettelijk met
redenen omldeedt; dat immers de voorrang van de bestuurder die op een voorrangsweg rijdt, zich uitstrekt tot de
gehele breedte van die weg en onafhankelijk is van de wijze waarop hij rijdt ;
dat de rechter de voorranggever slechts
van elke aansprakelijld1eid kan vrijstellen, indien hij vaststelt dat de snelheid
van het voertuig van de voorranghebber
zodanig was dat zij de redelijke voorzieningen van de weggebruiker die voorrang moet geven, te boven is gegaan en
dat zij dus voor die weggebruiker een
geval van overmacht heeft opgeleverd,
zodat hem geen enkele fout kan worden
verweten;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
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1°

CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. MIDDEL GERICHT TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. BESLISSING DIE WETTELIJK GEREOHT·
VAARDIGD BLIJFT, ZELFS INDIEN RET
MIDDEL GEGROND I S . - NIET·ONTVAN·
KELIJKHEID,

2°

STRAF.- 0PDEOIEJ\'IEN. -FElTEN
VOOR 10 JANUARI 1970 GEPLEEGD . .:_____
GELDBOETE VERHOOGD MET 290 DE·
ClEMEN, 0NWETTELIJKHEID,

1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1'eken
van belang, is het middel ge1·icht tegen
de beslissing op de stmjvo1·de1·ing, wannem· de st1·aj ge1'echtvaa1·digd zou blijven,
zeljs indien het middel gegTond was (1).
2° Onwettelijk is de beslissing die de geldboete wegens een misd1'ijj dat v661·
10 .famtm·i 1970 is gepleegd, met
290 deciemen ve1·hoogt (2). (Wet van
5 maa.rt 1952, gewijzigd bij die van
22 december 1969.)

(1) Oass., 4 december 1972 (.A?'?', cass.,
1973, biz. 323); raadpi. cass., 16 oktober 1973
(ibid., 1974, biz. 196).
(2) Cass., 26 november 1973 (.Arr. cass.,
1974, biz. 348).
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" MINERVE ))' T. LEGHAIT, HAMAIDE EN
NATIONAAL VERBOND DER SOOIALIS·
TISOHE MUTUALITEITEN.)
ARREST

(vet·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 22 april 1975 door het Hof van
beroep te Bergen gewezen ;
Overwegende dat, daar de eisers, onderscheidenlijk beklaagde en vrijwillig tussengekomen partij, regelmatig afstand
hebben gedaan van hun voorziening, voor
zover die voorzieningen gericht zijn
tegen de beschikkingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen hen ingesteld door
de verweerders Leghait, Hamaide en het
N ationaal verbond van socialistische
mutualiteiten, dat in de rechten van
Hamaide is getreden, de voorzieningen
beperkt zijn tot de rechtsvorderingen ingesteld door het openbaar ministerie en
de verweerder, het Nationaal verbond
van socialistische mutualiteiten, die in
de rechten van Leghait is getreden;
1. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het openbaar ministerie :

Over het aan de twee eisers gemene
middel afgeleid uit de schending van de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 12 en 20 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grondwet,
doordat het arrest met bevestiging van
het vonnis van de eerste rechter de telastlegging van slagen en verwondingen door
onvoorzichtigheid tegen eiser Goblet
bewezen verklaart en hem daarna alleen
aansprakelijk verklaart voor de aanrijding tussen het autorijtuig dat hij bestuurde en het motorrijtuig van de burgerlijke partij Leghait dat hij kruiste,
zonder een antwoord te geven op het
verweer aangevoerd in hager beroep door
eiseres, tussengekomen partij, verzekeraar van de aansprakelijld1eid van eerstgenoemde, waarbij, om elke font of onvoorzichtigheid van eiser in oorzakelijk
verband met het ongeval te ontkennen
en de aansprakelijld1eid hiervan toe te
schrijven aan de fout van de burgerlijke
partij Leghait, werd aangevoerd, aan de
hand van een berekening gegrond op
gegevens die tijdens de debatten zijn
komen vast te staan, dat "·in de minst
gunstige onderstelling voor beklaagde,
deze, op de 5, 7 5 m. brede rijbaan, ten

minste 2,67 m. naar links toe heeft
gelaten om het motorrijtuig te laten
doorgaan, dit is een voldoende ruimte
voor dat voertuig om gemakkelijk te
kruisen ; dat, meer concreter nog, moet
worden vastgesteld dat laatstgenoemd
motorrijtuig, wegens de breedte onderscheidenlijk van het autorijtuig en het
motorrijtuig, beschikte over een proportioneel n.og grotere ruimte om te kruisen )).. . dat, om de burgerlijke partij
Leghait ervan te verschonen, " n.aar links
te zijn gereclen tijdens de ogenblikken die
de botsing zijn voorafgegaan, de eerste
rechter aanneemt dat zij een beveiligingsreactie heeft gehad ten overstaan
van de beweerde foutieve plaats die de
wagen innam, dit is een uitwijkingsmaneuver heeft verricht ''• dat zelfs indien
men de minst gunstige plaats van de wagen van eiser aanneemt, " deze naar links
nog een veel belangrijkere breedte op
de rijbaan liet als rechts van hem,
welke breedte meteen en in elk geval
een duidelijk voldoende ruimte opleverde om zonder enige hinder te
ktunlen kruisen, en dat de beweging
schuin naar links van de motorrijder dus
geheel on.begrijpelijk en ongerechtvaardigd is )), en doordat, nu het arrest geen
antwoord geeft op genoemd verweer en
geen reden voor de verwerping ervan opgeeft, eisers veroordeling op de strafvordering alsmecle de beslissing waarbij hij
op de civielrechtelijke vordering aansprakelijk of althans alleen aansprakelijk
wordt gesteld voor de schade, clus niet
wettelijk met redenen zijn omkleed :
Overwegende dat het arrest eisers
fouten vermeldt waardoor verwondingen
werden toegebracht aan de verweerders
Leghait en Hamaide, inzonderheid de
door eiser zelf bekende font, niet te hebben geremd;
Dat derhalve, in de onderstelling dat
het middel, dat, aan deze laatste overweging vreemd is, gegrond zou zijn, het
arrest erdoor wettelijk gerechtvaardigd
blijft;
Dat derhalve het middel dienaangaande niet ontvankelijk is wegens het onbreken van belang ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 1 van de
wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, gewijzigd bij de wet van 22 december 1969, enig artikel:
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis,
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eiser veroordeelt met name tot een
geldboete van 250 frank met toepassing
van voornoemde wetsbepaling gebracht
op 7. 500 frank ;
Overwegende dat, daar deze op 10 januari 1970 van kracht is geworden, zij
niet toepasselijk was op de geldboete uitgesproken wegens het op 3 december 1969
door eiser gepleegde misdrijf;
En overwegende dat voor het overige
de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
2. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de verweerder, het Nationaal
verbond van socialistische mutualiteiten,
dat in de rechten van Leghait is getreden :
Over voornoemd middel, aangevoerd
door de eisers :

2e

KAMER. -

27 oktober 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VoORZIENING VAN HET OPENBAAR MI·
NISTERIE TEGEN EEN BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2°

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN, VORMEN VAN HET
ONDERZOEK VOOR DE RECHTER IN
HOGER BEROEP. BEWIJS.

1° Het openbaa1· ministe1·ie is in de 1·egel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de bU1·gm·lijke 1'echtsvonle1·ing (1). (Art. 177 en
216 Sv.)

Overwegende dat het arrest erop wijst
dat het rechter · gedeelte van de rijbaan
in de richting gevolgd door verweerder
<< breed en geheel vrij was " ;
Dat het arrest aldus, verre van de door
de eisers in hun conclusie overwogen
onderstelling te betwisten, deze bewezen
acht in zijn overweging dat verweerder
een uitwijkingsmanepver heeft verricht ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;

2° Het bewijs van de inachtneming van de
wettelijke bepalingen bet1·ejJende de V01'·
men van het onde1·zoek in st1•ajzaken voo1'
de 1·echte1' in hoge1· be1·oep, kan blijken
zowel ·uit de vaststellingen van de beslissing als nit de daa1·mede niet st1·ijdige
ve1·meldingen van de p1·ocessen-verbaal
van de terechtzittingen (2). (Artt. 190 en
2ll Sv.)

Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorzieningen in zoverre deze
door Leghait, .Hamaide en het Nationaal
verbond van socialistische mutualiteiten,
dat in de rechten van Hamaide is getreden, zijn gericht tegen de beslissingen op
de tegen hen ingestelde civielrechtelijke
vorderingen ; vernietigt het bestreden
arrest, voor zover het de geldboete
van 250 frank, die het uitspreekt,
met 290 opdeciemen heeft verhoogd ;
verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt iedere eiser in een vierde van
de kosten, en laat de helft hiervan ten
laste vm1 de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel, opdat uitspraak zal worden gedaan omtrent
de toepassing op de geldboete van de
opdeciemen.

(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. SOHNGEN MICHEL, DOYEN, SOHNGEN
MATHIEU,
BIERIN
EN
ONDERLINGE
MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BE STU·
REN.)

27 oktober 1975. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijkhtidende conchtsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Dassesse.

ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 april 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te V erviers ;
1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen enerzijds op de
vrijwillige tussenkomst van de verwerende vennootschap en anderzijds op de
civielrechtelijke vordering ingesteld door
de verweerder Mathieu Sohngen :
Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om cassatieberoep tegen die beslissingen
in te stellen ;

(1) Cass., 13 oktober 1975, supra, blz. 187.
(2) Cass., 19 december 1972 (Arr. cass.,
1973, blz. 411).
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2. Op de overige punten van de voorziening :
Over het middel hiM·uit afgeleid dat
het vonnis niet vermeldt dat het openbaar ministerie, eiser in hager beroep,
in zijn vorderingen werd gehoord :
Overwegende dat het bewijs dat de
wetsbepalingen betreffende de vormen
van het onderzoek, omschreven bij de
artikelen 190 en 211 van het Wetboek
van strafvordering, zijn nageleefd kan
blijken zowel uit de vaststellingen van
het arrest als uit de vermeldingen van
de processen-verbaal van de terechtzitting;
Overwegende dat het proces-verbaal
van de openbare terechtzitting van
28 maart 1975 vaststelt dat de heer Thiry,
substituut van de procureur des Konings,
in zijn vorderingen werd gelword ;
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 ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
27 oktober 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
de H. Legros.- Gelijkltticlende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.

ze KAMER. -

27 Oktober 1975,

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
HOGERE BEROEPEN VAN RET OPENBAAR
MINISTERIE EN VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.- REOHTER IN HOGER BEROEP
MAG DE BEKLAAGDE NIET ONTLASTEN
VAN DE VEROORDELING TOT SOHADEVERGOEDING.

Op de enkele hoger·e be?·oepen van het
openbaa1· ministe1·ie en van de bm·gerlijke 2Ja1·tij, mag de 1'echte7' in hoge1'
ber·oep de beklaagde niet ontlasten van
de vet·oo1·deling tot schadeve1·goeding, ten
gttnste van de bu1·gedijke pm·tij door de

ee1·ste rechte1· uitgesp1·oken (1). (Art. 202
Sv.; art. 7 wet van 1 mei 1849.)
(SANTESE J. EN SANTESE R.,
T. VANDENBUSSOHE.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op ll februari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Charleroi ;
l. Op de voorziening van Raffaele
Santese, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :

Overwegende dat eiser van zijn voorziening regehnatig afstand heeft gedaan ;
2. Op de voorziening van Jean Santese,
beklaagde en burgerlijke partij die het
geding overneemt, dat zijn vader Raffaele
Santese· voor hem had gevoerd :

Overwegende dat eiser verldaart dat
hij zijn voorziening beperkt tot de beslissing op de civielrechtelijke vordering
die door hem is ingesteld tegen verweerder, beklaagde :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 202 van het W etboek
van strafvordering, gewijzigd bij artikel 7
van de wet van 1 IIlei 1849,
cloorclat de rechter in hager beroep zich
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van de civielrechtelijke vordering van eiser en verweerder heeft antlast van de veroordeling tot schadevergoeding die tegen hem door de eerste
rechter werd uitgesproken,
tenvijl de rechter in hoger beroep, op de
hogere beroepen aileen van het openbaar
ministerie en van de burgerlijke partij,
de toestand van de beldaagde met
betrekking tot de aan de burgerlijke
partij verschuldigde schadevergoecling
niet mag verbeteren :
Overwegende dat verweerder, beklaagde, geen hager beroep heeft ingesteld
tegen het vonnis waarbij hij veroordeeld
wordt tot betaling van schadevergoeding
aan eiser;
Overwegende dat de rechter in hager
beroep, op de hogere beroepen ingesteld
ten gunste van laatstgenoemde en door
(1) Cass., 9 november 1959 (A1'1'. cass.,
1960, blz. 208).
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het openbaar ministerie, zich niet onbevoegd mocht verklaren om kennis te
nemen van eisers rechtsvordering en
verweerder niet mocht ontlasten van de
veroordeling tot schadevergoeding die
door de eerste rechter werd uitgesproken ;
Dat het Tniddel gegrond is ;
Om die redenen, decreteert de afstancl
van de voorziening van Raffaele Santese
en de afstand van de voorziening van
Jean Santese, beklaagde ; vernietigt het
bestreclen vonnis, voor zover het uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering ingesteld door de eiser Jean Santese tegen verweerder ; beveelt dat van
clit arrest melcling zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt eiser, Raffaele Santese, in de kostell van zijn voorziening; veroordeelt eiser, Jean Santese,
en verweerder ieder in de helft van de
overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Bergen, zitting houclend in hager
beroep.
27 oktober 1975. 2e kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Legros. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. van Heeke.

DE VERDAOHTE IS VEREIST. - ARTIKEL 440 VAN RET GEREOHTELIJK WETBOEK STAAT DE VERDAOHTE NIET TOE
ZICH DOOR EEN ADVOOAAT TE LATEN
VERTEGENWOORDIGEN.
1°

rVannee1' de 1'aadkarne?' beslist ove1' de
bevestiging van het bevel tot aanhouding,
kan de ve1·dachte zich laten bijstaan doo1·
een advocaat, doch hij kan zich door
hem niet laten ve1'tegenwoo1·digen. (Art. 4
wet van 20 april1874; art. I,§ XV, wet
van 25 oktober 1919, aa;ngevuld bij
artikel 3 van de wet van 16 februari
1961.)

2° De wettelijke bepalingen bet?·effende
de vo1·men van het hager be1·oep inzake
voo?'lopige hechtenis hmtden geen ve1'band met de ve1·tegenwoo1·diging van de
venlachte voo1· de onde1·zoelcsge1'echten (1).
(Art. 203bis Sv.)
3° Wannee1· de persoonlijke ve?·schijning
van de ve1'dachte voo1· de onde?·zoeksge?'echten is ve1·eist bij niet opgeheven
wettelijke beJJalingen, staat m·tikel 440
van het Gm·echtelij k rV etboelc aan de vm·dachte niet toe zich door een advocaat te
laten ve1·tegenwoo1·digen. (Art. 4 wet van
20 april 1871 ; art. 1, § XV, wet van
25 oktober 1919, aangevuld bij art. 3
van de wet van 16 februari 1961;
artt. 2 en 440 G.W.)
(ANDRE.)
ARREST (ve1·taling).

2e KAMER.- 27 oktober 1975.
1°

VOORLOPIGE HECHTENIS.
RAADKAMER DIE BESLIST OVER DE
BEVESTIGING VAN RET BEVEL TOT
AANHOUDING.
VERDAOHTE KAN
ZICH DOOR EEN ADVOOAAT LATEN BIJSTAAN DOOR NIET LATEN VERTEGENWOORDIGEN.

2° VOORLOPIGE HECHTENIS. WETTELIJKE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VORMEN VAN RET HOGER BEROEP.
- BEPALINGEN ZONDER VERBAND MET
DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE
VERDAOHTE VOOR DE ONDERZOEKSGEREOHTEN.
3°

ONDERZOEKSGERECHTEN.
VERTEGENWOORDIGING VAN EEN VERDAOHTE DOOR EEN ADVOOAAT.- WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS 'WELKE
DE PERSOONLIJKE VERSOHIJNING VAN

HET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 22 september 197 5 gewezen
door het Hof van beroep te Luik, kamer
van inbeschuldigingstelling;
Over het tweede micldel, hie1·u.it afgeleid dat het arrest de beschikking van
10 september 1975 van de raadkamer
van de Rechtbank van eorste aanleg te
Luik bevestigt,

tenvijl die beschikking uitdrukkelijk
vermeldt enerzijds dat beldaagde (thans
eiser) ondervraagd werd om de taal
te kiezen waarin hij zich wenste nit te
drukken en dat hij verklaard heeft
gebruik te willen maken van het Frans
en anderzijds dat beklaagde bij brief
van 10 september 1975 heeft medegedeeld clat hij niet wenste te verschijnen ; '
(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1974 (A1'1'.

cass., 1975, biz. 274).
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door tegenstrijdigheid en dat, hoewel
zij erop wijst dat beklaagde werd ondervraagd, zij bij verstek werd gewezen :
Overwegende dat blijkt uit de context
van het arrest dat, waar het de redenen
van de door de raadkamer gewezen beschikking overneemt, het hof van beroep,
kamer van inbeschuldigingstelling, zich
heeft beperkt tot verwijzing naar de
redenen waarin de eerste rechter de in
het bevel tot aanhouding vermelde ernstige en uitzonderlijke omstandigheden
die de openbare veiligheid raken had
overgenomen ;
Overwegende dat, daar het arrest de
in het middel aangevoerde overwegingen
niet tot de zijne heeft gemaakt, dit middel feitelijke grondslag mist ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van § XV van het enig
artikel van de wet van 25 oktober 1919
tot tijdelijke wijziging van de rechterlijke
inrichting en van de rechtspleging voor
de hoven en rechtbanken, aangevuld bij
artikel 3, § 1, van de wet van 16 februari
1961,
dom·dat het arrest ten onrechte beslist
dat voornoemde bepaling van de wet
van 16 februari 1961 vreemd is aan de
voorlopige hechtenis,
terwijl blijkens de artikelen 203bis van
het Wetboek van strafvordering, zoals dat
artikel is gewijzigd bij artikel 4 van de
wet van 16 februari 1961, 4 en 19 van
de wet van 20 april 1874 op de voorlopige
hechtenis, de beklaagde hoger beroep
kan instellen hetzij in persoon, hetzij
door een advocaat tegen de beschikkingen
die krachtens de artikelen 4, 5 en 8 van
laatstgenoemde wet door de raadkamer
zijn gewezen en op dezelfde wijze
moet worden aangenomen dat de beklaagde in alle zaken betreffende de voorlopige hechtenis zich voor de onderzoeksgerechten kan laten vertegenwoordigen :
Overwegende enerzijds dat artikel 4
van de wet van 20 april 1874 betreffende
de voorlopige hechtenis beschikt dat
« indien het bevel tot aanhouding niet
binnen vijf dagen na de ondervraging
wordt bevestigd door de raadkamer op
verslag van de onderzoeksrechter, de
procureur des Konings en de verdachte
gehoord, wordt het niet gehandhaafd >>
en dat << indien de verdachte aan wie dit
uitdrukkelijk zal worden gevraagd, verlangt zich te doen bijstaan door een
raadsman, daarvan melding wordt ge-

maakt in het proces-verbaal van de
ondervraging >> ;
Overwegende anderzijds d~t de bepaling van artikel 3, § I, van de wet van
16 februari 1961 waarbij wordt voorgeschreven dat de burgerlijke partij en
de beklaagde zich door een advocaat
mogen laten vertegenwoordigen, in § XV
van het enig artikel van de wet van
25 oktober 1919 werd ingevoegd na lid 2
van die paragraaf, waarbij de procedure
voor de raadkamer slechts wordt goregeld << wanneer het onderzoek is afgelopen >>;
Overwegende dat blijkens de vergelijking van die teksten, wanneer de raadkamer uitspraak doet omtrent de bevestiging van het bevel tot aanhouding,
de beklaagde zich kan laten bijstaan door
een raadsman, maar zich niet door hem
kan laten vertegenwoordigen ;
Overwegende dat de procedure volgens
welke de onderzoeksgerechten de voorlopige hechtenis controleren in beginsel,
zowel in het belang van de goede rechtsbedeling als in het belang van de beklaagde, diens persoonlijke verschijning vereist ; dat zo men beklaagde niet kan dwingen om te verschijnen, de opzet van de
wet op de voorlopige hechtenis zich
ertegen verzet dat een beklaagde die
weigert te verschijnen, zich door een
advocaat laat vertegenwoordigen ;
Overwegende dat de wetsbepalingen,
waarbij inzake voorlopige hechtenis, de
wijzen van hoger beroep worden geregeld,
vreemd zijn aan de vertegenwoordiging
van de beklaagde voor de onderzoeksgerechten;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het derde middel, him·uit afgeleid dat het arrest beslist dat, daar eiser
in een schrijven zijn weigering tot verschijning heeft medegedeeld, hij derhalve
zijn recht heeft verloren om zich te laten
vertegenwoordigen,
tm·wijl enerzijds eiser het recht had
om van mening te veranderen en anderzijds krachtens artikel 440 van het
Gerechtelijk W etboek de advocaat als
gevolmachtigde van de partij verschijnt
zonder dat hij van enige volmacht
moet doen blijken :
Overwegende dat, in strijd met wat in
het middel wordt beweerd, het arrest
niet stelt dat eiser zijn recht heeft
verloren om zich voor de raadkamer te
laten vertegenwoordigen, maar beslist dat
de beklaagde dit recht niet heeft wanneer
de raadkamer uitspraak doet omtrent de
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bevestiging van het bevel tot aanhouding;
Overwegende dat, indien in dat geval
de beklaagde afziet van zijn weigering
tot verschijning, hij zich kan laten bijstaan, maar niet vertegenwoordigen, door
een advocaat ;
Overwegende dat volgens artikel 2 van
het Gerechtelijk W etboek de in dit
W etboek gestelde regels niet van toepassing zijn op de rechtsplegingen die
geregeld worden door niet uitdrukkelijk
opgeheven wetsbepalingen ~f door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet
verenigbaar is met de toepassing van de
bepalingen van dat wetboek ;
Overwegende dat, wanneer voor de
strafgerechten persoonlijke verschijning
van de beklaagde vereist is, zoals blijkt
uit het antwoord op het eerste middel,
door niet opgeheven wetsbepalingen,
artikel 440 van het Gerechtelijk Wetboek
deze niet toelaat om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen ;
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.

