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wijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Gent.

ttit een en hetzelfde st?·afbaa1' opzet.
(Artt. 34-3°, 59, § l, en 63 wet betreffende de politie over het 'wegverkeer.)

4 november 1975. 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- VerslaggeveT, de H. Chatel.- Gelijkltticlende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleiten, de HH. De
Kock (van de balie te Brussel) en Dassesse.

28 KAMER. -

4 november 1975.

10 STRAF. - ARTIKEL 59 EN 60 VAN
HET STRAFWETBOEK. - RECHTER DIE
WEGENS VERSOHEIDENE MISDRIJVEN
VERSOHILLENDE STRAFFEN UITSPREEKT.
_:_ BESLISSING DIE IMPLICEERT DAT
DEZE MISDRIJVEN DOOR AFZONDER·
LIJKE FElTEN WORDEN OPGELEVERD.

20 WEGVERKEER. -

WEIGERING DE
ADElliTEST TE LATEN VERRICHTEN EN
WEIGERING, ZONDER WETTIGE REDEN,
EEN BLOEDlliONSTER TE LATEN NEl\iEN.
:__ VVEIGERINGEN DIE TWEE AFZONDERLIJKE li'LISDRIJVEN OPLEVEREN.

30 VVEGVERKEER. -

WEIGERING DE
ADEJ\'I:TEST TE LATEN VERRIOHTEN EN
WEIGERING, ZONDER WETTIGE REDEN,
EEN BLOEDli'I:ONSTER TE LATEN NEMEN.
- MISDRIJVEN DIE NIET NOODZAKE·
LIJK UIT EEN EN HETZELFDE STRAF·
BAAR OPZET VOORTVLOEIEN.
1'echte~· die we gens verscheidene misd1·ijven ve~·schillende straffen ttitsp1·eekt,
beslist zodtts dat deze misd1·ijven doo1'
ajzonderlijke jeiten woTden
opgeleve1·d (1). (Artt. 59 en 60 S.W.)

1° De

2o A1·tikel 34,-3° van de wet bet1·ef!ende de
politie ove1· het wegve1·keer spTeekt van
twee ajzonde1'l~jlw misd1·ijven, nl. de
weige~·ing de ademtest te laten ve1'1'ichten
en de weighing, zonder wettige 1·eden,
een bloedmonste1· te laten nemen.
3° De weige1·ing de ademtest te laten

ve~·-

1'ichten en daan~a de weige1·ing, zonde1·
wettige 1·eden, een bloedmonste1· te laten
nernen vloeien niet noodzalcelij k voo1·t
(1) 0ass., 5 maart 1974 (A1'1·. cass., 1974,
blz. 737); 20 juni 1975 (ibid., 1975, blz. 1127).

(VERJ\'IOORTELE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
vonnis, op 19 december 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brugge ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 65 van het Strafwetboek,
doo1·dat het vonnis, wegens feit E en
feit F, namelijk wegens het geven van
geluidssignalen bij nacht en het maken
van nachtrmnoer, twee afzonderlijke
straffen oplegt van 25 frank en 20 frank
boete,
te~·wijl hier eendaadse samenloop of
ideele samenloop bestaat nu er slechts
een daad, narnelijk het geven van geluidssignalen bij nacht, wercl gesteld, en
derhalve slechts een straf kan 'WOrden
opgelegd :
Overwegende dat de rechter die, zoals
ten deze, wegens verscheidene misclrijven
verscheidene straffen uitspreekt, noodzakelijk beslist dat deze misdrijven door
onderscheidene feiten worden opgeleverd;
Overwegende dat om na te gaan of,
zoals eiseres het voorhoudt, slechts een
enkele daad werd gesteld, met name het
geven van geluidssignalen, het Hof verplicht zou zijn de feitelijke gegevens van
de zaak na te gaan ;
Dat het middel derhalve feiten met
recht vermengt;
Dat het niet kan aangenomen worden ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 65 van
het Strafwetboek, 97 van de Grondwet,
34-3o en 63 van het koninklijk besluit
van 16 maart 1968 tot coorclinatie van
de wetten betreffende de politic over het
wegverkeer,
doonlat, eerste onderdeel, het vonnis, wegens feit A, feit B en feit 0, namelijk het
sturen in staat van clronkenschap, het
weigeren van de ademtest en het weigeren
van de bloedproef, minstens wegens
feit B en feit 0, namelijk het weigeren
van de ademtest en het weigeren van de
bloedproef, drie respectievelijk twee afzonderlijke straffen oplegt,
tenvijl, zo de feiten elk op zichzelf