27 oktober 1975. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. C. Philippart
de Foy en Ph. Jamart (van de Luikse
. balie).

BEROEP DIE RET STRAFGERECHT ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS TE
NEMEN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. WETTELIJKHEID.

2° VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE
MOTORRUTUIGEN. NIET BEPERKT
HOGER BEROEP VAN DE VEROORDEELDE.
- GEEN HOGER BEROEP VAN DEVERZEKERAAR VAN DE BURGERRECHTELUKE AANSPRAKELUKHEID VAN DE
VEROORDEELDE INZAKE MOTORRIJTUIGEN, VRUWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTU, DIE TEN AANZIEN VAN DE BURGERLUKE PARTU SOLIDAIR MET ZUN VERZEKERDE WERD VEROORDEELD.
VRUSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE. BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE RET
STRAFGERECHT ONBEVOEGD VERKLAART
OM KENNIS TE NEMEN VAN DE BURGERLUKE RECHTSVORDERING. - WETTE·
LUKHEID.
1° en 2° W anneer de beklaagde op zijn
niet beperkt hoge1' beroep vrijgesproken
wm·dt, ve1·klaart de rechter in hager
beroep zich wettelijk onbevoegd om kennis
te nemen van de tegen hem en de v1·ijwillig tussengekomen ve1·zekemar van
zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorrijtuigen ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zeljs wanneer geen
hoge1• be1•oep werd ingesteld door de
verzekema1· ( 1).
(STEGING EN « STICHTING ALGEMEEN ZIEKENFONDS BERGEN·OP-ZOOM, ROOSEN·
DAAL EN OMSTREKEN ))' T. NEELEN EN
DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPU NAAR
ENGELS RECHT « PROVINCIAL INSU •
RANCE COMPANY)),)
ARREST.

2e KAMER.- 28 oktober 1975.

1° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
- NIET BEPERKT HOGER BEROEP VAN
DE VEROORDEELDE. GEEN HOGER
BEROEP VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELUKHEID VAN DE VEROORDEELDE INZAKE
MOTORRIJTUIGEN, VRUWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTU, DIE TEN AANZIEN
VAN DE BURGERLIJKE PARTU SOLIDAIR
MET ZIJN VERZEKERDE WERD VEROORDEELD. - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE. BESLISSING IN HOGER

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 27 februari 197 5 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen ;

I. Over de voorziening van eiser :
Over het middel afgeleid uit de schen(1) Raadpl. cass., 5 maart 1928 (Bull. en
Pas., 1928, I, 98), 5 mei 1930 (ibid., 1930,
I, 200) en 27 januari 1936 (ibid., 1936, I, 131);
SIMON, Strafvordering, deel II, druk 1949,
nr. 1014; Rep. p1•at. dr. belge, compl. I, druk
1964, trefwoord Appel en matiere repressive,
nr. 375.

-270ding van de ar-tikelen 199, 200, 202 van
het W etboek van strafvordering, 6, 9 van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake n1otorvoertuigen en, voor zoveel
als nodig, 97 van de Grondwet,
doonlat het arrest, rechtdoende op de
hogere beroepen van het openbaar ministerie en van de beklaagde (nu verweerder), het vom1is van 15 oktober 1974 van
de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wijzigt en, na beklaagde te hebben
vrijgesproken, het strafgerecht onbevoegd verklaart OlTl kennis te nemen van
de rechtsvorderingen van de burgerlijke
partijen (nu de eisers) en deze in de
kosten van de beide aanleggen van de
burgerlijke rechtsvorderingen veroordeelt,
te1·wijl noch eiser, noch verweerster,
hoger beroep hadden aangetekend tegen
het vonnis van de eerste rechter ; noch
het hoger beroep van het openbaar
ministerie, noch dit van cle beklaagde
tot gevolg kunnen hebben bij de rechter
in hoger beroep eisers burgerlijke rechtsvorderi:ng aanhangig te maken, die gericht was tegen verweerster en door de
eerste rechter gegro11d bevonden was,
zodat het arrest miskent dat gezegd
vonnis, wat eiser en verweerster betreft,
in lu·acht van gewijsde was getreden,
waaruit volgt dat de rechter in hoger
beroep wettelijk niet bevoegd was om
het ten voordele van verweerster teniet
te doen :
Overwegende dat door het niet beperkt
hoger beroep van de beklaagde aan het
hof van beroep de kennisneming wordt
opgeclragen van cle burgerlijke rechtsvorcleri:ng die tegen hem door eiser werd
ingestelcl ;
Overwegende dat clit hoger beroep kan
ten goede kon1en aan de verzekeraar van
de beklaagde, die zelf geen hoger beroep
instelde, cloch voor het hof van beroep
zeals in eerste aanleg tussengekomen is ;
dat, nu dezes aansprakelijkheid nauw
afhankelijk is van de schuld van de
beklaagde, de vrijwillig tussengekomen
verzekeraar van deze laatste er slechts
toe gehouden is de veroorzaakte schade
te vergoeclen in de 1T1ate clat die schade
toegeschreven wordt aan de beldaagde ;
dat hieruit volgt dat, wanneer op het
enkel hoger beroep van de beldaagde uitgemaakt worclt dat de beweerde schacle
aan de beldaagde niet kan worden toegeschreven of niet bestaat, die beslissing
van de rechter in hoger beroep ten gevolge heeft de verzekeraar toe te laten zich

aan de gevolgen van de veroordeling te
onttrekken, nu zijn verplichting tegenover de burgerlijke partij voortaan voorkomt als zijncle zonder voorwerp ;
Dat het micldel derhalve wegens het
ontbreken van belang niet ontvankelijk
is;

II. Over de voorziening van eiseres ;
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt clat
de voorziening van eiseres, bnrgerlijke
partij, betekencl werd aan do partijen
tegen wie zij gericht is ;
Dat zij clerhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt elk van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
28 oktober 1975. 2 8 kamer.
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijlcl~dclencle conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. Biitzler en De Baeck.

2 8 KAl\'IER. I0

28 oktober 1975.

GERECHTSKOSTEN.
STRAF·
ZAKEN. - VEROORDELING VAN TWEE
BEKLAAGDEN.
MISDRI.JVEN GE·
PLEEGD DOOR BEIDE BEKLAAGDEN EN
1\'IISDRI.JVEN GEPLEEGD DOOR EEN VAN
HEN.- HOOFDELI.JKE VEROORDELING
VAN DE BEKLAAGDEN IN ALLE KOSTEN
VAN EERSTE AANLEG EN HOGER BEROEP.
- VooRWAARDE.

STRAFZA·
2° GERECHTSKOSTEN. KEN, - STRAFVORDERING. - HOGER
BEROEP VAN EEN VAN TWEE VEROOR·
DEELDE BEKLAAGDEN EN VAN HET
OPENBAAR l\'IINISTERIE TEGEN BEIDE
BEKLAAGDEN.- VEROORDELENDE BE·
SLISSING IN HOGER BEROEP EVEN GUN·
STIG ZONIET GUNSTIGER VOOR DE BE·
KLAAGDEN DAN DE BEROEPEN BESLIS·
SING.
VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE DIE HOGER BEROEP HEEFT
INGESTELD IN ALLE KOSTEN VAN
HOGER BEROEP. - 0NWETTELI.JKHEID.
l 0 Niet wettelijlc is de hoojclelijlce veT001'·

cleling van twee belclaagden in alle
lcosten van eeTste aanleg en hager beroep
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beklaagden enkel voo1• een deel van de
ten laste van de ande1·e bewezen .geachte
misd1·ijven schttldig ve1·klaa1·d wordt en
de beslissing niet vaststelt dat alle kosten
ve1•oorzaakt we1·den dom· de misdrijven
welke doo1• beide beklaagden we1·den
gepleegd (I). (Art. 50 S.W.)
2° l'Vannee1·, op het hoge1· beroep van 6en
van twee VM'001'deelde beklaagden en
van het openbaa1· ministe1·ie tegen beide
beklaagden, de 1•echte1· in hager be1·oep
een voor beide beklaagden even gttnstige
zoniet gunstige1• beslissing van VM'001'·
deling uitsp1·eekt dan de ee1·ste 1·echter,
mogen alle kosten van hoge1' be1'Dep niet
ten laste gelegd wor·den van de beklaagde
die hoge1· beroep heeft ingesteld (2).
(Art. 3 wet van I juni 1849.)
(BUYCKX.)

ARREST.
RET HOF ; - Geiet op het bestreden
arrest, op 28 februari 1975 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het middei ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50 van
het Strafwetboek en 3 van de wet van
1 juni I849 betreffende de herziening der
tarieven in strafzaken :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest
het beroepen vonnis bevestigt waar dit
eiser en een medebeklaagde solidair in
.de kosten van eerste aan.leg heeft veroordeeld, hoewel het slechts voor een deel
de beide beklaagden aan dezelfde feiten
had schuldig verklaard, en voor een deel
tegen ieder van hen afzonderlijke feiten
had in acht genomen; dat, nu het beroepen vonnis niet had vastgesteld dat al
de kosten ondeelbaar werden veroorzaakt
door de tegen beide beklaagden bewezen
verldaarde feiten, het arrest artikel 50
van het Strafwetboek schendt;
Overwegende dat het arrest, door in
dezelfde omstandigheden eiser en de
medebeklaagde solidair in de kosten van
hager beroep te veroordelen, nogmaals
voornoemd artikel 50 schendt ;
Overwegende, anderzijds, dat op het

(1) Cass., 2 oktober 1967 (A1·r. cass., 1968,
biz. 157).
(2) Raadpl. cass., 5 september 1972 (A1'1'.
cass., 1973, biz. 11).

hager beroep van eiser en op het hoger
beroep van het openbaar ministerie, dat
tegen hem en tegen de medebeldaagde
gericht is, het arrest de tegen beide beklaagden uitgesproken straffen vermindert;
Overwegende dat, krachtens artikel 3
van de wet van I juni I849, de kosten
van hager beroep van de strafvordering
ingesteld tegen de medebeldaagde die
geen eiser in hager beroep is ten laste van
de Staat dienden te blijven ; dat de veroordeling van eiser in het geheel van de
kosten van hager beroep derhalve onwettig is;
En overwegende, voor het overige,
dat de substantiele of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en dat de beslissing
overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het door bevestiging
van het beroepen vonnis eiser solidair
met een medebeklaagde veroordeelt in al
de kosten van eerste aanleg, en in zoverre
het eiser veroordeelt in al 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 de drie
vierde van de kosten ; laat de overige
kosten ten laste van de Staat; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
28 oktober 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

28 oktober 1975.

VOORZIENING IN CAS SATIE.- TER·
MIJN.- STRAFZAKEN.- VooRZIENING
TEGEN EEN EINDARREST OP TEGEN ·
SPRAAK.

Buiten het geval van m·tikel 40, lid 4, van
de wet van 15 jttni 1935 en het geval van
ovM·macht, is te laat ingediend de voorziening die in stmjzaken tegen een
eindm·1·est op tegenspmak wo1·dt ingesteld na het VM'strijken van de te1·mijn

-

272

bepaald bij aTtikel 373 van het Wetboek
van strajvo1'de1·ing (I).
(SOENENS.)
ARREST.
HET HOF ; - Geiet op het bestreden
arrest, op I3 maart I975 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat eiser zich op 22 april
I97 5 tegen het bestreden arrest in cassatie heeft voorzien ;
Overwegende dat in strafzaken, buiten
het door artikel 40, lid 4, van de wet van
15 juni I935 beoogde geval, de voorziening tegen een definitief en op tegenspraak gewezen arrest, ingesteld na het
verstrijken van de bij artikel 373 van het
W etboek van strafvordering bepaalde
termijn, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is, tenzij eiser van overmacht
doet blijken, wat ten deze niet het geval
is·
Dat de voorziening dienvolgens niet
ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober I975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING ZAL GEVELD ZIJN OP RET DOOR
DE BEKLAAGDEN INGESTELDE HOGER
BEROEP TEGEN RET VONNIS DAT DE BIJ
DE ARTIKELEN 55 EN 58 VAN VOORMELDE WET BEDOELDE STAKING BEVEELT.
- VOORBARIGE VOORZIENING. -NIETONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening welke
v661' de eindbeslissing is ingesteld tegen
een beslissing waa1·bij de st1'aj1·echte1·,
bij wie een stmjvm·de1·ing aanhangig is
gemaakt wegens OVM't1·eding van aTtikel 62, lid 1, 1, van de wet van 1971
bet1'effende de handelspraktijken, om
de vom·sch1·ijten van een vonnis gewezen ingevolge de a1·tikelen 55 en 58
van de vom·melde wet niet te hebben nageleejd, zich eTtoe bepe1·lct, zoncle1· ~lit
spraak te cloen oveT een geschil inzalce
bevoegclheicl, te zeggen dat OVM' de
st1·ajvo1·de1·ing niet kan beslist woTden zolang een in kTacht van gewijsde gegane
beslissing niet is geveld over de vo1·de1·ing
tot staking van cle btiTgeTlijke pa1·tij,
te beslissen oveT cle kosten van de aanleg
in hoge1· be1·oep en cle kosten van eM'ste
aanleg aan te houden (2). (Art. 4I6 Sv.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE GENT EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « L.V.D. COMPANY ll, T.
HAVEGEER EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

2e KAMER.- 28 oktober 1975.
VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING INGESTELD WEGENS OVERTREDING VAN ARTIKEL 62, LID I, I,
VAN DE WET VAN 14 JULI I971 BETREFFENDE DE HANDELSPRAKTIJKEN. BESLISSING DIE ZEGT VOOR RECHT DAT
OVER DE STRAFVORDERING NIET KAN
BESLIST WORDEN DAN NADAT EEN IN

(1) 0ass., 24 december 1974 (.Arr. cass.,
1975, biz. 491).
(2) Vgi. cass., 2 augustus 1880 (Bull. en
Pas., 1880, I, 284), 7 oktober 1912 (ibid.,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op II april 197 4 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat, op verzoek van
eiseres, door de voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Kortrijk bij
vonnis van 30 juni I972 aan de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Haco, waarvan de verweerders
de zaakvoerders zijn, overeenkomstig
artikel 55 van de wet van I4 juli I971
betreffende de handelspraktijken, verbod
werd opgelegd bepaalde machines verder
te bouwen of te laten bouwen, te lmop
aan te bieden, te leveren of in huur te
geven ; dat tegen die beslissing hoger
beroep werd ingesteld door voormelde
1912, I, 407), 14 november 1960 (Ar1·. cass.,
1961, biz. 241), 6 februari 1961 (Bull. en
Pas., 1961, I, 599).
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vennootschap, hoger beroep waarover
nog niet beslist was wanneer bet bestreden arrest werd uitgesproken ; dat tegen
de verweerders strafrechtelijke vervolgingen werden ingesteld wegens inbreuk
op ·artikel 62, lid 1 en 1°, van voormelde
wet en het bestreden arrest deze vervolgingen betreft ;

A. Wat de
betreft :

voorziening van eiser

Overwegende dat het arrest uitspraak
<loet over de kosten van de aanleg in
hoger beroep eu voor het overige zich
ertoe beperkt, door bevestiging van het
beroepen vonnis, te zeggen voor recht
" dat over de strafvordering niet kan
beslist worden dan nadat een in kracht
van gewijsde gegane beslissing is geveld
betreffende de vordering tot staking van
de burgerlijke partij » en de kosten van
eerste aanleg aan te houden ; dat deze
beslissing geen einde stelt aan de vervolgingen, en dus geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het W etboek
van strafvordering ; dat ze geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening derhalve voorbarig
en niet ontvankelijk is ;

B. Wat de voorziening van eiseres
betreft:
Overwegende dat uit geen enkel stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de voorziening van eiseres,
burgerlijke partij, betekend werd aan de
partijen tegen wie zij gericht is;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt eiseres in de
kosten van haar voorziening en laat de
overige kosten ten laste van de Staat.
28 oktober 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

3e KAMER.- 29 oktober 1975,
WERKLOOSHEID.- ADMINISTRATIEVE SANCT!ES.- KoNINKLIJK BESLUIT
VAN 20 DECEMBER 1963, ARTIKEL 196.

- VooRLEGGEN VAN ONJUISTE DOCUMENTEN. - DRAAGWIJDTE.

De door m·tikel 196 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 bepaalde
administmtieve sanctie wegens het voorleggen van onjttiste documenten Jean
maar wo1·den opgelegd wanneer de
we1·kloze die documenten heeft voo1·gelegd met het bijzonder opzet onrechtmatig WM'kloosheidsuitkering te bekomen.
(BIEBUYCK, T. RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 november 1973 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 196 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en 97 van de Grondwet,
doo1·dat het arrest eiser de sanctie
oplegt van uitsluiting van de werldoosheidsuitkeringen gedurende een periode
van dertien weken, zulks op grond van
de beschouwing dat eiser een onjuist
document heeft gebruikt om onrechtmatig werkloosheidsuitkeringen te genieten
en dus onder toepassing van voormeld
artikel 196 valt, dat de omstandigheid
dat de onjuistheden aan de werkgever
te wijten waren in niets het materieel feit ontzenuwt dat het onjuist
document door eiser werd gebruikt, waardoor hij aldus het voordeel van werkloosheidsuitker:i.ng, waarop hij niet gerechtigd was, genoten heeft, en dat de
bewering van eiser niet met bedrieglijk
opzet gehandeld te hebben, doch wel uit
onwetendheid, ter zake irrelevant is,
te1·wijl, eerste onderdeel, indien eiser,
zoals hij in zijn conclusie voor het
arbeidshof liet gelden, op het ogenblik
van het indienen van het document, niet
wist dat er onjuiste gegevens op vermeld
stonden, en dit ook niet kon achterhalen,
gezien zijn afwezigheid op de dagen waar,
in strijd met wat op het document was
vermeld, in het bedrijf van zijn werkgever toch werd gewerkt, eiser niet kan
beschouwd worden als hebbende, in de
zin bedoeld door artikel 196 van voormeld
koninklijk besluit van 20 december 1963,
een onjuist document voorgelegd teneinde uitkeringen te ontvangen waarop

-274hij geen recht had, daar zulks veronderstelt dat de werlmemer een onjuist
document zou voorleggen met kennis
van het feit dat het onjuist is en dat die
onjuistheid van die aard is dat zij hem
onverschuldigde uitkeringen verschaft,
waaruit volgt dat het verweer door eiser
afgeleid uit de afwezigheid van bedrieglijk opzet in zijnen hoofde relevant is ;
tweede onde1·deel, het tegenstrij dig is
enerzijds, door voormeld verweer van
eiser als irrevelant te beschouwen, na
te laten onderzoeken of eiser al dan niet
met bedrieglijk opzet en met kennis van
de onjuistheid van het ingediende document heeft gehandeld, en anderzijds
niettemin als vaststaand te beschouwen
dat eiser, zoals bedoeld in voormeld
artikel 196, een onjuist document heeft
gebruikt met het doel onrechtmatig
werkloosheidsuitkeringen te genieten,
welke tegenstrijdigheid in de motivering
van het arrest gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat luidens artikel 196
van het koninldijk besluit van 20 december 1963 de werkloze die een vals
stempelmerk heeft gemaakt, een nagemaakt merk heeft gebruikt of onjuiste
documenten heeft voorgelegd ten einde
uitkeringen te ontvangen waarop hij
geen recht heeft, voor een periode van
dertien weken van het recht op werldoosheidsuitkering wordt uitgesloten ;
Dat deze bepaling alleen toepassing
vindt wanneer de werkloze gehandeld
heeft met het bijzonder opzet onrechtmatig werldoosheidsuitkering te bekomen; dat aan dit vereiste niet is voldaan,
wanneer de werkloze de onjuistheid van
de door de werkgever in het document
vermelde gegevens niet kende ;
Overwegende dat het arrest derhalve
de in artikel 196 bepaalde san.ctie niet
kan opleggen om de enkele reden dat
eiser een onjuist document heeft gebruikt
en wettig niet kan beslissen dat eisers
bewering niet met bedrieglijk opzet maar
nit onwetendheid te hebben gehandeld,
irrelevant is;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel,
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst

de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
29 oktober 1975. 3e kamer. Voo1·zitte1· en Ve1·slaggeve1', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s,.
de HH. Bayart en Simont.

Op dezelfde dag werd eenzelfde arrest
gewezen inzake Loaf tegen dezelfde verweerder.

3e

KAl\iER. -

29 oktober 1975.

WERKLOOSHEID.- RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERING. ADMINISTRA·
TIEF DOSSIER. VRIJSTELI,ING VA~
HET INDIENEN VAN NIEUWE STUKKEN.
GEEN INVLOED OP HET RECHT op·
WERKLOOSHEIDSUITKERING.

Uit de enkele omstandigheid dat de
we1·kloze wiens we1·kloosheiclsttitke1·ing
gedtwende minder dan vijjtien maanden
onderb1·oken is, met toepassing van
artikel 99 van het ministeTieel besluit
van 4 jtmi 1964 geen nieuwe sttdcken
van het administmtiej dossie1• moet indienen, volgt niet dat hij na die onde1'b1·eking 1·echt op weTkloosheidsttitkeTing
heeft.
(RIJKSDIENST VOOR
ARBEIDSVOORZIENING, T. CHEVALIER.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 februari 197 4 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, ll34, ll35, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, 130,
176, 185, 186, 189 van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, 84
96, 97, 98 en 99 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werldoosheid, aangevuld en gewijzigd, wat artikel 84 betreft, door de ministeriele besluiten van 22 november 1965 en 6 april
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ministerieel besluit van 9 oktober 1967,
doo1·dat, hoewel het vaststaat dat de
directeur van. het gewestelijk bureau
van eiser, nadat bij vastgesteld had dat
verweerster haar betrekking uitoefende
in hoedanigheid van huisarbeidster met
verkorte werktijd, beslist heeft verweerster niet toe te laten tot de werkloosheidsuitkeringen vanaf de datum van
haar uitkeringsaanvraag " tot onbepaalde datum "• en hoewel het arrest erop
wijst dat enerzijds geen enkel van de
formulieren die ktmne~l gelden als aanvraag om werldoosheidsuitkering in de
zin van artikel 84 van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964, in het administratief dossier werd neergelegd en dat
anderzijds nit clit administratief dossier
blijkt dat "belanghebbende binnen de
vijftien maanden die voorafgaan aan haar
uitkeringsaanvraag werkloosheidsuitkeringen heeft genoten en overeenkomstig
artikel 99 van het ministerieel besluit
van 4 jtmi 1964 op deze uitkeringen
gerechtigd vvas "• het arbeidshof het
beroepen vonnis, dat de vermelde beslissing van de directeur van het gewestelijk bureau heeft venlietigd, bevestigt
en verklaart dat verweerster recht heeft
op werkloosheidsuitkeringen met ingang
van de datum van haar uitkeringsaanvraag op grond van de overwegingen,
enerzijds, dat " de directeur van het
gewestelijk bureau kennelijk zijn beslissing heeft gesteund op het stuk 01 dat
niet als uitkeringsaanvraag kan gelden "
en dat bijgevolg " een beslissing die stetmt
op een ongeldige uitkeringsaanvraag of
bij ontstentenis ervan als nietig moet
worden amlgezien "• en, anderzijds, dat,
« zelfs zo de betwiste beslissing als een
herziening in de zin van artikel 176 van
llet koninldijk besluit van 20 december
1963 zou worden beschouwd, dergelijke
beslissing gebrekkig is zolang de directeur
van het gewestelijk bureau niet op de
toepassing van dat artikel steunt en zijn
beslissing als dusdanig niet motiveert ;
clat hij bovendien deze herziening met
terugwerkende luacht heeft toegepast,
hetgeen strijdig is met hogervernoemd
artikel 176, 3°, van het koninklijk
besluit van 20 december 1963 >>,
te1·wijl, ee1·ste ondM·deel, nu eiser betwist
dat verweerster in haar hoedanigheid
van huisarbeidster voldeed aan de voorwaarden van toekenning, bepaald in
artikel130 van het voornoemd koninldijk
besluit van 20 december 1963, deze
gronden niet op regelmatige wijze de
bestreden beslissing rechtvaardigen, nu

zij geen passend antwoord op de conclusie va~l eiser uitmaken en het niet
mogelijk maken vast te stellen of de
feitenrechters de door eiser gegeven
interpretatie van voormeld artikel 130
niet gegrond hebben geacht omdat deze
tekst de toekenning van werldoosheidsuitkering aan verweerster rechtvaardigt,
dan wel of zij deze bepaling integendeel
ten deze ~liet toepasselijk achten omdat
het recht van verweerster op werkloosheidsuitkering zijn grondslag zou vinden
in een andere wetsbepaling die zij niet
nader aangeven, zodat het Hof in de
onmogelijkheid verkeert zijn toezicht
nit te oefenen (schencling van de artikelen 97 van de Grondwet en 130, inzonderheid § 2, 1°, a, van het koninldijk
besluit van 20 december 1963);
tweede ondeTdeel, indien, zoals het
arrest verklaart, de directeur van het
gewestelijk bureau uitspraak heeft gedaan zonder dat bij hem een aanvraag
om werkloosheidsuitkering regelmatig
was ingediend, zodat zijn beslissing geen
wettelijke basis zou hebben en bijgevolg
nietig zou zijn, de beslissing van de rechters in hoger beroep de uitkeringen toe
te kennen, door hetzelfde gebrek is
aangetast, daar geen enkele van de
overwegingen van het arrest rechtvaardigt dat, bij afwezigheid vml een regelmatig door verweerster ingediende uitkeringsamlvraag, deze niettemin op werkloosheidsuitkering recht heeft, nu de
vaststelling dat de belanghebbende binnen de vijftien maanden die aan haar
aanvraag voorafgaan, ·werkloosbeidsuitkering beeft genoten, irrelevant is en nu
de naleving van artikel 99 van bet
ministerieel besluit van 4 juni 1964,
waarnaar de rechters in hoger beroep
verwijzen, op zichzelf geen recht op
werkloosbeidsuitkering geeft (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
185, 186, 189 van bet koninldijk besluit
van 20 december 1963, 84, 96, 97, 98 en
99 van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, aangevuld en gewijzigd, wat artikel 84 betreft, door de ministeriele besluiten van 22 november 1965 en 6 april
1966 en, wat artike1 99 betreft, door het
ministerieel bes1uit van 9 oktober 1967);
de1·de onde1·deel, de gronden hieruit
afgeleid dat de beslissing van de directeur
van het gewestelijk bureau eventueel
zou kunnen worden beschouwd « als een
herziening in de zin van artikel l 7 6 van
het koninldijk besluit van 20 december
1963 >>, aangetast zijn door dubbelzinnigheid, nu bet arrest niet preciseert welke
de beslissing zou zijn waarop de herzie-
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bewijskracht miskennen van de voornoemde beslissing van de directeur van
het gewestelijk bureau, die uitdrukkelijk
van de door verweerster ingediende aanvraag melding maakt, zonder te verwij •
zen, al zij het maar impliciet, naar een
vorige definitief geworden beslissing, die
hij bedoelde te wijzigen overeenkomstig
de bepalingen van voormeld artikel 1 76
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1134, ll35, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek en 176 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963) :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest oordeelt
dat de beslissing van de directeur geen
herziening is maar een nietige beoordeling
van een in werkelijkheid onbestaande
uitkeringsaanvraag; dat uit het nietbestaan van een herziening en de nietigheid van de beslissing niet voortvloeit
dat verweerster meteen gerechtigd was
op werkloosheidsuitkering vanaf 2 november 1971 ;
Overwegende dat weliswaar het arbeidshof beschouwt dat krachtens artikel 99 van het ministerieel besluit van
4 juni 1964 inzake werkloosheid verweerster gerechtigd was op deze uitkeringen
omdat " uit het administratief dossier
blijkt dat belanghebbende binnen de
vijftien maanden die voorafgaan aan
2 november 1971 werkloosheidsuitkeringen heeft genoten )) ;
Dat echter dit artikel enkel handelt
over de samenstelling van het administratief dossier van de werkloze, zonder dat
het bestaan van een dergelijk dossier
enig recht op werkloosheidsuitkering of
beslissing over dit recht beduidt;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat melding van dit
arrest zal worden gemaakt op de kant van
de vernietigde beslissmg; gelet op artikel 1017 van het Gerechtelijk W etboek,
veroordeelt eiser in de kosten ; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 oktober 1975. 3e kamer. Voorzitter, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Janssens. - Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Simont.
Op dezelfde dag werden 19 arresten

in dezelfde zin gewezen, tnzake dezelfde
eiser tegen verscheidene verweerders.

1e KAMER.- 30 oktober 1975.
(TWEE ARRESTEN.)
1o BETEKENING VAN EXPLOTEN.
- IN BURGERLIJKE ZAKEN OF IN HANDELSZAKEN IN BELGIE OPGEMAAKTE
GEREOHTELIJKE EN BUITENGEREOHTELIJKE STUKKEN, BESTEMD VOOR PERSONEN DIE OP RET GRONDGEBIED VAN
DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERBLIJVEN.- WIJZE VAN OVERZENDING.

2o BETEKENING VAN EXPLOTEN.
- IN BELGIE OPGEMAAKT EXPLOOT IN
BURGERLIJKE ZAKEN OF IN HANDELSZAKEN. 0VERZENDING VAN RET
EXPLOOT ALS BEPAALD IN DE OVEREENKOMST VAN 25 APRIL 1959 TUSSEN DE
BELGISOHE REGERING EN DE REGERING
VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND.
- BETEKENING VAN RET EXPLOOT.BE GRIP.

3° BETEKENING VAN EXPLOTEN.
IN BURGERLIJKE ZAKEN OF IN HANDELSZAKEN IN BELGIE OPGEMAAKTE GE·
REOHTELIJKE EN BUITENGEREOHTELifKE STUKKEN BESTEMD VOOR PERSONEN
DIE OP RET GRONDGEBIED VAN DE
BONDSREPUBLIEK DUITSLAND VERBLIJ ·
VEN. VoORWAARDEN OPDAT DE
BETEKENING GESOHIEDT IN DE DOOR
DE DUITSE NATIONALE WET VOORGE·
SOHREVEN VORM.
40 HOGER BEROEP. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. - EEN DER PARTIJEN HEEFT
IN BELGIE NOOH WOONPLAATS, NOOH
VERBLIJFPLAATS, NOOH GEKOZEN WOON •
PLAATS. - HOGER BEROEP BUITEN DE
TERMIJN VAN EEN MAAND, VERLENGD
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 55 VAN RET
GEREOHTELIJK WETBOEK, VANAF DE
BETEKENING VAN RET VONNIS.- NIET·
ONTVANKELIJKHEID.

50 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN.- REOHTER IN HOGER BEROEP
DIE NIET ONTVANKELIJK VERKLAART
EEN HOGER BEROEP DAT TE LAAT WERDINGESTELD DOOR EEN PARTIJ DIE OP
RET GRONDGEBIED VAN DE BONDS·
REPUBLIEK DUITSLAND VERBLIJFT. TOEPASSING VAN DE REGELS VAN RET
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TE 's-GRAVENHAGE OP I MAART I954
GESLOTEN VERDRAG EN VAN DE BELGISOH-DUITSE
OVEREENKOMST
VAN
25 APRIL I959 BETREFFENDE DE OVERZENDING VAN GEREOHTELIJKE STUKKEN. GEEN SCHENDING VAN DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

6° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. BURGERLIJKE ZAKEN. REOHTER IN HOGER BEROEP DIE NIET
ONTVANKELIJK VERKLAART EEN HOGER
BEROEP DAT TE LAAT WERD INGESTELD
DOOR EEN PARTIJ DIE OP HET GRONDGEBIED
VAN
DE
BONDSREPUBLIEK
DUITSLAND VERBLIJFT.- ToEPASSING
VAN DE REGELS VAN HET TE 's-GRAVENHAGE OP I MAART I954 GESLOTEN VERDRAG EN VAN DE BELGISOH-DUITSE
OVEREENKOMST VAN 25 APRIL I959
BETREFFENDE DE OVERZENDING VAN
GEREOHTELIJKE STUKKEN. GEEN
SCHENDING VAN DE REOHTEN VAN DE
VERDEDIGING.

I 0 De in Belgie in burge1'lij ke zaken of in

handelszaken opgemaakte gerechtelijke
en buitengerechtelijke st~tkken, die bestemd zijn voor pe1·sonen die op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland
verblijven, worden, met het oog op hun
mededeling, door de pmcureu?·s-genemal
of door de p?'octweurs des Konings
?'echtst?·eeks gezonden of betekend aan
de voorzitte?' van de ?'echtbank van
eerste aanleg (Landgericht of Amtsgm·icht) in wiens ?'echtsgebied degene,
voor wie het stuk bestemd is, zich bevindt (I). (Art. 40, lid I, G.W. en
art. I, I 0 , van de overeenkomst op
25 april I959 gesloten tussen de Belgische Regering en de Regering van
de Bondsrepubliek Duitsland tot bet
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij toepassing van het op
I maart I954 te 's-Gravenhage gesloten
Verdrag betreffende de burgerlijke
rechtsvordering.) (Eerste en tweede
zaak.)
I
2° W annem· een in Belgie in burgerlijke
zaken of in handelszaken opgemaakt
exploot betekend wordt zoals dit is voo?'geschreven bij de overeenkomst van
25 april 1959 tussen de Belgische
Regering en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, dit wil zeggen door
tussenkomst van de procureu?·s-gene?·aal

of doo1· de procureu1•s des Konings, is er
betekening van het exploot geschied, in de
zin van artikel 40, lid 1, van het Gm·echtelijk Wetboek, zod1·a de voo1·zitter van
de rechtbank van em·ste aanleg (Landgericht of Amtsgericht) in wiens rechtsgebied degene, voor wie het stuk bestemd
is, zich bevindt, het aan die pe1•soon
af te geven stuk ontvangt, ongeacht de
wijze waa1•op de · Duitse ?'echtm·lij ke
auto?'iteit latm· het stuk laat afgeven
(eerste zaak) en, zelfs indien vo?·envermelde attto1·iteit dit stuk niet afgeeft
(tweede zaak) (2).
3° De in Belgie in bu1·ge1'lijke zaken of in
handelszaken opgemaakte ge1·echtelijke
en buitengerechtelijke stukken, die bestemd zijn voor personen die op het
grondgebied van de Bonds1·epubliek
Duitsland ve1·blijven, moeten slechts in
de doo1· de Duitse nationale wetgeving
voorgesch1·even vo1·m betekend (medegedeeld) worden, wanneer de voo?·waarden van artikel 3, lid 2, van het intm·nationaal verdmg betreffende de bu?·gerlijke rechtsv01·dering, dat op 1 maa?·t
1954 te 's-Gravenhage werd gesloten en
goedgekeurd bij handeling van de
wetgevende macht van 28 mam·t 1958,
vm·vuld zijn en de ve1·zoekende Belgische
autoriteit een dusdanig verzoek aan de
Duitse aangezochte auto1·iteit heeft ge?'icht. (Eerste en tweede zaak.)
4° Niet ontvankelijk is het hager beroep
tegen een vonnis in bu1·gerlijke zaken
dat niet is ingesteld binnen de tm·mijn van
een maand, verlengd overeenkomstig artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek,
te ?'ekenen van de betekening van dit
vonnis, wannem· een pm·tij aan wie het
vonnis is betekend of op ve1•zoek van
wie het vonnis is betekend in Belgie noch
woonplaats, noch verblijfplaats, noch
gekozen woonplaats heeft (3). (Artt. 55
en I05I G.W.) (Eerste en tweede zaak.)
5° en 6° De rechten van de verdediging
worden niet geschonden door de rechter
in hager br;,1·oep die, op gmnd van de
regels inzake overzending van de gm·echtelijke stukken waarvan spmke in het
vm·dmg betreffende de bu1·gerlijke ?'echtsvordering, dat op 1 maart 1954 te
's- Gravenhage we1·d gesloten en goedgeke~trd bij de handeling van de wetgevende macht van 28 maart 1958, alsmede
in de overeenkomst van 25 april 1959

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 november 1967
(A1'1', cass., 1968, biz. 335); vgi. cass., 10 en
24 maart 1975 (ibid., 1975, biz. 335 en 828).