-

302

strafbaar zijn, maar verbonden zijn door
eenzelfde misdadig opzet en eenzelfde
misdadige onderne1ning vormen, dit collectief misdrijf dienvolgens, wat de straftoemeting betreft, sleehts aanleiding
geeft tot de toepassing van een straf en
het duidelijk is dat de ee;nheicl van
misdadig opzet noodzakelijk aanwezig is
bij achtereenvolgende weigering van
aderntest en bloedproef, zoclat noodzakelijkerwijze slechts 8en straf kan opgelegcl worden (schending van artikel 65
van het Strafwetbook) ;
doonlat, tweecle onclenleel, het vonnis
niet antwoordt op de m.ondelinge conclusie van eiseres, die het principe van
het enkelvoudig rnisdaclig opzet en de
enkelvouclige 1nisdaclige onderneming had
opgeworpen, en geen motivering bevat
waaruit zou blijken clat het enkelvoudig
misdaclig opzet en de enkelvoudige
misdadige onderneming worden aanvaard
of verworpen, zoclat controle door het
Hof om.nogelijk is (schending van artikel 97 van de Grondwet);
en cloonlat, cleTcle onclenleel, het vonnis
·twee afzonclerlijke straffen oplegt voor
het weigeren van de ademtest en het
weigeren van de bloeclproef, aldus implicerende voor twee rnisdrijven te staan,
tenuijl de tekst van artikel 34-3° niet
kan gesplitst worden en de omschrijving
geeft van slechts een misdrijf; en artikel 63, alinea 12, bepaalt dat geen afname van een bloed1nonster kan worden
gelast, wmeer een ademtest kan worden
verricht, wat hier het geval was vermits
het feit dat de ademtest geweigerd wordt,
de ademtest niet onnwgelijk maakt in de
zin van de wet :
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 34-3° van
de gecoordineerde verkeerswetten twee
misdrijven onderscheidt, n1et name de
weigering een ademtest te laten verrichten en de weigering, zoncler wettige reden,
een bloedmonster te laten nemen; dat
inderdaad hij die een adern.test heeft laten
verrichten, nog irnrner strafbaar zou
kunnen zijn indien hij nadien en zonder
wettige reden, zou weigeren een bloedlnonster te laten ne1nen ;
Overwegende dat artikel 63, tweede
lid, met betrekking tot de mogelijkheid,
respectievelijk de onrnogelijkheid tot het
verrichten van een adem.test, geen onderscheid maakt tussen de onmogelijkheid omdat de ademtest geweigerd werd
en de onmogelijkheid wegens andere
redenen;

Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het eerste en het tweede onderdeel
betreft :
Overwegende dat de achtereenvolgende
weigeringen een ademtest te laten verrichten en een bloedmonster te laten
nen1.en niet noodzakelijk het gevolg zijn
van eenzelfde strafbaar voornemen ; clat
de tweede weigering onder meer ingegeven zou ktill11.en zijn door een reden die
achteraf niet wettig wordb bevonden;
Overwegencle dat de feitenrechter niet
verplicht is te antwoorden op de middelen die voor hem in pleidooi door eiseres
of haar raads1nan waren voorgedragen ;
Overwegende clat het al dan niet
bestaan van een enkel opzet, waaruit de
verscheidene feiten voortvloeien die in
hun materiels uitvoering onderscheiclene
misdrijven opleveren, door de rechter
in feite 011. derhalve soeverein wordt vastgesteld ; dat de feitenrechter die zoals ten
deze wegens onderscheidene misdrijven
verscheidene straffen uitspreekt, nooclzakelijk beslist dat deze misdrijven door
onderscheidene feiten zonder eenheid
van strafbaar voorne1nen worden opgelevercl; dat,. bij ontstentenis van regelmatige conclusie, de rechter niet verplicht
is de redenen op te geven waaruit hij
afieidt dat de eenheid van strafbaar voornemen niet bestaat ;
Dat de onderdelen niet kunnen aangenomen worden ;
En overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 november 1975. 2 8 kamer. VooTzitte?', Riclcler Rutsaert, voorzitter.
- VeTslaggeve?', de H. Chatel. - Gelijkhticlencle conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiters, de H. Cant
(van de balie te Brugge).

2e KAJI'[ER. -

4 november 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.
STRAFZAKEN.
WOORDEN << HET IS HOOGST vYAARSCHIJNLIJK >>. DRAAGWIJDTE.