(3) Cass., 8 november 1974 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 316).
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tussen de Belgische RegeTing en de
Rege?'ing van de Bonds1·ep~tbliek D~tits
land tot het ve1'gernalckelijken van de
toepassing van aTtikel 6 van voo1'noernd
veTd1·ag, niet ontvankelijk ve1'klaaTt
het hoge1• be1'oep tegen een vonnis in
buTge?·liJ'ke zaken dat te laat wm·d ingesteld doo1· een pa1·tij die op het (J1'0ndgebiecl van cle Bonclsrep~tbliek Duitslancl
ve1·blijjt. (Eerste en tweede zaak.)
Ee1·ste zaalc.
{VENNOOTSCHAP
NAAR
DUITS
RECHT
« L.T.U. I,UFTTRANSPORTUNTERNEHMEN
GMBH & C° K.G. ,, T. EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
LUCHTVAART EUROQONTROL.)
ARREST

(ve?'taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 deceirtber 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 40, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 5 van het
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvorderu'lg, op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten en goedgekeurd bij de wet
van 28 rnaart 1958, en 3-1 van de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de
Belgische regering en de regering van
de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het op
1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten
verclrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering, en van het beginsel van de
inachtneming van de rechten van de
verdediging,
cloo1'dat het arrest, om te · besluiten dat
het op 9 september 1974 ingesteld hoger
beroep te laat is, oordeelt dat de betokening van het vonnis regelmatig was op
grond dat « sam.en met het afschrift van
het vonnis, twee afschriften van de alde
van medecleling op 17 mei 1974 aan de
procureur des Konings van het arrondissement Brussel afgegeven worden, afschrift dat door deze laatste op 20 mei
1974 aan de voorzitter van het Amtsgericht te D1:isseldorf werd gezonden,
die het op 24 mei 1974 ontving en die op
26 mei 197 4 meldde dat de mededeling
(Zustellung) van het exploot op 24 j1.mi
1974 aan appellante gedaan werd; dat
het hof van beroep er zich moet toe
beperken vast te stollen dat de internationale rechtspleging regelmatig in acht

genomen werd met inbegrip van het
laatste bepaalde vormvoorschrift : de
ontvangst door de voorzitter van het
Amtsgericht te Di.:isseldorf, die territoriaal bevoegd is (artikel 1 van de bilaterale overeenkomst van 25 april 1959),
van de door de procureur des Konings
te Brussel overgemaakte akte ,,

te1'wijl, in geval van mededeling bestemd voor een persoon in het buitenland,
de beoordeling van de regclmatigheid van
die mededeling, voor wat de zich in het
buitenland afspelende fase betreft, niet
mag gebeuren zonder inachtneming van
de regels die in het land waar die tweede
fase plaatsvindt de betokening beheerscn :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt
dat verweerster, die op 7 maart 1974
van de Rechtbank van koophanclel to
Brussel een vonnis had bekomen waarbij
eiseres werd veroordeeld, clit heeft laten
betekenen aan genoemde eiseres die hactr
maatschappelijke zotel te Di.:isseldorf,
in de Bondsrepubliek Duitsland, heeft ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat twee afschriften van de aktc van
mededelmg van dat vonnis, samen met
het afschrift van het vonnis, op 17 rnei
1974 aan de procureur des Konings te
Brussel afgegeven worden ; dat die stukken op 20 mei 1974 door die magistraat
gezonden worden aan de voorzitter van
het Amtsgericht te Di.:isseldorf, die ze
op 24 mei 1974 ontving, en dat de Duitse
rechterlijke overheid op 26 juni 1974
meldde dat de mededeling (« Zustellung ")
van het exploot op 24 juni 197 4 aan eiseres gedaan was ;
Overwegende dat artikel 40, lid 1, van
hot Gerechtelijk vVetboek bepaalt dat
ten aanzien van hen die in Belgie geen
geke:nde woo:nplaats, verblijfplaats of
gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeur-vvaarder bij een ter post aangeteke:nde brief hot afschrift van de alde aan
hun woonplaats of aan hun verblijfplaats
in het buitenland stuurt en met de luchtpost indien de plaats van bestemming
niet in een aangrenzend land ligt, onvermmderd enige andere wijze van toezencling overeengekomen tussen Belgie en
het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben ;
Overwegende dat, wanneer een exploot,
zoals in het onderhavige geval, moet
medegedeeld worden volgens de wijze
van toezending bepaald bij de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de
Belgische regering en de rogermg van
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de Bondsrepubliek Duitsland tot het
vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen bij de toepassing van het verdrag
betreffende de burgerlijke rechtsvordering
dat op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage
werd gesloten en bij akte van de wetgevende macht van 28 maart 1958 werd
goedgekeurd, namelijk door tussenkomst
van de procureurs-generaal of van de
procureurs des Konings, er mededeling is
in de zin van artikel 40, lid 1, van het
Gerechtelijk W etboek zodra de voorzitter
van het Landgericht of het Amtsgericht
in wiens ambtsgebied de bestemmeling
zich bevindt de akte ontvangt welke
aan die bestemmeling moet worden afgegeven, welke ook de modaliteiten zijn
volgens welke de Duitse rechterlijke
macht naderhand tot de betekening van
de akte laat overgaan ;
Overwegende dat artikel 3, lid 2, van
het verdrag van 1 maart 1954 bepaalt dat,
indien de daarin nader omschreven voorwaarden vervuld zijn, de aangezochte
autoriteit, op vraag van de verzoekende
autoriteit, het stuk moet mededelen met
inachtn.eming van de in haar eigen wetgeving voor het verrichten van dergelijke
mededelingen voorgeschreven vorm of
van een bijzondere vorm, mits deze met
die wetgeving niet in strijcl weze ; dat
echter, in het onderhavige geval, uit de
aan het Hof voorgelegcle stukken niet
blijkt dat dergelijk verzoek ingediencl
wercl;
Dat claaruit, enerzijcls, volgt clat door
te beslissen clat de internationale procedure regelmatig in acht genomen wercl,
met inbegrip va;n het laatste vereiste
vormvoorschrift, clit is de ontvangst,
door de voorzitter van het territoriaal
bevoegcle Amtsgericht, van de door de
procureur des Konings te Brussel overgemaakte akte, dat, clerhalve, de termijn
voor het hager beroep vanaf die ontvangst, op 24 mei 197 4, is ingegaan en
clat het op 9 september 197 4 ingestelcl
hager beroep clus te laat is, het arrest
de in het miclclel aangevoercle wetsbepalingen niet schenclt ;
Dat, anclerzijcls, door de regels van
het verclrag van 1 maart 1954 en van
de overeenkomst van 29 april 1959
betreffende het zenden van rechterlijke
akten toe te passen, het hof van beroep
de rechten van de verclediging van eiseres
niet schendt;
Dat het miclclel niet kan worden aangenomen;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiseres in de kosten.

30 oktober 1975. 1e kamer. Voo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1•slaggever,
de H. Clason.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, aclvocaat-generaal. - Pleiters, de HR. van Heeke en Fally.

Tweede zaak.
(VENNOOTSCHAP NAAR DUITS RECHT« KOMMANDITGESELLSCHAFT AVIACTION HANSEATISCHE LUFTREEDEREI GMBH & C 0 »,
IN VEREFFENING, T. EUROPESE ORGANISATIE VOOR DE VEILIGHEID VAN DE
LUCHTVAART EUROCONTROL.)

ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 16 december 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het miclclel afgeleicl uit de scherrcling van de artikelen 40, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 5 van het
verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvorclering, op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage gesloten en goedgekeurd bij de ·wet
van 28 maart 1958, en 3-1 van de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de
Belgische regering en de regering van de
Bonclsrepubliek Duitslancl tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen
bij de toepassing van het op 1 maart 1954
te 's-Gravenhage gesloten verdrag betreffencle de burgerlijke rechtsvordering,
en van het beginsel van de inachtneming
van de rechten van de verclecliging,
doordat het arrest, om te besluiten clat
het op 9 september 1974 ingestelcl hager
beroep te laat is, oorcleelt clat de betekening van het vonnis regelmatig was op
groncl clat " samen met het afschrift van
het vonnis, twee afschriften van de akte
van meclecleling op 1 7 mei 19 74 aan de
procureur des Konings van het arrondissement Brussel afgegeven werclen, afschrift clat door cleze laatste op 20 mei
1974 aan de voorzitter van het Amtsgericht te Hamburg wercl gezonclen die
het op 24 mei 1974 ontving en die op
13 juni 1974 melclcle clat, nu appellante
uit het handelsregister geschrapt was,
de meclecleling niet kon worden geclaan
en de twee afschriften aan het parket
te Brussel terugzoncl ; clat het hof van
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te stellen dat ·de internationale rechtspleging regelmatig in acht genomen werd
met inbegrip van het laatste bepaalde
vormvoorschrift : de ontvangst door de
voorzitter van het Amtsgericht te Hamburg, die territoriaal bevoegd is (artikel 1
van de bilaterale overeenkomst van
25 april 1959), van de door de procureur
des Konings te Brussel overgemaakte
akte "•
te1·wijl, in geval van mededeling bestemd voor een persoon in het buitenland,
de beoordeling van de regelmatigheid
van die mededeling, voor wat de zich in
het buitenland afspelende fase betreft,
niet mag gebeuren zonder inachtneming
van de regels die in het land waar die
tweede fase plaatsvindt de betekening
beheersen :
Overwegende dat uit de regelmatig
aan het Hof voorgelegde stukken blijkt
dat verweerster, die op 7 maart 1974 van
de Rechtbank van koophandel te Brussel
een vonnis had bekomen waarbij eiseres
werd veroordeeld, dit vonnis heeft laten
betekenen aan genoemde eiseres die haar
maatschappelijke zetel te Hamburg, in
de Bondsrepubliek Duitsland, heeft ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat twee afschriften van de akte van
mededeling van dat vonnis, samen met
het afschrift van het vonnis, op 17 mei
1974 aan de procureur des Konings te
Brussel afgegeven werden ; dat die
stukken op 20 mei 1974 door die magistraat gezonden werden aan de voorzitter
van het Amtsgericht te Hamburg, die
ze op 24 mei 1974 ontving, en dat de
Duitse rechterlijke overheid op 13 juni
197 4 meldde dat tot de Tnededeling niet
was kunnen overgegaan worden, daar
eiseres uit het handelsregister geschrapt
was;
Overwegende dat artikel 40, lid 1,
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt
dat, ten aanzien van hen die in Belgie
geen gekende woonplaats, verblijfplaats
of gekozen woonplaats hebben, de gerechtsdeurwaarder bij een ter post aangetekende brief het afschrift van de akte
aan hun woonplaats of aan hun verblijfplaats in het buitenland stuurt en met
de luchtpost indien de plaats van bestemming niet in een aangrenzend land ligt,
onverminderd enige andere wijze van
toezending overeengekomen tussen Belgie
en het land waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben;
Overwegende dat, vvanneer een exploot,

zoals in het onderhavige geval, moet
medegedeeld worden volgens de wijze
van toezending bepaald bij de overeenkomst van 25 april 1959 tussen de
Belgische regering en de regering van de
Bondsrepubliek Duitsland tot het vergemakkelijken van de rechtsbetrekkingen
bij de toepassing van het verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering dat
op 1 maart 1954 te 's-Gravenhage werd
gesloten en bij akte van de wetgevende
macht van 28 maart 1958 werd goedgekeurd, namelijk door tussenkomst van
de procureurs-generaal of van de procureurs des Konings, er mededeling is in
de zin van artikel 40, lid 1, van het
Gerechtelijk Wetboek zodra de voorzitter van het Landgericht of het Amtsg;ericht in wiens ambtsgebied de bestemmeling zich bevindt de akte ontvangt
welke aan die bestemmeling moet worden
afgegeven, zelfs indien de Duitse rechterlijke macht genoemde akte later niet heeft
doen afgeven ;
Overwegende dat artikel 3, lid 2, van
het verdrag van 1 maart 1954 bepaalt
dat, indien de daarin nader omschreven
voorwaarden vervuld zijn, de aangezochte
autoriteit, op vraag van de verzoekende
autoriteit, het stuk moet mededelen met
inachtneming van de in haar eigen
wetgeving voor het verrichten van dergelijke mededelingen voorgeschreven
vorm of van een bijzondere vorm, mits
deze met die wetgeving niet strijdig
weze; dat echter, in het onderhavige
geval, uit de aan het Hof voorgelegde
stukken niet blijkt dat dergelijk verzoek
ingediend werd ;
Dat daaruit, enen:ijds, volgt dat door
te beslissen dat de internationale procedure regelmatig in acht genomen werd,
met inbegrip van het laatste vereiste
vormvoorschrift, dit is de ontvangst,
door de voorzitter van het territoriaal
bevoegde Amtsgericht, van de door de
procureur des Konings te Brussel overgemaakte akte, dat, derhalve, de termijn
voor het hoger beroep vanaf die ontvangst, op 24 mei 197 4, ingegaan is en
dat het op 9 september 1974 ingesteld
hoger beroep dus te laat is, het arrest de
in het middel aangevoerde wetsbepalingen niet schendt ;
Dat, anderzijds, door de regels van
het verdrag van 1 maart 1954 en van
de overeenkomst van 29 april 1959 betreffende het zenden van rechterlijke
akten toe te passen, het hof van beroep
de rechten van de verdediging van eiseres
niet schendt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.

SING VAN HET HoF OVER EEN ANDER
MIDDEL. - NIET-ONTVANKELIJKHEID.

30 oktober 1975. 18 kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Vm·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. van Heeke en Fally.

1D Kmchtens m·tikel 25, lid 3 en 4, van

Op dezelfde dag zijn twee arresten
in dezelfde zin gewezen in zake twee
andere vennootschappen tegen de Organisation europeenne pour la securite de
la navigation aerienne Eurocontrol op
voorzieningen tegen twee arresten van
16 december 1974 van het Hofvan beroep
te Brussel.

1e KAMER.- 30 oktober 1975.
1D STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 25.- 0NTEIGENING.DE EIGENAAR HEEFT HET RECHT TE
VRAGEN OM BELAST TE WORDEN MET
DE UITVOERING VAN DE VOOR DE
ORDENING VEREISTE WERKEN.- TERMIJN VOOR INDIENING VAN DE AANVRAAG.

de wet van 29 maa1·t 1962 houdende
o1•ganisatie van de 1·uimtelijke m·dening
en van de stedebouw, moet de eigenaar
die het 1·echt heeft te vmgen om belast te
worden met de uitvoe1·ing vmi de voor
een ordening vereiste we1·ken, op st1·ajje
van verval, zijn aanvmag indienen
binnen drie maanden· na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
het koninklijk besluit tot goedke~t1'ing
van het onteigeningsplan.
2D en 3D Kmchtens artikel 25, lid 6, van

de wet van 29 maart 1962 houdende
o1·ganisatie van de 1'Uimtelijke ordening
en van de stedebouw, mag een onteigenende overheid, op vM·zoek van een
persoon die met de o1·dening van een
strook is belast, de daa1·toe vm·eiste
01U'Oe1•ende goede1·en niet onteigenen indien de bij lid 3 en 4 van genoemd a1·tikel
gestelde voo1·wam·den niet VM'vuld zijn,
zeljs wannee1· de onded~andse ve1·krijging
daa1·van onmogelijk blijkt te zijn.
4D Niet ontvankelijk is het middel dat voor

de eiser zonde1· belang is gewm·den
wegens de beslissing van het Hoj ove1•
een ander middel ( 1).
(STAD LA ROCHE-EN-ARDENNE,
T. DEJARDIN EN DECHAINEUX.)

2D STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART

1962, ARTIKEL 25. - 0NTEIGENINGEN.
RECHT VOOR DE ONTEIGENENDE
OVERHEID, OP VERZOEK VAN EEN
PERSOON DIE MET DE ORDENING VAN
EEN STROOK IS BELAST, DE DAARTOE
VEREISTE ONROERENDE GOEDEREN TE
ONTEIGENEN.- VoORWAARDEN VOOR
DE UITOEFENING VAN DIT RECHT.
3D ONTEIGENING TEN ALGEMENEN

NUTTE. ONTEIGENING MET HET
OOG OP DE STEDEBOUW OF RUIMTELIJKE ORDENING. -WET VAN 29 MAART
1962, ARTIKEL 25. - RECHT VAN DE
ONTEIGENENDE OVERHEID, OP VERZOEK
VAN DE PERSOON DIE MET DE ORDENING VAN EEN STROOK IS BELAST, DE
DAARTOE VEREISTE ONROERENDE GOEDEREN TE ONTEIGENEN.- VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DIT
RECHT.
BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL ZONDER BELANG GEWORDEN WEGENS DE BESLIS·

ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Marche-en-Famenne;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, leden 1,
2, 3, 4, 5 en 6, 26, 33 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 7 van de wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffende de onteigeningen
ten algemenen nutte en de concessies
voor de bouw van de autosnelwegen,
1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek en 107 van de Grondwet,

4D CASSATIEMIDDELEN. -

(1) Cass., 2 oktober 1975, supm, blz. 147.

-282doo1·dat het vonnis, om de rechtsvordering van eiseres te verwerpen, verklaart
dat de vereniging zonder winstoogmerk
"Vacances et Sante" geen rekening gehouden heeft met de bij artikel 25 van
de wet van 29 maart 1962 bepaalde vormvoorschriften volgens welke zij op straffe
van verval, haar aanvraag om te bouwen
bij de onteigenende instantie moest indienen binnen een termijn van drie maanden vanaf de bekendmaking, in het
Belgisch Staatsblad van 15 januari 1972,
van het koninldijk besluit van 16 november 1971, aangezien die vereniging de
bouwvergu;n;ning in een brief van 20 juli
1971 aangevraagd had met verwijzing
naar voornoemd koninklijk besluit dat
nog niet bestond, en aangezien zij haar
aanvraag herhaald had in een brief van
23 februari 1972 die verwees naar haar
brief van 20 juli 1971,
tenvijl, ee1·ste onde?'deel, door op 23 februari 1972 haar aanvraag om bouwvergunning, namelijk om uitvoering van
de ordeningswerken, te herhalen, de
verenigi~1g zonder winstoogmerk " Vacances et Sante " die aanvraag noodzakelijk ingediend heeft binnen de bij lid 4
en 5 van artikel 25 van de wet van
29 maart 1962 bepaalde termijn en het
vonnis, door het tegenovergestelde te
beslissen, naast het feit dat het de bewijskracht miskent van voornoemde brief
van 23 februari 1972, waardoor het de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek schendt, genoemd
artikel 25, lid 3, 4, 5 en 6, overtreedt ;
tweecle ondenleel, zelfs in de veronderstelling dat de vereniging zonder winstoogmerk " Vacances et Sante ,, bi;n;nen
de op straffe van verval bepaalde termijn, geen aanvraag tot uitvoering van
de ordeningswerken ingediend heeft of
dat de rechtbank, met overneming van
de redenen van de eerste rechter, geoordeeld heeft dat de vereniging zonder
winstoogmerk" Vacances et Sante" geen
blijk gaf de nodige middelen te bezitten
voor de uitvoering van de werken, de
rechtsvordering tot onteigening toch
moest worden ingewilligd, daar eiseres,
bij gebrek aan uitvoering van de ordening door de vereniging zonder winstoogmerk "Vaoances et Sante,, de onroerende goederen krachtens de artikelen 25, lid l en 2, en 26 van de wet van
29 maart 1962 door onteigening kon
verwerven, mits ze daarna eventueel
openbaar of onderhands te verkopen,
met de verplichting voor degene die verwerft, de ordening te voltooien, zoals bij

artikel 33 van genoemde wet is toegelaten;
clenle oncle1·deel, het vo;n;nis de verwerping van de rechtsvordering niet wettelijk verantwoordt en derhalve de artikelen 7 van de wet vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962 en 107 van
de Grondwet schendt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis alle door
de vereniging zonder winstoogmerk " Vacances et Sante >> ingediende aanvragen
om te bouwen verwerpt op grond dat
" er over hun datum onzekerheid bestaat"
en dat appellante (thans eiseres) bijgevolg niet bewezen heeft dat zij de door
de wet bepaalde vormvoorschriften en
termijnen in acht genomen heeft ;
Overwegende dat artikel 25 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw bepaalt dat de eigenaar, die lmn vragen dat hij met de uitvoering van de voor een ordening vereiste
werken belast wordt, op straffe van verval, zijn aanvraag nwet indieuen binnen
de drie maanden na de bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad van het
koninklijk besluit tot goedkeuring van
het onteigeningsplan;
Dat, bij gebrek aan bewijs van de
datum van de aanvragen van de vereniging zonder vvinstoogmerk " Vacances et
Sante ,, die aanvragen wettelijk afgewezen werden ;
W at het tweede en het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, na er op gewezen
te hebben " dat uit de tijdens de de batten
overgelegde stukken blijkt dat de onteigening enkel diende om de vereniging
zonder vvinstoogmerk "Vacances et Sante >> in de mogelijld1eid te stellen zich
onroerende goederen toe te eigenen die
zij in der mh=e niet kon verwerven ,,
het vonnis, door vast te stellen dat de
aanvraag van de vereniging zonder
winstoogmerk "Vacances et Sante>> niet
wettelijk ingediend was, wettelijk beslist, bij toepassing van het laatste lid
van artikel 25 van de wet van 29 maart
1962, dat eiseres niet bevoegd was om
te onteigenen;
Dat het vo;n;nis de toepassing van
artikel 33 van genoemde wet van
29 maart 1962 niet moest onderzoeken,
daar die bepaling geen uitstaans had met
het geding zoals het door het vonnis is
omschreven ;
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Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 25, inzonderheid lid l en 2, 33 van de wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 7 van de wet betreffencle de rechtspleging bij hoogclringencle omstancligheclen inzake onteigening ten algemenen
nutte, vervat in artikel 5 van de wet van
26 juli 1962 betreffencle de onteigeningen
ten a1gemenen nutte en de concessies
voor de bouw van de autosne1wegen, en
107 vaii de Gronclwet,
dooTdat, ter verwerping van de rechtsvorclering van eiseres tot onteigening ten
algemenen nutte bij hoogclringende omstandigheden, van verschillencle aan de
verweerclers toebehorende onroerencle
goederen waarvan de onteigening bepaalcl wercl in het bij koninklijk besluit
van 16 november 1971 goedgekeurcl
bijzoncler plan van aanleg n ° 4A van
de vvijk " hameau de Borzee " van de
stad La Roche-en-Ardenne, het vonnis
verklaart clat uit de tijdens de clebatten
overgelegde stuldwn blijkt clat de onteigening enkel geschieclcle om de vereniging zonder winstoogmerk « Vacances
et Sante " in de mogelijkheid te stellen
zich onroerencle goederen toe te eigenen
die zij in der miJme niet heeft kmmen
verwerven en waarop zij een vakantiecentrum wil oprichten ; clat, zoals de
eerste rechter benadrukt, de vereniging
zonder winstoogmerk « Vacances et Sante " een private instelling is wier cloel
niet met het algemeen belang kan worden gelijkgesteld, en die beslissing met
name grondt op de reclenen van de eerste
rechter, die oorcleelcle clat, biJmen de
grenzen van zijn bevoegdheicl om te
onclerzoeken of de administratie de haar
door de wet toegekencle bevoegclheid van
haar doel niet heeft afgewend, moest
worden besloten clat het belang van het
Algemeen Belgisch Vakverboncl of van
de vereniging zonder winstoogmerk « Vacances et Sante " die er een uitvloeisel
van is, niet met het algemeen belang
kon worden gelijkgestelcl en clat het nut
van hun rechtsvordering geen openbaar
nut was zoclat er in het onclerhavige
geval machtsafwenclu1.g was,
tenvijl, krachtens de artikelen 25,
lid 1 en 2, en 33 van de wet van 29 maart
1962, de aankopen en de onteigeningen
van onroerende goecleren vereist voor
de verwezenlijking van de voorschriften
van de plannen van de gemeentelijke

ordeningen, op verzoek van de gemeenten
en van de aankoopcomiM's van onroerende goederen kum1.en worden voortgezet
door micldel van onteigening ten algemenen nutte ; volgens genoemcl artikel 33, de
aankoopcomite's van onroerende goederen de krachtens de plannen van aanleg
onteigencle onroerencle goedere11. openbaar
of onclerhands mogen verkopen en het
algemeen nut aldus een verantwoorcling
is van de onteigening van onroerencle
goederen die een andere bestemming clan
een openbaar gebruik moeten krijgen,
claar die bestemming in het onderhavige
geval, zoals eiseres in haar conclusie
aangevoercl heeft, die is van onroerende
goederen gelegen in de zone « sport en
ontspanning » van het plan van aanleg ;
waaruit volgt clat, nu zij voortspruit uit
een verwarring tussen de onteigening
van niet voor een openbaar gebruik
bestemcle goederen en die van goecleren
die een andere bestemming clan het
openbaar gebruik moeten krijgen, de
beslissing het begrip algemeen nut in de
zin van genoemd artikel 25, licl1, miskent
en de verwerping van de rechtsvorclering
niet wettelijk verantwoordt, waarcloor
artikel 7 van de wet, vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962, en artikel107
van de Grondwet worden geschonclen :
Overwegende clat, ingevolge de verwerping van het tweecle micldel, de in
het eerste middel aangevoerde grief alle
belang verliest, daar eiseres zich op het
bij lid 3 tot 6 van artikel 25 van de wet
van 29 maart 1962 ingesteld bijzoncler
stelsel niet kon beroepen ;
Dat het midclel niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroorcleelt eiseres in de kosten.
30 oktober 1975. 1e kamer. TToo1·zitteT, de H. Perrichon, raaclsheer
waarneinend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkl~t.idende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Fally en VanRyn.

1e KAMER.- 30 oktober 1975.
1° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
BESLISSING VAN DE VREDERECHTER TOT
VASTSTELLING VAN DE PROVISIONELE
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ve1·goedingen vaststelt welke de onteigenaar ve1·schuldigd is, is slechts op die
beslissing van toepassing (2).

VERGOEDINGEN DIE DE ONTEIGENAAR
IS VERSCHULDIGD. BESLISSING DIE
VOOR GENERLEI BEROEP VATBAAR IS.

2o ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE.
SPOEDPROCEDURE.
ARTIKEL 8, LID 2, VERVAT IN ARTIKEL 5
VAN DE WET VAN 26 JULI 1962, DATALS
REGEL STELT DAT DE BESLISSING VAN
DE VREDERECHTER TOT VASTSTELLING
VAN DE PROVISIONELE VERGOEDINGEN
DOOR DE ONTEIGENAAR VERSCHULDIGD,
VOOR GENERLEI BEROEP VATBAAR I S . BEPALING UITSLUITEND VAN TOEPAS·
SING OP DIE BESLISSING.

so ONTEIGENING TEN ALGEMENEN
NUTTE. SPOEDPROCEDURE. BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
WAARBIJ EEN DER PARTIJEN BUITEN DE
ZAAK WORDT GESTELD OP GROND DAT
ZIJ GEEN EIGENARES VAN RET GOED
IS. - BESLISSING V ATBAAR VOOR HOGER
BEROEP.

40 HOGER BEROEP. -

BURGERLIJKE
ZAKEN. 0NTEIGENING TEN ALGE·
MENEN NUTTE.- SPOEDPROCEDURE.BESLISSING VAN DE VREDERECHTER
W AARBIJ EEN DER P ARTIJEN BUITEN
DE ZAAK WORDT GESTELD OP GROND
DAT DEZE GEEN EIGENARES VAN RET
GOED IS. BESLISSING VATBAAR VOOR
HOGER BEROEP.

5o

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.
BURGERLIJKE ZAKEN. 0NTEIGE·
NINe+ TEN ALGEMENEN NUTTE.
SPOEDPROCEDURE. BESLISSING VAN
DE VREDERECHTER WAARBIJ EEN DER
PARTIJEN BUITEN DE ZAAK WORDT
GESTELD OP GROND DAT DEZE GEEN
EIGENARES VAN RET GOED IS. - B E ·
SLISSING VATBAAR VOOR HOGER BEROEP,
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

S0

en 4° De beslissing waarbij de vrede1'echtM', V001' wie een vordering tot onteigening ten algemenen nutte volgens
de spoedprocedu1·e aanhangig is, een
der pa1·tijen buiten de zaak stelt op
grand dat zij geen eigenm·es van het
goed is, is vatbaa1· voor hager beroep,
zelfs als het vonnis dat deze beslissing bevat de provisionele vergoedingen welke de
onteigenaa1· verschuldigd is in een ande1•e
beslissing vaststelt (S). (Artt. 616 en

1050 G.W.; art. 8, lid 2, vervat in arti5 van de wet van 26 juli 1962.)

kel

5° Niet ontvankelijk is de voo1·ziening
tegen een beslissing waarbij de V1'ede1'echtM·, voo1· wie een vorde1·ing tot onteigening ten algemenen nutte volgens de
spoedp1·ocedure aanhangig is, een der
pa1'tijen buiten de zaak stelt op g1'ond
dat zij geen eigenm·es van het goed is,
daa1· tegen deze beslissing hoge1' be1·oep
open staat (4). (Artt. 608, 616 en 1050
G.W. ; art. 8, lid 2, vervat in artikel 5
van de wet van 26 juli 1962.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<CHARLEROI·
EXTENSION ll EN LITISCONSORTEN, T.
BELGISCHE STAAT, VOORZITTERVAN RET
AANKOOPCOMITE
VAN
ONROERENDE
GOEDEREN TE NAMEN, IN TEGENWOOR·
DIGHEID VAN GILLIEAUX P. EN LITIS·
CONSORTEN.)
ARREST

(VM'taling).

1962.)

HET HOF ; Gelet op het bestreden
vmmis, op 1S juli 197S door de vrederechter van het tweede kanton te Charleroi gewezen ;
Overwegende dat bij verzoekschrift,
op 22 maart 1974 ter griffie van het Hof
neergelegd, de naamloze vennootschap
" Fimopar ll, de naamloze vennootschap
"Immobiliere generale sociale >> en de
naamloze vennootschap " Constructions
et gestions >> het geding ingesteld door
de naamloze vennootschap " CharleroiExtension ll, in vereffening, hervat hebben;

2° Artikel 8, lid 2, vervat in artikel 5 van

Over het middel van niet-ontvankelijk-

de wet van 26 j1tli 1962, dat als regel
stelt dat voo1· gene1'lei be1·oep vatbaa1· is
de beslissing waarbij de vrederechter,
voor wie een vordering tot onteigening
ten algemenen nutte volgens de spoed·
procedu1·e aanhangig is, de provisionele

(1) en (2) Cass., 15 juni 1973 (Arr. cass.,
1973, biz. 1004).
(3) en (4) Raadpl. cass., 15 juni 1973, waarvan sprake in de vorige noot.

l

o

De beslissing waar bij de v1·ederechter,
voor wie een vm·dering tot onteigening
ten algemenen nutte volgens de spoedprocedu1'e aanhangig is, de p1·ovisionele
vergoedingen vaststelt die de onteigenaa1'
ver8chuldigd is, is voor generlei beroep
vatbaar (1). (Art. 8, lid 2, vervat in
artikel

5

van de wet van

26

juli

-285heid hieruit afgeleid dat de beslissing
waarvan de voorziening de vernietiging
beoogt, niet in laatste aanleg gewezen is :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk
W etboek, tegen ieder vonnis hoger beroep
kan worden ingesteld, tenzij de wet het
anders bepaalt ;
Overwegende dat indien, luidens artikel 8, lid 2, van de wet betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, het vonnis van de vrederechter voor generlei beroep vatbaar is,
die bepaling, zoals blijkt uit lid 1, uit het
overige van lid 2 van genoemd artikel,
uit lid 1 van artikel 9 en uit artikel 10
van diezelfde wet, dqelt op het vonnis
waardoor de rechter het bedrag van de
wegens de onteigening verschuldigde provisionele vergoedingen bepaalt ;
Overwegende dat genoemde bepaling,
die afwijkt van het algemeen beginsel
inzake aanleg, beperkend moet worden
uitgelegd en, derhalve, niet mag worden
uitgebreid tot een beslissing waardoor
de vrederechter, zoals in het onderhavige
geval, een van de par,tijen, namelijk eiseres, buiten de zaak stelt aangezien
deze " in de wettelijke betekenis, geen
werkelijke eigenares van het goed was,
daar die hoedanigheid tot op heden
slechts aan de medeerfgenamen van die
nalatenschap (de nalatenschap van Henri
Gillieaux) kan worden toegekend";
Dat daaruit volgt dat de beslissing
vatbaar was voor hoger beroep en dat
derhalve er geen voorziening in cassatie
lwn worden tegen ingesteld ;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is ;
En overwegende dat de verwerping van
de voorziening aile belang ontneemt aan
het verzoek tot verbindendverklaring van
het arrest;
Om die redenen, verleent aan de naamloze vennootschappen " Fimopar "• " Immobiliere generale sociale " en " Constructions et gestions " akte ervan dat zij het
geding hervatten, dat ingesteld werd door
het verzoekschrift tot cassatie van de
naamloze vennootschap « Charleroi-Extension " in vereffening, en, zonder acht te
slaan op de tweede memorie van antwoord van verweerder Andre Gillieaux,
die buiten de wettelijke termijn ingediend
werd, verwerpt de voorziening en het
verzoek tot verbindendverklaring van
het arrest ; veroordeelt de eiseressen in
de kosten, behalve de kosten van de
tweede memorie van antwoord van ver-

weerder Andre Gillieaux, die te zijnen
laste blijven.
30 oktober 1975. 18 kamer. Voorzitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Trousse. - Gelijkluidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite?·s, de HH. VanRyn en Faures.

18 KAMER.- 31 oktober 1975.
1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BURENHINDER. - HINDER AAN EEN EIGENDOM
VEROORZAAKT DOOR WERKEN OP EEN
NABURIG ERF.- AANSPRAKELIJKHEID
VAN DEGENE DIE VERBREKING VAN
HET EVENWICHT TUSSEN DE ERVEN
HEEFT VEROORZAAKT, ONGEACHT OF HIJ
DE EIGENAAR IS VAN HET ERF DAT
DE HINDER HEEFT VEROORZAAKT OF DEGENE DIE, T.A.V. DIT ERF OVER EEN
VAN DE ELEMENTEN VAN HET EIGENDOMSRECHT BESCHIKKEND, DE WERKEN HEEFT DOEN UITVOEREN.

2° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. - BESTEK. RECHTER DIE BESLIST DAT EEN BEPALING VAN HET BESTEK DUBBELZINNIG
IS OP GROND VAN EEN ANDERE BEPAUNG VAN DITZELFDE BESTEK.- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE GEZAMENLIJKE
BEPALINGEN. GEEN MISKENNING
VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.
1° Verbreking van het evenwicht tussen

nabu1·ige m·ven ten gevolge van werken
wam·door stoornis wordt bewm·kt die de
gewone burenhinder ove?·schrijdt, verplicht de dader zulks goed te maken,
ongeacht of hij de eigenaar is van het
erf dat de hinder heeft vm·oorzaakt of
degene die, t.a.v. dit mj ovm· een van de
elementen van het eigendomsrecht beschikkend, de werken heeft doen uitvoeren (1).
2° De bewijskracht van een bestek wordt niet
(1) Raadpl. cass., 10 januari 1974 (A1·r.
cass., 1974, biz. 520), en de conclusie van de
eerste advocaat-generaal Mahaux, verschenen
in Bull. en Pas., 1974, I, 488.
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mis kencl cloor cle rechter clie beslist dat
een van cle bepalingen van clit bestelc
blijkbaa1· cl~tbbelzinnig is op groncl van
een ancle~·e bepaling van clitzelfcle bestek
en clie aan deze gezamenlijke bepalingen
een betelcenis geejt clie verenigbaa1· is
met cle bewoorclingen ervan (1).
(NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP <C INTEROOMlVIUNALE VERENIGING VOOR DE AUTOWEG E3 », T. VERHULST EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 5 april 1974 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van. de artikelen 97 van de
Grond wet en 544 van het Burgerlijk
Wetboek,
cloorclat, eerste oncle1·cleel, het arrest de
vordering van de eerste vier verweerders
tegen eiseres gegrond verklaart om de
redenen dat "zo ingevolge de artikelen 2
en 13 van titel I van de overeenkomst
van 2 juli 1963 de onroerende goederen,
die noclig zijn tot de verwezenlijking van
het voorwerp van de concessie, worden
aangekocht en onteigend in naam van
de Staat, uit gans de economie van deze
overeenkomst en inzonderheid uit de
artikelen 25, 26, 35, 36 en 37 moet
afgeleid worden dat, tot aan de uiteindelijke overdracht aan de Staat, in de
nader gespecificeerde voorwaarden, de
Intercommunale Vereniging als eigenares, minstens als draagster van al de
rechten van de eigenaar, moet worden
beschouwcl wat betreft de tot stand te
brengen werken » en nu "vaststaat dat
de overstromingen het gevolg waren van
de werken aan de clcuker onder de toegangsgeul naar het Lobroeckdok en het
Albertkanaal, de Intercommunale vereniging, voor wier rekening de werken
werden uitgevoerd, dan ook in elk geval
gehouden is, ten opzichte van de schadelijders, op groncl van het verstoorde
evenwicht tussen naburen, de aan de
oorspronkelijke aanleggers berokkende
schade te c01npenseren »,
(1) Cass., 17 mei 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 1045); raadpl. cass., 9 december 1971
(ibid., 1972, blz. 354) en 28 juni 1974 (ibid.,
1974, blz. 1225 ).
I.e. vermeldden de in het middel bedoelde

tenoijl eiseres in conclusie had gesteld
dat zij enkel " als concessionaris van de
Belgische Staat opclracht gekregen heeft
tot het bouwen, uitrusten, onclerhouclen
en exploiteren van de autosnelweg E3,
zonder ooit eigenaar te worden van eender welke groncl of onderdeel van clit
werk; dat integendeel onder meer uit
artikel 13 van de concessieovereenkomst
duidelijk blijkt dat bijvoorbeelcl de granden, nodig voor de uitvoering van de
.autosnelweg, aangekocht en onteigencl
worden in naam van de Belgische Staat >>
en eiseres " evenmin onder bedoelcle toepassing kan vallen vermits zij geen gebuur-eigenaar is van de schadelijdende
partij, maar alleen de opdrachtgever
van de aam1emer ; dat inderdaad de
herstelling va:r1 het verbroken evenwicht
nooclzakelijk het bestaan veronderstelt
van twee naburige eigenaars en de aannemer of de opdrachtgever van een aannemer die werken uitvoert of laat uitvoeren, vreemcl is aan de rechtsbanden
die voortspruiten uit de nabuurschap >> ;
cloo?·clat, tweecle onclenleel, het arrest
beslist dat " tot aan de uiteinclelijke overdracht aan de Staat, in de nader gespecificeerde voorwaarclen, de Intercommunale V ereniging als eigenares, minstens
als draagster van al de rechten van de
eigenaar, moet worden beschouwd wat
betreft de tot stand te brengen werken »,
te1·wijl uit deze motivering niet kan
uitgemaakt worden of het hof van beroep
beslist clat eiseres moet worden beschouwd als eigenares van de gronden
waarop de werken werclen uitgevoerd
clan wel als draagster van de rechten
van de eigenaar wat betreft de tot stand
te brengen werken, en een dergelijke motivering dubbelzinnig is en dus gelijkstaat
met een afwezigheicl van motivering :
Overwegende dat het verbreken van
het evenwicht door een stoornis die de
grens van de gewone ongemakken van
nabuurschap overschrijdt, tot compensatie verplicht niet alleen de eigenaar van
het onroerend goed waar die stoornis
ontstaat, doch ook diegene die, ingevolge een door de eigenaar verleencl
zakelijk of persoonlijk recht, ten aanzien
bepalingen dat de aannemers aansprakelijk
zouden zijn voor de schade welke aan derden
wordt berokkend ten gevolge van de uitvoering van werken ; deze bepalingen maakten geen gewag van een fout of van de afwe·
zigheid van een fout van de aannemers.
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Overwegende dat, nn het vaststelt dat
eiseres ingevolge de concessieovereenkomst « als eigenares, minstens als
draagster van al de rechten van de eigenaar, moet worden beschonwd wat betreft de tot stand te brengen werken ,,
het arrest impliciet doch zeker beschonwt
dat eiseres niet enkel « als opdrachtgever
van de aannemer " optrad doch over
attribnten van het eigendomsrecht beschikte, en ondnbbelzinnig te kennen
geeft dat zij als honderes van die attribnten verplicht is tot compensatie voor
de schade veroorzaakt door overstromingen die het gevolg waren van de
voor haar rekening nitgevoerde werken ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1.320 en 1322 van het
Bnrgerlijk W etboek,
doordat het arrest beslist dat gelet op
de dubbelzinnige bepalingen van de
lastenkohieren niet kan besloten worden
dat de aannemers (vijfde en zesde verweersters) zouden gehonden zijn tot
vergoeding van de schade ontstaan
bniten hun schnld,
terwijl, zoals door het arrest zelf wordt
aangenomen, de bepalingen van de artikelen 30, A, 1, a, derde lid, van het
lastenkohier van zesde verweerster en
van 41, zesde lid, van het lastenkohier
van vijfde verweerster duidelijk preciseren dat genoemde aannemers aansprakelijk zijn voor de schade ontstaan ten
gevolge van de uitvoering van de werken,
zelfs indien zij ontstaan is bniten hun
schnld, en deze beschikking niet strijdig
is met noch tegengesproken wordt door
welke andere clansnle van de tussen
partijen afgesloten overeenkomsten
Overwegende dat het arrest zijn beslissing, luidens welke niet bewezen is
dat de vijfde en zesde verweersters gehouden zijn tot vergoeding van de
schade ontstaan bniten hun sclmld,
geenszins stennt op de bepalingen van
de voormelde artikelen 30, A, 1, a, derde
lid, van het lastenkohier van zesde verweerster en 41, zesde lid, van het lastenkohier van vijfde verweerster, doch op
de dubbelzinnige aard van de bepalingen
van de lastenkohieren, voortspruitend
nit het gemis aan overeenstemming tnssen
enerzijds voorrhelde bepalingen van de
kwestieuze lastenkohieren zelf en ander-

zijds artikel 30, littera B, van het ministerieel besluit van 14 oktober 1964 waarnaar diezelfde lastenkohieren verwijzen
en die ze uitdrukkelijk toepasselijk verklaren;
Overwegende dat het arrest, dat aan
de voormelde artikelen van de lastenkohieren zelf geen betekenis toekent die
met de termen ervan onverenigbaar is,
de bewijskracht ervan niet schendt;
Dat het arrest, door naar hogervermelde dubbelzinnigheid van de bepalingen van de lastenkohieren te verwijzen,
zijn beslissing passend motiveert ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
31 oktober 1975. 1e kamer. Voorzittm·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkh~idende
conclt~sie, de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. De Baeck,
Biitzler en De Bruyn.