-303MlJJNING WAARUIT TWIJFEL OF ZEKERHEID BLIJKT, NAAR GELANG VAN DE
CONTEXT.

De wo01·den « het is hoogst waa1·schijnlijk "
in de 1'edenen van een 1'echtedijke beslissing geven, naa1· gelang van de context,
een mening wee?' die twijjel of zekedwid
1titdm1ct (1).
(LURSON, T. LECOl\iTE.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 8 november 197 4 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het Tniddel, afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het vom1is eiser veroordeelt
wegens het onopzettelijk toebrengen van
lichamelijke letsels aan verweerder op
grond dat het hoogst waarschijnlijk
voorkomt dat de verwonding door laatstvernoemde enkele dagen na het verkeersongeval vertoond in dit ongeval haar
oorzaak vindt,
tenvijl deze motivering in se inhoudt
dat de rechter aanneen1t dat de verwonding ook niet aan het ongeval zou kum1en
te wijten zijn en geen antwoord uitmaakt
op eisers conclusie waarin gesteld werd
dat hij slechts kon veroordeeld worden
zo het ontegensprekelijk bewijs werd
geleverd dat de verwonding van verweerder aan het verkeersongeval te wijten
was:
Overwegende dat eiser in conclusie
poneerde dat hij wegens het onopzettelijk
toebrengen van letsels aan verweerder
slechts kon veroordeeld worden zo het
ontegensprekelijk bewijs hiervan werd
gelevercl;
Overwegende dat de rechter, in antwoord op cleze conclusie, vooreerst constateert dat verweerder door eiser werd
aangereden en ten val gebracht ; dat hij
vervolgens beschouwt dat het hoogst
waarschijnlijk voorkomt dat de bejaarde
verweerder, door deze val op het harde
wegdek, kneuzingen zou oplopen ; dat hij
(1) Vgl. cass., 27 februari 1974 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 716).

tevens aanmerkt dat deze kneuzingen:
enkele dagen later door een geneesheer·
werden vastgesteld ; dat hij bovendien
aanneemt dat « gezien de toestand van
grate zenuwachtigheid " waarin vervveerder, blijkens een getuigenis, na het ongeval verkeerde, « het zeer goed uit te
leggen is dat hij op clat ogenblik niet
bewust was van al de gevolgen van de
aanrijcling ,, en tenslotte de feiten bewezen verldaart ;
Overwegencle dat uit deze gedachtengang blijkt dat de rechter er niet aan
twijfelt dat verweerders verwondingen
hun oorzaak in het verkeersongeval
vi:nden ; dat het vonnis aldus tevens
eisers conclusie beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overee:nkomstig de
wet is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorderi:ng :
Om die redenen, verwerpt de voorzieni:ng ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1975. 2e kamer.
Voorzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggever, de H. Chatel. - Gelijkhiidende conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Truyen
(van de balie te A:ntwerpen).

2e

KAMER.-

4 november 1975.

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING.- GEVAL WAARIN DE MAATREGEL
BIJ DE WET NIET IS OPGELEGD.- YERPLIOHTING VOOR DE RECHTER DE REDENEN VAN DE BEVOLEN MAATREGEL
NAUWKEURIG OP TE GEVEN.

De beslissing die de te1·beschikkingstelling
van de 1'ege1·ing beveelt in een geval
waaTin deze maatTegr;,l do01· de wet niet
geboden wo1·dt, moet C01W1'eet en 1W1iWkem·ig de Tedenen opgeven waa1·om de
1'echtm· geoonleeld heejt van de hem do01·
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te moeten rnaken (1). (Artt. 23 en 24
wet tot bescherming van do maatschappij.)
(DELY.)
ARREST.

ten laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van beroep te Brussel.
4 november 1975. 2e lmmer.
Voo7·zitte7", Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1', de H. Sury. - Gelijkh<idende concl~<sie, de H. Charles, advocaat-generaal.