J.e KAMER. -

31 oktober 1975.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST. -BEDIENDEN.- 0VEREENKOMST VAN ONBEPAALDE DUUR. - BEPALING VOLGENS WELKE DE OVEREENKOMST NIET
EENZIJDIG MAG WORDEN BEEINDIGD
TENZIJ WEGENS ERNSTIGE REDENEN. NIETIGHEID.
2° OPENBARE ORDE. ARBEIDSOVEREENKOMST
VAN
ONBEPAALDE
DUUR. - BEPALING VOLGENS WELKE
DE OVEREENKOMST NIET EENZIJDIG
MAG WORDEN BEEINDIGD TENZIJ WEGENS ERNSTIGE REDENEN. - NIETIGHEID DIE DE OPENBARE ORDE RAAKT.
3° RECHTBANKEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. BEVOEGDHEID VAN HET
VONNISGEREOHT.- REOHTER DIE EEN
DESKUNDIGE AANSTELT MET DE OPDRAOHT FEITELIJKE GEGEVENS TE VERZAMELEN EN EEN TEOHNISOH ADVIES
TE GEVEN. - GEEN OVERDRAOHT VAN
REOHTSMAOHT.

1° en 2° Nietig, we gens st1·ijdigheid met de
openba1·e 01·de, is de bepaling van een
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m·beidsove1·eenkomst volgens welke de
we1·kgever nooit de we1·knemer kan afdanken, tenzij wegens e1·nstige redenen (1).
3° De rechter die een deskundige aanstelt,
met de opdmcht feitelijke gegevens te
verzamelen en een technisch advies te
geven, dmagt zijn rechtsmacht niet
over (2). (Art. 30 Grondwet ; art. 962
G.W.)
(MAES, T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « GEMEENSOHAP DER ZUSTERS
VAN LIEFDE ll,)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 17 september 1973 door het
Hof van beroep te Brussel op verwijzing
gewezen;
Gelet op het arrest van 22 mei 1970
van het Hof (3);
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 6, 1131, 1133,
1780 van het Burgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet,
doo1·dat, na geconstateerd te hebben
dat partijen overeengekomen waren dat
eiser door verweerster nooit zou mogen
afgedankt worden, tenzij om ernstige redenen en na beslissing van de hogere geestelijke overheid, het arrest beslist dat dit
beding nietig is daar het strijdig is met
de bepaling van artikel 1780 van het
Burgerlijk Wetboek, die van openbare
orde is, en dat derhalve de litigieuze
overeenkomst als een overeenkomst van
onbepaalde duur moet aangezien worden,
waaraan iedere partij een einde mag
stellen mits een normale opzeggingstermijn te eerbiedigen,
te1·wijl, nu voormeld beding, al belemmerde het in een zekere mate de uitoefening door verweerster van haar recht
van eenzijdige opzegging, die uitoefening
nochtans 'niet onmogelijk maakte, gezegd
beding geenszins strijdig was met de
openbare orde zoals bedoeld in de boger
vermelde artikelen van het Burgerlijk
Wetboek;
en te1·wijl, nu het arrest niet constateert

(1) Wettelijk is daarentegen de bepaiing
waardoor enkei wordt beiet dat de overeenkomst eenzi.idig wordt beeindigd : cass.,
16 oktober 1969 (Arr. cass., 1970, biz. 167).

dat het kwestieuze beding een dergelijke
onmogelijkheid schiep, de motivering
van het arrest niet volstaat om de beslissing van de rechters te rechtvaardigen
en dus niet voldoet aan de vereisten gesteld door artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat een verbintenis voor
het leven strijdig is met artikel 1780 van
het Burgerlijk W etboek, zelfs indien het
contract in de mogelijkheid voorziet de
verbintenis uitsluitend om dwingende
redenen te beeindigen ;
Overwegende dat, na gereleveerd tBc
hebben dat in de op 4 november 1934
tussen partijen gesloten overeenkomst
bedongen werd dat verweerster eiser
" nooit mocht afdanken tenzij voor ernstige redenen ,, het arrest oordeelt dat dit
beding in zich sluit dat verweerster de
verplichting aanging eiser, buiten die
ernstige reden, in dienst te houden gedurende gans zijn leven ;
Overwegende dat het arrest derhalve
de nietigheid van het beding kon uitspreken zonder bovendien te moeten
constateren dat het de uitoefening door
verweerster van haar recht van eenzijdige opzegging onmogelijk maakte ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag·
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 962 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doo1·dat het arrest aan de deskundigBc
de taak opdraagt te onderzoeken of het
verzet van eiser tegen de benoeming van
dokter G ... kon gerechtvaardigd zijn door
een onvoldoende geschiktheid van gezegde dokter op gebied van de louter
menselijke hoedanigheden, en of verweerster ernstige bezwaren kon opperen
tegen de kandidatuur van dokter Herwig
M ... , niet alleen uit medisch oogpunt
maar ook om enige andere reden, zoals
bijvoorbeeld het gevaar dat door zijn
benoeming zekere mistoestanden in de
(2) Raadpl. cass., 16 oktober 1970 (A1·r.

cass., 1971, biz. 158) en de arresten waarvan
sprake in de noot.
(3) A1•r. cass., 1970, biz. 889.
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kliniek konclen in de hand gewerkt worden,
te1'wijl zocloende het arrest de cleskunclige gelast met het cloen van constateringen en het uitbrengen van aclvies over
vragen die niet van technische aarcl zijn,
zulks in strijd met wat voonnelcl artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek
voorschrijft :
Overwegende dat het aal'lgevoerde
artikel aan de rechter de macht toekent
deskuncligen te gelasten vaststellingen te
cloen of een technisch aclvies te geven ;
Overwegencle dat ten deze de rechters
zich niet van een taak ontlast hebben
die zij zelf konclen vervullen cloch, gelet
op de technische aarcl Val'l het vraagstuk,
gemeencl hebben de opinie van cleskuncligen te moeten inwinnen ;
Dat het arrest alclus bet 'in het middel
aangevoercle artikel niet schendt ;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
01n die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
31 oktober 1975. 1 6 kamer. Voo1'zitte1', de H. De Vreese, raadsheer
waarnemend voorz.itter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. Gelijklt~iclende
concl1~sie, de H. Colard, advocaat-generaal. PleiteTs, de HH. Bayart en
van Heeke.

1e KAMER:- 31 oktober 1975.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN.
- BESLISSING DIE OM VAGE REDENEN
EEN VORDERING TOT VlUJWARING AFWIJST. - NIET REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

Niet 1·egelmatig m~t Teclenen om/deed is cle
beslissing 'clie om vage 1'eclenen een
vo1·cleTing tot m·ijwaTing ajwijst (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP (( GROEP JOSI
CENTRALE VERZEKERINGSMAATSOHAP(1) Raadpl. cass., 13 juni en 21 juni 1974
(An·. cass., 1975, blz. 1131 en 1169),
CASSATIE,

1976. -

10

PIJ 1919 "• T. BELGISOHE NAAl\iLOZE
VENNOOTSOHAP VOOR VERZEKERINGEN
C< DE BIJ" EN NAAJl!ILOZE VENNOOTSOHAP
VOOR VERZEKERINGEN « DE BIJ - DE
VREDE )),)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 maart 1973 door het Hof
van beroep te Brussel ge~wezen ;
Overwegencle dat eerste verweerster
door tweede verweerster opgeslorpt word
en dat laatstgenoemcle verklaart het
gecling te hervatten;
Over hot middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grondvvet, 1319, 1320 en 1322 van hot Burgerlijk Wetboek,
cloonlat, na geconstateerd te hebben
dat de vordering van de Belgische Staat
ertoe strekt eiseres te veroordelen tot het
vergoeden van de schade op 16 juli 1968
aangebracht aan eon verlichtingspaal en
eon wegwijzerpaal ingevolge aanrijding
door eon zekere R.R., dat deze laatste
regelmatig verzekerd was bij eerste verweerster overeenkomstig de wet van
1 juli 1956 op de verplichto verzekering
inzake motorvoertuigen, dat gezegde
R.R. de schade veroorzaakte aan hot
stuur van de auto Dodge, met « handelaarsplaat" FK 431, toebehorende aan
zijn broer R.M., gara.gehouder die in cleze
hoedanigheid voor zijn wagon verzekercl
was bij eiseres, en clat op hot ogenblik
van hot ongeval de wagon van R.R.
defect en buiten omloop was, en na beslist
te hebben dat eiseres gehouclen was de
Belgische Staat te vergoeclen en haar
tot het betalen van die vergoeding te
hebben veroorcleelcl, hot arrest de verdering in tussenkomst en vrijwaring door
eiseres tegen eerste verweerster gericht
ongegroncl verklaart, om de reclen clat een
onderscheid client gemaakt te worden
tussen enerzijcls de vraag nopens de
waarborg-verbintenis van de beicle verzekeraars ten opzichte van de clercleschaclelij der, en anclerzij cls de . vraag
nopens de onderlinge bijdrage van de
verzekeraars, clit is de vraag wie van
beiclen uiteindelijk tot dekking van het
litigieuze risico gehouden is, dat doze
laatste vraag hot voorwerp kan uitmaken
van een rechtstreekse vordering in tussenkomst, die eiseres niet heeft ingestelcl,
dat de vorclering in tussenkomst en vrijwaril'lg van eiseres tegen eerste verweerster als zodal'lig, bij ontstentenis van
contractuele of wettelijke rechtsgrond,
niet kan worden ingewilligd, dat hot
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hand van het beginsel van de VrlJwarmg,
doch enkel met inachtneming van de
regel van de verbinteJlis tot bijdrage in
de waarborg tegen eenzelfde risi~o, en
dat de beslechting van · d1t gesch1lpunt
in het raam van het aanhangig gerechtelijk contract niet ter beoordeling staat
van het hof van beroep en door eiseres
enkel op rechtstreekse vordering kon
worden benaarstigd,
tenvijl, ee1·ste o1_KleT~~el, nu eiseres, in
haar dagvaardmg 1n vriJwarmg en tussenkomst van 4 mei 1970 had laten gelden,
enerzijds dat in haar polis door R.M.
onderschreven, bedongen was dat de
waarboro· van eiseres slechts aanvullend
was en geen uitwerking had in de mate
dat de personen eli~. schade ha;dden geleden daarvan werkehJk vergoedmg konden
bekomen op grond van een lopend contract dat de burgerlijke aansprakelijkheid dekte waartoe het aangeduide voertuig aanleiding gaf, en anderzijds dat in
de polis van eerste verweerster door R.R.
onderschreven bedongen was dat de
dekking zich uitstrekte tot de burgerlijke
aansprakelijkheid van de bestuurder van
een motorvoertuig dat aan een derde
toebehoorde en tot hetzelfde gebruik
bestemd was als het mnschreven voertuig, indien dat motorvoertuig gedurende
niet lano·er dan een kalenderm.aand het
omschre~en motorvoertuig, dat om welke reden ook onbruikbaar zou zijn, verving, en dat deze voorwaarden ten deze
verwezenlijkt waren, nu eiseres in gezegde
dagvaarding hieruit afleidde dat eerste
verweerster gehouden was tussen te
komen, in te staan voor de schade door
haar verzekerde veroorzaakt en eiseres
te vrijwaren indien nodig ten overstaan
van de eis van de Belgische Staat voor
elke veroordeling lastens haar uitgesproken in principaal, interesten en kosten,
en nu eiseres deze stelling had gehandhaafd in haar conclusie in eerste aanleg
genomen, in haar akte van hoger beroep
van 7 juli Hl7l en in haar conclusie
voor het hof van beroep, hieruit volgt
dat, in strijd met wat het arrest verldaart, de vraag nopens de onderlinge
bijdrage van eiseres en eerste verweerster,
en de vraag wie uiteindelijk tot dekking
van het litigieuze risico gehouden was,
regelmatig bij het hof van beroep aanhangig was gemaakt, dat eiseres de
contractuele en wettelijke grondslag van
haar vordering had aangeduid, en dat het
arrest aldus de bewijskracht miskent

welke krachtens de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Bmgerlijk Wetboek gehecht wordt aan de hoger bedoelde dagvaarding in tussenkomst en vrijwaring,
conclusie in eerste aanleg, akte van
beroep, en conclusie in hoger beroep ;
tweede oncle1·cleel, het niet mogelijk is
te weten waarin het beginsel van de
vrijwaring bestaat, dat door eiseres naar
het oordeel van de rechters ten onrechte
zou ingeroepen zijn, welke oncluidelijkheid in de motivering van het arrest
gelijkstaat met een gebrek aan de door
artikel 97 van de Gronclwet vere1ste
motivering :
Overwegende dat de hoofdvordering
door de schadelijder, de Belgische Staat,
ingesteld werd tegen eiseres, verzekeraar
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar van de wagen waarmede het ongeval veroorzaakt werd ;
Dat eiseres overeenkornstig de artikelen 15, 16, 812 en 813 van het Gerechtelijk vVetboek eerste verweerster, verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader van het
ongeval, in tussenkomst dagvaardde ten
einde zich te horen veroordelen 01n haar
te vrijwaren, indien nodig, ten opzichte
van de eis van de Belgische Staat, voor
alle veroordeling tegen haar uitgesproken;
Dat het arrest die tussenvordering
afwijst om de reden dat het geschilp1.mt
dat zij doet rijzen betreffende de alternatieve verzekeringsverplichting van beide
maatschappijen jegens de schadelijder
" niet kan opgelost ·worden aan de hand
van het beginsel van de vrijwaring '' en
niet ter beoordeling staat van het hof
van beroep daar " de beslechting ervan
enkel op rechtstreekse vordering kan
worden benaarstigd " ;
Overwegende dat die beschouwing in
het onzekere laat op welk beginsel van de
vrijwaring de beslissing steunt, welke
onduidelijld1eid in de motivering het
Hof in de omnogelijkheid stelt de wettelijlilleid van de beslissin.g te toetsen., en
gelijkstaat met een gebrek aan de d_oor
artikel 97 van de Grondwet vere1ste
motivering ;
Dat het middel gegroncl is;
Om die reden.en, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak cloet
over de vorclering in tussenkomst en
vrijwaring van eiseres en over de kosten ;
beveelt clat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigcle beslissing ; houdt
de kosten aan opdat erover door de
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feitenrechter zou worden beslist; verwijst de a.ldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.
31 oktober 1975. 1e lmmer. Vom·zitte?', de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Van LeC'kwijck. - Gelijklttidende
conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal. - Pleite?'s, de HR. Bayart en Dassesse.

oudeTs van een
het a?'?'est van
hof van beToep
maatTegel heejt

mindmjaTig kind tegen
de jettgdkame?' van het
dat t.a.v. dat kind een
bevolen (2).

(L ... J., L ... G. EN S ... ,
T. DE EOHTGENOTEN B.,,-0 ... )
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 juni 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, jeugclkarner (3) :

2e

KAli'IER.-

3 november 1975.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
PERSONEN BEVOEGD Oll'I ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN. STRAFZAKEN.
-ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP
(JEUGDKAJl;IER) WAARBIJ EEN ll'IINDERJARIGE WORDT BERISPT.- BESLISSING
WAARTEGEN DE OUDERS VAN DE MINDERJARIGE EEN OASSATIEBEROEP KUNNEN INSTELLEN.

20 JEUGDBESCHERMING. WET
VAN 8 APRIL 1965. BESLISSING VAN
HET HOF VAN BEROEP (JEUGDKAlVIER)
WAARBIJ EEN MINDERJARIGE WORDT
BERISPT. BESLISSING WAARTEGEN
DE OUDERS VAN DE l\'IINDERJARIGE EEN
OASSATIEBEROEP KUNNEN INSTELLEN.

3o VOORZIENING IN CASSATIE. VoRM. STRAFZAKEN. JEUGDBESOHERli'IING.- 0ASSATIEBEROEP VAN
EEN DER OUDERS VAN HET KIND W AARTEGEN EEN MAATREGEL IS BEVOLEN.
0ASSATIEBEROEP NIET BETEKEND
AAN DE PARTIJEN TEGEN WIE HET IS
GERIOHT. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2o De oudeTs wie?' kind is be?'ispt

dam· een jeugcl?·echtbank zijn partijen
in de zaak, in de zin van a1·tikel 58 van
de wet van 8 apTil 1965; deze ktmnen
zich dus in cassatie voO?"zien tegen deze
beslissing (1). (Artt. 37, 58 en 62 wet
van 8 april 1965.) (Impliciete oplossing.)
3° Niet ontvankelijk, wegens niet-beteke-

ning aan de pa1·tijen tegen wie het is
ge1·icht, is het cassatiebeToep van de
(1) Raadpi. cass., 20 juni 1972 (A?'J'. cass.,
1972, biz. 1003) en 21 januari 1974 (ibid.,
1974, biz. 556).

I. Op de voorziening van L... J.,
beklaagcle :
1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :

Overwegencle dat de substantiele of op
straffe van nietigheicl voorgeschreven
rechtsvorn1en werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de burgerlijke partijen :
Overwegende dat het bestreden arrest
aan de verweerders een provisionele
vergoeding toekent en voor het overige
een deskundigenonderzoek beveelt ;
Overwegende dat die beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het vVetboek van strafvordering ;
dat zij evenmin uitspraak doet over een
geschil betreffende de bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;

II. Op de voorziening van L ... G. :
I

1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders, burgerlijke partijen :

Overwegende dat, daar eiser buiten
vervolging werd gesteld, zijn voorzienin.g
niet ontvankelijk is wegens het ontbreken
van belang;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openhaar ministerie :
Overwegende dat, nit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eisers voorziening betekend
werd aan het openqaar ministerie :
(2) Raadpl. cass., 3 maart 1975 (A?'?', cass.,
1975, biz. 750).
(3) Hierbij was berispt de eiser L. :r., minderjarige zoon van de eisers L, G. en S., die
niet in het geding waren tussengekomen.
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DEN, VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING WELKE TEGEN HEN WERD
INGESTELD. - BRENGT VERNIE'l'IGING
MEDE VAN DE BESLISSING, ZELFS AL IS
HET EEN EINDBESLISSING, OP DE TEGEN
HEN INGESTELDE BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN WELKE HET GEVOLG ZIJN
VAN DE EERSTE, WANNEER DE BEKLAAGDEN IN HUN VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING
FORMEEL VERKLAARD HEBBEN NIET TE
BERUSTEN IN DE BURGERLIJKE BESOHIKKINGEN.

Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
III. Op de voorziening vanS ...
l. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders burgerlijke partijen:

Overwegende dat eiseres regel:rnatig
afstand van haar voorziening heeft gedaan;
2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het openbaar ministerie :
Overwegende dat, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de voorziening van eiseres
betekend werd aan hct openbaar ministerie ·
Dat de voorziening niet ontva.nkelijk
is;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van eiseres, - voor
zover die voorziening gericht is tegen de
civielrechtelijke vorderingen van het
arrest ; verwerpt de voorzieningen voor
het overige ; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
3 noven<ber 1975. 2 8 kamer.
Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeVe1',
de H. Legros. · - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

V oo1·zitte1',

28 KAMER. -

3 november 1975.

1° HELING.- BESTANDDELEN.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.HELING. OoNOLUSIE WAARIN DE
VOORAFGAANDE OF GELIJKTIJDIGE WETENSOHAP VAN DE ONREOHTMATIGE
OORSPRONG VAN HET VOORwERP WORDT
BETWIST. - VERWEER AFGELEID UIT
DE AFWEZIGHEID VAN DE WIL OM DAT
VOORWERP AAN DE NASPORINGEN VAN
DE EIGENAAR TE ONTTREKKEN.
BESLISSING WELKE DIT VERWEER ONBEANTWOORD LAAT.- 0NREGELMATIG
GE~rOTIVEERDE BESLISSING.

30 OASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - VERNIETIGING, OP DE BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAG-

I 0 Bestandclelen van heling zijn bezit of

detentie van een doo1· middel van een
misdaad of wanbecl1·iyj van een cle1'de
bekomen voorwe1·p en de voomjgaande
of gelijktijdige wetenschap van de on1'echtmatige 001'BP1'ong van clit voo?'We1'p;
de wil om dit voorwe1·p te ontt1·ekken aan
de naspo1'ingen van de eigenaa1· kan een
gegeven zijn om deze wetenschap te
beoonlelen (1). (Art. 505 S.W.)
2°

Niet 1'egelmatig gemotiveenl is de
beslissing waa1·bij de beklaagde wegens
heling wonlt Ve?'OO?'deeld, zonde1' te antwoonlen op het middel waa1·in wo1'dt
gewezen OJJ de afwezigheid van de vom·afgaande of gelijktijdige wetenschap
van de o1wechtmatige 001'SJJ1'ong van het
vom'We?'P en van cle wil om clit voo1'We1·p
aan de naspo1·ingen van de eigenaa1· te
ontt1·elcken. (Art. 97 Grondwet.)

3° Ve1'nietiging van de beslissingen op de
tegen de beklaagden ingestelde stmfvo1'de?·ing b?'engt ve1·nietiging mede van
de beslissingen op de tegen hen ingestelde btwge1·lijke 1'echtsvonle1·ingen, die
het gevolg zijn van de ee1·ste, zelfs indien
de beslissingen op de tegen de beklactgden
ingestelde bu1· ge1·l~j lee 1'echtsvorde1·ingen
eindbeslissingen zijn en deze beklaagden
zich dam·tegen niet in cassatie hebben
voo1'Zien, wannee1' de beklaagden ·in hun
ve1·kla1'ing van voo?·ziening gezegd hebben dat zij hun cassatiebe1'oep 1·ichtten
tegen de stmf?'echtelijke beschikkingen
<e mam· zonde1· in de btt1'ge1'lijke beschilclcingen te be1'itsten " (2).
(1) Raadpl. cass., 15 mei 1950 (Bt<ll. en
Pas., 1950, I, 649), 11 juli 1955 (ibid., 1955,
I, 1232), 14 oktober 1957 (ibid., 1958, I, 127),
24 mei 1967 (A?'?', cass., 1967, blz. 1169), en
25 september 1973 (ibid., 1974, blz. 87).
(2) Raadpl. cass., 21 januari 1975, twee
arresten (An·. cass., 1975, biz. 561 en 565).
Dienaangaande hacl het openbaar ministerie een andersluidende conclusie genomen
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(HENSMANS A. EN R.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 3 juni 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, rechtdoende
als gerecht waarnaar de zaak verwezen
werd;
Gelet op het arrest van ll februari 1974
van het Hof (1);
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schencling van artikel 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat heling vergt als
bestanddelen het bezitten of het onder
zich hebben van een zaak verkregen door
een door een derde gepleegde rnisdaad
of vval1.bedrijf en de voorafgaande of
met het in bezit nemen samenvallende
ke1mis Vall. de wederrechtelijke herkomst
van de zaak;
Overwegende dat de vvil om dit voorwerp aan de opzoekingen van de eigenaar
te onttrekken een gegeven kan opleveren
ter beoordeling van die kennis ;
Overwegende dat de eisers in lnm voor
het hof van beroep neergelegde conclusie
ter betwisting "\ran die kennis en die wil
enerzijds de redenen van de vrijspraak
van de eerste rechter tot de hunne hadden
gemaakt en anderzijds een geheel van
welbepaalde omstandigheden en verInoedens aanvoerden ;
Overwegende dat het arrest geen
passend antwoord geeft op de conclusie
waarin de eisers beweerden dat zij in
geen geval die waren aan de opzoekingen
van de eigenaar hadden willen onttrekken, welke conclusie gegrond is op de
afwezigheid van elke gedraging eigen
aan verberging van die waren, op het
bestaan van facturen Vall. aankoop en
verkoop, op het feit dat de aankopen
en de verkopen in de boekhouding werden
opgetekend en ten slotte op de door de
eerste rechter geuite overweging dat de
dieven konden worden opgespoord " grotendeels dank zij de regelmatig gehouden
boekhouding van de firma geleid door
de consorten Hensn1ans » ;
Dat het arrest derhalve niet regelmatig
1net redenen is omkleed ;
daar het van ·oordeel was dat aangezien de
beslissingen op de tegen de beklaagden ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen einclbeslissingen waren, cle beklaagclen zich tegelijk
hiertegen en tegen cle strafrechtelijke beschikkingen in cassatie haclclen moeten voorzien en

Overwegende dat de beslissingen op
de civielrechtelijke vorderingen ingesteld
tegen de eisers, ei11.dbeslissingen zijn in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Dat de eisers in hun verklaring van
cassatieberoep vermelden dat zij hun
beroep richten tegen de strafrechtelijke
beschikkingen " maar zonder dat zij in
de civielrechtelijke beschikkingen berusten »;
Dat derhalve de vernietiging van de
beslissingen op de strafvordering ingesteld tegen de eisers de vernietiging met
zich brengt van de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen ingestelcl
tegen hen, welke laatste beslissingen het
gevolg zijn van de eerste ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de strafvordering en de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen de
eisers; 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 Bergen.
3 november 1975. ~ 2e kamer. ~
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Legros. ~ Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. J. Veldekens (van de
balie te Brussel).

2"

KAMER.~

3 november 1975.

1° VONNISSEN EN ARRESTEN.
VERBETEREND VONNIS. ~ DOEL VAN
DE VERBETERING.

GEWIJSDE. ~
STRAFZAKEN. ~ RECHTER BI.J WIE EEN
VERZOEKSCHRIFT
TOT
VERBETERING
VAN ZI.JN BESLISSING AANHANGIG I S . RECHTER DIE ENKEL EEN VERSCHRI.J·
VING VERBETERT. ~ GEEN MISKENNING VAN RET GEWI.JSDE.

2° RECHTERLIJK

clat, door hieraan toe te voegen clat zij niet
in de burgerlijke beschikkingen berustten,
zij zich claartegen niet in cassatie haclclen
voorzien.
(1) Onuitgegeven arrest.

-2941o De 1'eahte1· kan de versahrijvingen of
mis1·ekeningen die in een doo?' hem gewezen beslissing voo1•komen, ve1·bete1·en,
zonde1· evenwel de dam·in bevestigcle
1'eahten tdt te breiden, te bepe1·ken of te
wijzigen (1). (Art. 794 G.W.)
2o Het gezag van gewijscle van een veroor-

delend vonnis in strafzaken w01·dt niet
miskend door de 1·echte1' die enkel een
ve1·sah1·ijving in een cloo1· hem gewezen
beslissing ve1·bete1·t (2).
(GOElVIANS.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 augustus 1975 gewezen
door het Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 794 van het Gerechtelijk
W etboek en de miskenning van het
algen::teen rechtsbeginsel waarbij het gezag van het rechterlijke gewijsde- in
strafzaken wordt gehuldigcl ;
doonlat het arrest met bevestiging van
het beroepen vonnis beslist dat de veroordeling die bij vonnis van 25 juni 1975
tegen eiser werd uitgesproken, niet van
het uitstel is voorzien en preciseert dat
de gedrukte vern.teldingen betreffende het
uitstel voorkomende in het beschikkend
gecleelte van genoemcl vonnis moeten
worden beschouwd als zijnde teniet gedaan door schrapping,
te1•wijl dat vonnis in zijn beschikkend
gedeelte " zegt dat de tenuitvoerlegging
van het huidige vonnis gedurende een
term.ijn van ... jaar zal uitgesteld worden
wat betreft .. . overeenkomstig de wet
betreffencle de opschorting, het uitstel
en de probatie '' ; luidens artikel 794 van
het Gerechtelijk Wetboek de rechter de
verschrijvingen of rnisrekeningen die in
een door hem gewezen beslissing voorkOlnen, kan verbeteren, zonder evenwel
de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen ; en het
hof van beroep ten deze het recht tot
uitstel dat ten gunste van eiser door het
vonnis van 25 juni 197 5 werd bevestigd,
heeft beperkt, door dit in te trekken ;
en het arrest derhalve het gezag dat
(1) Raadpl. cass., 25 februari 1974 (A?'?',

cass., 1974, blz. 697).
(2) Raadpl. cass., 20 november 1967 (A1·r.

cass., 1968, biz. 402).

definitief aan dit
miskend :

vo~:tnis

is gehecht, heeft

Overwegende dat om met bevestiging
van het beroepen vonnis te beslissen dat
de tegen eiser bij vonnis van 25 jcmi 1975
uitgesproken veroordeling niet is voorzien van het uitstel en om nader te bepalen dat de gedrukte vermeldingen betreffende het uitstel voorkomende in het
beschikkend gedeelte van het veroordelingsvom:tis moeten worden beschouwd
als zijnde teniet gedaan door schrapping
en derhalve zonder invloed, het arrest
erop -vvijst " dat het vonnis opgesteld
werd op losse bladen met van te voren
tot aile doeleinden gedrukte vermeldingen, waaronder in het gedeelte bestemd
voor de beschikking zelf, de vermelding
van de wet van 29 jcmi 1964 betreffende
het uitstel, alsmede een formule betreffende de toepassing van het uitstel ;
.. . dat noch de vermelding van de wet
van 1964, noch genoemde formule werden
geschrapt door de rechter die de veroordelingen heeft uitgesproken ... ; dat de
vermeldingen ldaarblijkelijk door loutere
onachtzaamheid niet werden doorgehaald ... ; clat in de formule betreffende
het uitstel " witte vakken '' voorkomen,
die moeten worden gebruikt, indien uitstel wordt verleend; dat zulks niet wercl
gedaan, zodat niet aileen de ducu· van
het zogenaamd uitstel, maar evenmin
het voorwerp ervan niet is vermeld ; ...
dat het feit dat niet-verlening van uitstel
vaststaat en dat bijgevolg werd nagelaten de kwestieuze geclrukte vermeldingen
te schrappen, niet aileen hieruit blijkt
clat geen enkel van de genoemde " witte
vakken " werd ingevuld maar eveneens
hieruit dat de geclrukte formule betreffende het uitstel die voorkomt in het
gedeelte van het vo~u1is bestemcl voor
de redengeving ervan en die in de onclerstelling van het verlenen van uitstel
nooclzakelijkerwijze ook moest worden
ingevulcl met de redenen tot toekenning
van die gunst, wel werd geschrapt " ;
Overwegende dat het arrest aldus in
feite vaststelt dat het vonnis van 25 juni
1975 een verschrijving inhield, die de
rechter die clit vonnis heeft gewezen overeenkomstig artikel 794 van het GerechteJijk Wetboek kon verbeteren; dat het
aldus de daarin bevestigde rechten niet
uitbreidt, beperkt, of wijzigt ;
Overwegende dat het arrest derhalve
het gezag van het rechterlijk gewijsde
van het vonnis van 25 juni 1975 niet
heeft kunnen miskennen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat· de beslissing overeenkomstig de wet
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
3 november I975. ze kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1',
de H. Screvens. Gelijklt~idende conclttsie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

ze KAl\IER.- 3 november 1975.
Io VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
00RRECTIONELE
RECHTBANK. PROCES-VERBAAL VAN
EEN TERECHTZITTING TIJDENS WELKE
DE ZAAK BEHANDELD 'NERD, NIET
VOORZIEN VAN DE HANDTEKENING VAN
DE VOORZITTER OF VAN DE GRIFFIER.VONNIS WAARIN NIET ALLE VEREISTE
VASTSTELLINGEN VOORKOMEN OM DE
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING TE BEWIJZEN,- NIETIGHEID VAN
RET VONNIS.

2o

VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BEROEPEN VONNIS
NIETIG. ARREST VAN HET HOF
VAN BEROEP DAT DEZE NIETIGHEID
OVERNEEl\fT. NIETIGHEID VAN HET
ARREST.

I o Nietig is het vonnis van de co1'1'ectionele

1·echtbank, indien het proces-ve1·baal van
de terechtzitting, tijdens welke de zaak
behandeld we1·d, niet voo1·zien is van de
handtekening van de voo1·zitte1· of van
de g1'ijfie1· en in het vonnis niet alle ve1'·
eiste vaststellingen voorkomen om de
1·egelmatigheid van de 1·echtspleging te
bewijzen (I). (Artt. 155 en 189 Sv.;
art. 10 wet van I mei 1849.)
2° Nietig is het a1'1'est van het hof van
be1'oep dat de nietigheicl ove1•neemt waa1'door het be1·oepen vonnis is aangetast (2).
(1} Cass., 28 mei 1973 (A1'1', oass., 1973,
blz. 943}; raadpl. cass., 4 maart 1975 (ibid.,
1975, blz. 752).
(2} Oass., 28 mei 1973, hiet·boven aangehaald; raadpl. cass., 20 en 26 mei 1975 (A1'1'.
cass., 1975, blz. 907 en 914).

(PROCUREUR·GENERAAL
BIJ HET HOF VAN .BEROEP TE BERGEN,
T. COULON.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 mei 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Bergen ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 96,
97 van de Grondwet, 779 van het
Gerechtelijk Wetboek, 155, 189, 190, 2ll
van het W etboek van strafvordering en
IO van de wet van I mei I849 op de rechtbanken van eenvoudige en van correctionele politie :
Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 3 oktober 197 4
van de Correctionele Rechtbank te Bergen, tijdens welke de zaak werd onderzocht, niet ondertekend is door de magistraat die de debatten heeft voorgezeten
en evenmin vaststelt dat het hem onmogelijk was het te ondertekenen ;
Overwegende dat luidens artikel 10
van de wet van I Inei 1849, de bij de
artikelen 155 en 189 van het Wetboek
van strafvordering voorgeschreven aantekeningen zowel door de voorzitter als
door de griffier moeten worden ondertekend ; dat die fonnaliteit opgelegd is
o1n aan de processen-verbaal van de
terechtzitting een authentiek karakter
te geven; dat bij ox1tstentenis ervan de
processen-verbaal niet bewijzen dat de
erin uiteengezette forrnaliteiten in acht
werden genmnen ;
Overwegende dat het beroepen vonnis
niet alle vaststellingen inhoudt, die vereist zijn om de regelmatigheid van de
procedure tijdens voornoemde terechtzitting te kunnen bewijzen ;
Overwegende dat het arrest verklaart
het beroepen vonnis te bevestigen, met
uitzondering van twee verbeteringen, en
het onder meer steunt op de niet strijdige
redenen van de eerste rechter ; dat het
aldus de nietigheid, die de procedure
voor de eerste rechter aantastte, tot de
zijne heeft gemaakt ;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding toe is het door eiser aangevoerde middel na te gaan, hetwelk geen
ruimere vernietiging of vernietiging zonder venvijzing zou kunnen meebrengen,
vernietigt het bestreden arrest, voor
zover het uitspraak doet op de strafvordering ingesteld tegen verweerder ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
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worden gerrmakt 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.

WAARIN FElTEN EN RECHT ZI.JN VERJVIENGD. NIET-ONTVANKELI.JKHEID.

5o

GEMEENTEVERORDENING.
ALLE ANDERE SAJVIENSCHOLINGEN DAN
DIE W AARVOOR BI.JZONDER VERLOF
WERD VERLEEND ZI.JN VERBODEN 6P
HET GRONDGEBIED VAN EEN GEJ\'i:EENTE.
VERBOD BEOOGT ALLEEN SAMENSCHOLINGEN IN OPEN LUCHT.

6D

GRONDWET. ARTIKEL 19. GEM:EENTEVERORDENING, WAARBI.J ALLE SAMENSCHOLINGEN, ALLE VERKEER
IN GROEPEN, ALLE OPTOCHTEN BUITEN
DEZE WAARVOOR BI.JZONDERE TOELATING WERD VERLEEND, VERBODEN ZI.JN.
VERBOD BEOOGT ALLEEN DE SAJ\IENSCHOLINGEN IN OPEN LUCHT.

7°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VEROORDELING. GEEN VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN ALLE
BESTANDDELEN VAN HE'l' l\HSDRI.TF. GEEN REGELMATIG GEJI'IOTIVEERDE BESLISSING.

3 november 1975. 2 8 karner. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggever,
de H. Meeus. GelijHuidende concl~1sie,
de H. Ballet, advocaat-generaal.

2°
1°

2o

KAJVIER.-

3

november

1975.

GEJYIEENTEVERORDENING.
PoLITIEVERORDENINGEN VAN DE GEJ\'IEENTERADEN WORDEN BIND END VANAF DE VI.JFDE DAG NA HUN BEKENDJVIAKING.- GEEN OPNEJVIING VAN DEZE
VERORDENINGEN IN HET « BESTUURSJVIEJVIORIAAL l> VAN DE PROVINCIE. VERZUIM: ZONDER INVLOED OP HUN
BINDEND KARAKTER.

GEMEENTEVERORDENING.
BEKENDJVIAKING. VERBOD DE WETTELI.JKHEID VAN DE REGLEJ\'lENTEN EN
VERORDENINGEN VAN VOOR DE WET VAN
30 DECEJVIBER 1887 TE BETWISTEN OP
GROND DAT ZI.J SLECHTS DOOR iVIIDDEL
VAN AANPLAKKING OF VAN Ol\'IROEPING
ZOUDEN BEKENDGEJVIAAKT ZI.JN.
DRAAGWI.JDTE VAN DIT VERBOD.

1° De politieve1'onleningen van de gemeente1·aclen w01·clen in de 1'egel binclend ·ucmaf
de vijfcle clag na lnm bekenclmaking;
niet-opneming van cleze ve1'o1'Cleningen
in het BestuurSinemoriaal van de
p1'ovincie heeft geen invloed op hun
binclend kamkte1· (1). (Art. 129 Grandwet; artt. 78 en 102 gemeentewet.)

3°

GEMEENTEVERORDENING.
BEKENDJVIAKING. BEvVI.TS VAN HET
FElT EN VAN DE DATUJVI VAN BEKENDJVIAKING. BEWI.JS DAT DOOR ALLE
WETTELI.JKE
BEWI.JSJ\1IDDELEN
KAN
vVORDEN GELEVERD.

4°

CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. MIDDEL HIERUIT AFGELEID
DAT HET BEWI.TS VAN DE BEKENDJVIAKING VAN EEN POLITIEREGLEJVIENT
NIET WERD GELEVERD. MIDDEL

2° A1·tikel 102, lid 6, van de gemeentewet,
volgens hettuelk het ve1·boden is cle wettelijkheid van cle 1'eglementen en ve1'onleningen van v661· cle wet van 30 clecembe1·
1887 te betwisten op gTond clat zij slechts
dooT miclclel van aanplakking of om1'oeping zijn belcenclgemaakt, heeft bet1'ekking op cle gemeenteve1'o1·deningen
die ttitsltlitencl doo1' micldel van ctanJJlakking of ttitslttitend cloo1· midclel van
01moeping zijn bekendgemaakt (2) ; deze
bepaling heeft geen bet1·ekking op de
1'echtsvo1·men van opneming van cle
JJolitiereglementen in het Bestuurs-

(1) Cass., 9 januari 1882 (Pas., 1882, I, 25;
Rev. cle l'Administration, 1900, blz. 311).
De opnerning van de politiereglementen
in het Besttt~t1'S?JW?JW1'iaal heeft tot doel de
ambtenaren van het openbaar rninisterie te
wijzen op het bestaan van het reglement en
hlm de gelegenheid te bieden na te gaan of het
wer·d neergelegd op de griffie van de rechtbank
van eerste aanleg en van het vredegerecht.
Les Novelles, InstUtdions conmntnales, nr. 807;
DEMBOUR, Les ponvoiTs de police administ1·ative

gfmeTale des attioTites locales, m·. 104, blz. 134
en 135 ; DOVILLE en WILLIQUET, La loi commtmale, nr. 919, blz. 217.
(2) Oass., ver. kamers, 1 februari 1888
(Pas., 1888, I, 85).
Over de draagwijdte van de wet van 30 decembel' 1887, raaclpl. WILKIN, CommeJ;tai:~·e
de la lo'i comnmnale, d. I, nr. 276.
(3) ContJ·a : vVILKIN, La police comnmnale,
nr. 30, blz. 46 en 47.

memoriaal

(3). (Artt. 78 en 102 ge-
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3o Bij geb1·eke van een koninklijlc beslnit
inzake de vorm waaTin het jeit en de
datttm van de belcendmalcing van de
gemeenteve1·onleningen moeten wonlen
vastgesteld, kan het bewijs daaTvan WOT·
den gelevm·d dooT alle wettelijke bewijsmiddelen (1). (Art. 102 gemeentewet.)
40 Niet ontvankelijk wegens veTmenging

van jeiten en Techt is het middel hieTuit
afgeleid dat het bewijs van de belwndmaking van een JJolitieTeglement niet
is gelevenl (2).
5o en Qo KTachtens aTtikel 19 van de
GTondwet lcnnnen alleen de bijeenkomsten in open lttcht aan een vooTaj"
gaand ve1·loj onde1'W01'pen wm·den ; het
vonnis waaTbij de beklaagcle wonlt ve1'·
oonleelcl omdat hij aan een samenscholing
heejt deelgenomen met oveTtTecling van
.een gemeentelijk politiereglement moet
chts vaststellen clat deze samenscholing
een bijeenkomst in open Zttcht was.
7o Niet 1·egelmatig gemotiveercl is de beslissing waa1·bij de beklaagde woTdt vm·om·deeld wegens een misdTijj, als zij het
bestaan van alle bestanddelen van het
misdrijj niet vaststelt (3). (Art. 97
Grondwet.)
(KOWAL EN CHOJVIA.)

ARREST

(vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 januari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 78 van de gemeentewet en van het beginsel volgens hetwelk de besluiten van de administraties
pas binclend zijn nadat zij de door de
wet bepaalde openbaarheicl hebben gekregen,
cloonlat het vonnis beslist dat niet(1) Raadpl. cass., 20 juli 1951 (BHll. en
Pas., 1951, I, 794), 14 januari 1952 (ibid.,
1952, I, 256) en 16 mei 1961 (ibid., 1961, I,
998).
(2) Raadpl. cass., 13 oktober 1975, sHp1'ct,
biz. 188.
(3) Cass., 13 en 14 oktober 1975, sup1'a,
biz. 195 en 200.

vermelding in het Bestnw·smemoriaal
van de provincie Brabant van de verordening van de gemeente Ukkel op basis
waarvan de vervolging wercl ingesteld,
de geldigheid van dit reglement niet in
de weg staat,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, artikel 78 van
de gemeentewet die ven11elding oplegt,
zonder welke de aan het gmneentebesluit
gegeven openbaarheicl onvolledig is ;
· tweede onde1·deel, al kunnen het feit en
de daturn van bekenclmaking van de
gemeentereglementen door alle wettelijke
bewijsrniddelen bewezen worden, het
openbaar ministorie dit bewijs clat op
hem rust, niet bijbrengt ;
denle onderdeel, artikel 21 van de wet
van 30 december 1887, lid 5 en 6 van
artikel 102 van de gemeentewet geworden, beschikt dat " het voortaan verboden is de wettelijkheid van de regiementon en besluiten, die v66r deze wet
bestonden, te betwisten, op grand dat
zij slechts zouden bekendg01Ttaakt goworden zijn door middel van aanplakking
of van omroeping "; clientengovolge de
verordeningen die na de wet van 30 december 1887 uitgevaarcligd zijn, openbaar moeten worden gemaakt zoals voorgeschreven bij artikel 78 van de gemeentewet en het vonnis ten onrechte beslist
clat niet-vermelding ervan in het Bestmt1'smemo1·iaal geen invloed heeft op
de geldigheid van de verordening :
Betreffende het eerste en het derde
onderdeel :
Overwegende dat krachtens artikell02
van de gemeentewet en onder voorbehoud van de bepalingen van dit artikel
die in de plattelandsgemeenten van toepassing zijn, de reglementen en verordeningen van de gemeenteraden door toedoen van burgemeester en schepenen
bekendgenmakt worden door rniddel van
omroeping en van aanplakking en vanaf
de vijfde dag na hun bekendrnaking
verbindend zijn, behalve wanneer het
reglement of de verordening een kortere
tijd bepaalt ; dat het feit en de datum van
bekendmaking zijn vastgesteld op de
vv:ijze, die bij het koninklijk besluit zal
worden bepaald ;
Overwegende dat, daar geen enkel
koninldijk besluit genomen tor u:itvoering
van voornoemde wetsbepaling de wijze
heeft bepaald waarop het feit en de datum
van de bekendmaking van de gemeenteverordeningen moeten worden vastgestelcl, het bewijs van die feitelijke gege-
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kan worden geleverd ;
Overwegende dat niet-opnerning in het
Bestnn1·smemo1'iaal van de provincie van
een vermelding van de verordeningen van
politie van de gemeenteraden, welke opneming is voorgeschreven bij artikel 7 8
van de gemeentewet, geen invloed heeft
op hun bindend karakter ;
Overwegende dat de in het middel overgenmnen bepaling van artikel 102, lid 6,
van de gerr.teentewet betrekking heeft op
de gemeenteverordeningen die uitsluitend
door middel van aanplakking of uitsluitend door middel van omroeping worden
bekendgemaakt ; dat zij geen betrekldng
heeft op de rechtsvormen voorgeschreven
bij artikel 78 van voornoemcle wet ;
Dat die onderclelen van het micldel
naar recht falen ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat, zo de eisers in hun
conclusie in hager beroep hebben aangevoerd dat de verordening van politie van
de gemeente Ukkel van 21 oktober 1940
niet in het BestntwsmemoTiaal van de
provincie Brabant wercl vermeld, uit geen
enkel stuk echter, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt clat de eisers
voor de feitenrechter hebben beweerd
dat het bewijs van de bekenclmaldng van
die verordening niet werd bijgebracht;
Dat clientengevolge dit onderdeel van
het .tniddel nieuw ·is en feiten en recht
vermengt, zodat het niet ontvankelijk is ;
Dat dit onderdeel van het middel niet
kan worden aangenomen ;
Over het Iniddel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 19 en
97 van de Grondwet :
Ove:rwegende dat het vonnis de eisers
veroordeelt om deel te hebben genomen
aan een bijeenkomst met inbreuk op
artikel 3 van het algemeen politiereglement van de gemeente Ukkel, dat beschikt "dat alle samenscholingen, alle
verkeer in groepen, alle optochten buiten
deze waarvoor bijzondere toelating werd
verleend, verboden zijn op het grondgebied van de gemeente " ;
Overwegende dat krachtens artikel 19
van de Grondwet aileen de bijeenkomsten
in open lucht aan een voorafgaand
verlof lnumen worden onderworpen ;
Overwegende dat aan de hand van de
vaststellingen van het vonnis niet kan
worden nagegaan of de bijeenkomst
waaraan de eisers hebben deelgenomen,
een bijeenkomst was die krachtens artikel 19 van de Grondwet aan een voor-

afgaand verlof kon worden onderworpen;
Dat het vonnis derhalve niet regel.tnatig met redenen is omkleed;
Om die redenen, en zoncler dat er
grand is om de andere middelen na te
gaan, die eiser tot staving van zijn
voorziening heeft aangevoerd, welke middelen geen vernietigin.g zonder verwijzing
zouden kunnen Ineel;>rengen, vernietigt
het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hager beroep.
3 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1',
Baron Vin<;~otte. Gelijkltticlencle conclttsie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
- PleitM', de H. H. Wynants (van de
balie te Brussel).

2e KAlllER.- 4 november 1975.
AANSPRAKELIJKHEID (B UI TEN
OVEREENKOMST).
FouT DIE
SLEOHTS DE MIDDELLIJKE OORZAAK
VAN DE SCHADE IS.- AANSPRAKELIJK·
REID VAN DE GENE DIE DE FOUT HEEFT
BEGAAN. - VooRWAARDE.

Opclat een fottt, die slechts cle micldellijke
oo1'zaak van cle schacle is, leiclt tot cle
aanspmkelijkheicl van degene die ze
heeft begaan, is het noclig, doch volstaat
het, clat het ve1·band tttssen cle font en
cle schacle een oo1·zakelijk ve1·bancl is,
clit wil zeggen clat zonde1' cle font cle
schacle, zoals zij zich in concreto heeft
voo1'geclaan, niet zott ontstaan zijn (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) (Impliciete
oplossing.)
(1) Over het begrip « midclellijke oorzaak »
raaclpl. cass., 11 mei en 11 jnni 1956 (Bull.
en Pas., 1956, I, 962 en 1094).
Over het oorzakelijk verbancl tnssen font
en schacle, raadplege men inzake de micldellijke font, cass., 2 september en 28 november
1960 (Bttll; en Pew., 1961, I, 2 en 338) en 4 oktober 1965 (ibid., 1966, I, 164), en inzake de

-299(VANDERSTEEN J.-B. EN PH., T. BLOElVIAERT EN NAAi\iLOZE VENNOOTSCHAP
«THE OCEAN».)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest op 17 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gevvezen ;
I. Nopens de voorziening vab. eiser
Jean-Baptiste Vanclersteen :

verband tussen een font en de ontstane
schacle '' op een menselijkerwijze mogelijke manier moet opgevat worden », en
tenslotte clat de eerste rechter er zich ten
onrechte toe " beperkte te zeggen clat
de schacle die eiser beweert opgelopen
te hebben niet in oorzakelijk verbancl
zou staan met de fout van de betichte
zoncler echter aan te cluiden op welke
basis deze conclusie gegroncl is », zoclat
door enkel te bevestigen clat " het oorzakelijk verbancl tussen de fout en cle
beweercle schacle alleszins geen karakter
van nooclzakelijkheid vertoont >> en op
cleze grand het gevraagcle deskunclig
onclerzoek af te wijzen als niet passend,
het arrest onvolcloencle gemotiveercl is
en bijgevolg artikel 97 van cle Grondwet
schenclt;

Over het miclclel, afgeleicl uit de schencling van de artikelen 97 van de Grand·
wet en 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doonlat het arrest eiser afwijst van zijn
in conclusie gevonncl voorbehoucl om
aanspraak te maken op een vergoecling
voor de materiiile schacle opgelopen ten
gevolge van de verslechtering van zijn
gezonclheiclstoestancl te wijten aan het
overlijclen van zijn zoon, en van zijn eis
" een geneesheer-cleskunclige hartspecialist aan te stollen met als opclracht vast
te stollen of de verslechtering van de
gezoncll1eiclstoestancl van cleze partij te
wijten is aan het overlijclen van zijn
zoon >> om cle enkele reclen clat « zelfs
aangenomen zijncle clat de tragische cloocl
van hun zoon en broer tot cle aangehaalcle
kwalen zou hebben bijgeclragen, de
betichte hiervoor niet tot vergoecling
kan gehouclen zijn, claar het oorzakelijk
verbancl tussen cle fout en de beweercle
schacle alleszins geen karakter van nooclzakelijkheicl vertoont »,
te1'wijl, ee1•ste onderdeel, eiser in conclusie een bijzonclere motivering ontwikkelcle, waarin vooropgestelcl wercl clat
« uit cle attesten neergelegcl in het dossier
cluiclelijk blijkt clat er inclerclaacl verslechtering van de gezondheiclstoestancl
is opgetreclen >> en « clat uit de neergelegcle attesten blijkt clat cleze verslechtering te wijten is aan het overlijden van
de zoon van de burgerlijke partij », dat
cleze attesten weliswaar eenzijdig neergelegd werden, cloch clat de burgerlijke
partij niet meer kan cloen clan te verzoeken om de aanstelling van een deslnmdige, clat cle bewijslast van het oorzakelijk

tweede ondm·deel, eiser in conclusie had
ingeroepen, met neerlegging van meclische getuigschriften, dat " een verergering in de gezoncll1eiclstoestand van coneluant is opgetreden >> en clat « uit de
neergelegcle attesten blijkt dat cleze
verslechtering te 1vijten is aan het overlijden van de zoon van de burgerlijke
partij », zoclat het arrest, door het verzoek tot een cleslnmdig onderzoek, ten
eincle na te gaan " of de verslechtering
van de gezondheiclstoestand van doze
partij te wijten is aan het overlijclen van
zijn zoon », te verwerpen om cle enkele
reclen clat " het oorzakelijk verbancl
tussen cle font en de beweercle schade
alleszins geen karakter vannoodzakelijkheid vertoont "• aangetast is door clubbelzinnigheid, claar uit die motivering onvoldoende blijkt of de rechter van oorcleel
is clat in rechte het feit clat de naastbestaancle van het slachtoffer van een
cloclelijk ongeval hierdoor fysisch of
psychisch aangetast worclt, alleszins nooit
het karakter van noodzakelijkheid vertoont of kan vertonen voor het bepalen
van het causaal verbancl tussen de
bestaancle fout en de beweercle schacle,
clan wel dat wanneer een fout enkel tot
het ontstaan van de beweercle schacle
heeft bijgeclragen zoncler dat cleze schacle
geheel aan de fout te "Virijten is, alleszins
clit oorzakelijk verband geen karakter
van nooclzakelijkheicl vertoont, of nog

middellijke font, cass., 12 februari 1971 (A1'1•,
cass., 1971, biz. 562), 18 juni 1973 (ibid.,
1973, biz. 1015), 5 maart 1974 (ibid., 1974,
biz. 737), 27 november 1974 (ibid., 1975,
biz. 372) en 14 oktober 1075, sup1'a, biz. 198.
Ovm· de " noodzakelijkheid » van het verband dat, in het geheel van de voorwaarden,
tussen de fout en de schade bestaat, raadpl.

DE PAGE, d. II, blz. 966, nr. 960, DABIN, «La
relation de cause a effet entre la faute et le
dommage dans la responsabilite extra-contractuelle », Rev. c1·it. de ju1·is1J1', belge, 1961,
blz. 168 en vlg., inz. I, biz. 170, en DALCQ,
Traite de la 1'esponsabilite civile, nrs. 2351,
2533 en 2633, in Les Novelles, Droit civil, d. 2.
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van de gezonclheiclstoestancl van eiser
geen noodzakelijk karakter zou vertonen
1net de font, zonder aan te tonen, rekening houdend met de voorgelegde attesten
en de ontwikkelde motieven, op welke
feitelijke elementen deze opvatting
stetmt, zodat het Hof van cassatie in de
onrrwgelijkheid worclt gesteld zijn toezicht op de wettelijkheicl van het arrest
uit te oefenen :
Overwegende clat eiser in conclusie
het beroepen vonnis kritiseercle omclat
het, ten onrechte naar zijn mening, niet
was ingegaan op zijn eis I 0 hem akte te
verlenen van het voorbehoucl dat hij
maakte wegens het oplopen van een
m.ateriiile schacle, n::l6t name de verslechtering van zijn gezondheiclstoestand seclert het overlijden van zijn zoon, 2° tot
aanstelling van een geneesheer-cleskunclige, specialist in hartziekten, om cleze
materiiile schacle te bepalen ; dat hij in
clit verband betoogcle dat het beroepen
vonnis ervan uitging clat het oorzakelijk
verbancl tussen de fout van verweerder
Bloemaert en deze schacle niet volcloende bewezen was hoewel uit de neergelegde attesten wel clegelijk bleek dat
de verslechtering van zijn gezondheiclstoestancl aan het « overlijden " van zijn
zoon te wijten was ;
Overwegende clat hieruit blijkt clat
eiser niet enkel poneerde dat de verslechtering van zijn gezonclheidstoestancl het
gevolg was van het onopzettelijk veroorzaken van zijn zoons cloocl door eerste
verweercler, 1net andere woorden, het
gevolg was van cliens fout, rrtaar bovenclien cleze stelling verantwoordcle met de
geneeslumclige attesten die hij overlegcle ;
Overwegende clat het arrest met de
in het midclel aangehaalde considerans
eisers conclusie niet passencl beantwoordt ; clat becloelcle considerans immers
dubbelzinnig is vermits niet kan uitgemaakt worden of cle rechter zich ertoe
beperkt eisers conclusie nopens het
causaal verband tussen de fout van eerste
verweerder en de verslechtering van
eisers gezondheiclstoestancl tegen te spreken, in welk geval hij niet antwoorclt op
de redenen waardoor laatstgenoemde dit
verbancl verantwoordde, rrtet name de
vaststellingen van de geneesktmdige getuigschriften, clan wel of de rechter wel
aanneemt dat clit causaal verband bestaat maar eisers vordering toch verwerpt
omdat clit bestaancl causaal verband naar
zijn oorcleel geen kenrnerk van noodzakelijkheicl vertoont, in well{ laatste geval
de redengeving van de rechter door

tegenstrijdigheicl is aangetast nu hij, door
het bestaan van een oorzakelijk verband
aan te nemen, tevens beslist heeft dat
zoncler de font de beweercle scliade zich
niet zou hebben voorgedaan;
Dat het midclel gegrond is ;
II. N opens do voorziening van eiser
Philippe Vandersteen :
Over het middel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek,
cloo1·clat het arrest eiser afwijst van
zijn in conclusie gevormd voorbehoud
on1 aanspraak te maken op een vergoeding voor de materiiile schade opgelopen
tengevolge van de aantasting van zijn
gezoncll1eidstoestand te wijten aan het
overlijden van zijn broer, en van zijn eis
'' een deskundige-neuropsychiater aan te
stellen met als opclracht vast te stellen
of de clepressie waaraan hij lijdt te wijten
is aan het overlijden van zijn broer >>
om de enkele reden dat '' zelfs aangenomen zijnde dat de tragische dood van
hun zoon en broer tot de aangehaalde
kwalen zou hebben bijgedragen, de
betichte hiervoor niet tot vergoeding kan
gehouclen zijn, daar het oorzakelijk verband tussen de font en de beweerde
schade alleszins geen karakter van noodzakelijkheid vertoont >>,
Overwegende dat eisers midclel overeenkomt met het middel dat door eerste
eiser werd aangevoerd ;
Dat het om de redenen als vervat in
het antwoord op laatstvermeld micldel,
gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest in zoverre het de eisers afwijst
van hun verzoek tot akteverlening van
hun voorbehoud om aanspraak te maken
op een vergoeding voor materiiile schade
respectievelijk wegens verslechtering van
zijn gezonclheidstoestand wat eerste eiser
betreft, en wegens depressie wat de tweede betreft, en van hun verzoek tot aanstelling van een deslnmdige om deze
schade vast te stellen, alsmede hen in
de kosten van hm1 hoger beroep veroordeelt; beveelt dat van het thans gewezen
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigcle
beslissing ; veroordeelt de verweerders
in de kosten, ter uitzondering evenwel
van een derde van de kosten van betokening van de voorzienihg, well{ clerde
ten laste van de eisers zal blijven ; ver-