HET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 3 september 197 5 door het
Hof van beroep te Antwerpen gewezen ;
Over het midclel ambtshalve afgeleicl
uit de schencling van artikel 24 van de
wet tot bescherming van de maatschappij :
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstraf van
twee jaar e;n 100 frank geldboete met
opclociemen wegens de vermengde feiten
van de telastleggingen A, B, 0, D, E,
F, 0 en H, vaststelt clat eiser een aanhoudencle neiging tot wetsovertreding
blijkt te hebben, na seclert vijftien jaar
ten minste drie misclrijven te hebben
gepleegcl, welke elk een correctionele
gevangenisstraf van ten minste zes
maanden hebben medegebracht, en beveelt clat eiser gedurende tien jaar na het
verstrijken van zijn straf ter beschikking
van de regering zal worden gestelcl ;
Overwegende dat de feitenrechter,
wanneer hij in voormelde omstancligheclen cleze laatste maatregel beveelt,
zich niet nmg beperken, zoals ten cleze,
tot de vaststelling clat de wettelijke voorvvaarclen vervulcl zijn, maar cluiclelijk en
co;noreet de reclenen client op te geven
waarorn hij ten aanzien van de beklaagcle
het recht, clat artikel 23 van voormelcle
vvet hmn toekent, n1eent te 1noeten toepassen;
Dat het arrest aldus artikel 24 van
die wet schenclt ;
Overwegende dat het ter beschikking
stellen van de regering samen met de
uitgesproken straf een onsplitsbaar geheel
uitmaakt;
Om die reclenen, en zonder acht te slaan
op de door eiser ingediencle memorie die
in de Franse taal is opgesteld en derhalve
nietig is, vernietigt het bestreden arrest ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
vernietigde beslissing ; laat de kosten
(1) Cass., 26 november 1074 (An. cass.,
1075, blz. 363).

2e

KAl\mR.-

VOORZIENING

4 november 1975.
IN

CASSATIE.

VoRl\'L STRAFZAKEN. ·-- BuRGERLIJKE PARTIJ, EISERES.- GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD Al'SOHRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ
RET OORSPRONKELIJK EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvanlcelijk is de voo7·ziening van
de btw-ger-lijlce paTtij, wannem· geen eenslt<idend vm·klaa7'd afsclwijt van de verkla1·ing van voo7·ziening bij het oo7'S]J7'onkelij k exploot van betekening van dit
1'echtsrnicldel is gevoegd (2). (Art. 418
Sv.)
(ESBORNI, T. BOl\IBAERT.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel ;
Overwegende clat geen gelijlduidencl
afschrift van de verklaring van voorziening gevoegd is bij het exploot van
betokening van de voorziening clat door
eiser, burgerlijke partij, in origineel
wordt overgelegd en regelmatig in het
dossier is opgenomen ;
Dat de voorziening derhalve, bij toepassing van artikel 418 van het VVetboek
van strafvordering, niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
4 november 1975. 2e kainer. Vom·zitte1·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
(2) Cass., 18 maart 1075 (An·. cass., 1075,
blz. 810).

-305- Vm·slaggeve1·, de H. Versee.- Gelijklttidencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal.- Pleite1·, de H. J. J\IIahieu
(van de balie te Brussel).

28 KAMER. -

4 november 1975.

VONNISSEN EN ARRESTEN.
STRAFZAKEN. GETUIGEN. - VERPLIOHTING TOT EEDAFLEGGING, BEHOUDENS IN DE GEVALLEN BIJ DE WET
OP BEPERKENDE WIJZE BEPAALD.

De get1tigen die doo1· een st1·ajge1·echt woTden gehoonl, moeten op stmffe van
nietigheid de bij de wet vooTgesclweven
eecl afleggen, behoudens in de gevallen
bij de wet op bepe1'kende wijze bepaald (1). (Artt. 155, 189 en 317 Sv.)
(VANDENBROUCKE
EN PERSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « GHEERARDYN TRANSPORT
CHEJ\'IIE EXPRESS, »)
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te V eurne ;

I. N opens de voorziening van eerste
eiseres, beklaagde :

afgelegd ; dat noah uit het vonnis, noah
uit enig ander stuk waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat voonnelde getuigen zich in een van de gevallen
bevonden waarvoor de wet een uitzondering heeft gemaakt ; dat de procedure
n1.itsdien door nietigheid is aangetast ;

II. Nopens de voorziening van tweede
eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij :
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de micldelen door eerste eiseres
in een verzoekschrift aangevoerd, welke
middelen niet ktmnen leiden tot cassatie
zonder verwijzing, verwerpt de voorziening van de tweede eiseres ; vernietigt
het bestreden vonnis in zoverre het eerste
eiseres op de strafvordering tot geldboeten en in kosten veroordeelt ; stelt
vast dat dientengevolge de beslissing
waarbij tweede eiseres voor die geldboeten en die kosten civielrechtelijk aansprakelijk wordt gestelcl, geen voorwerp
meer heeft ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gecleel telij k vernietigde beslissing ;
laat de kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Brugge, zitting houdende in hoger beroep.
4 november 1975. 2e kamer.
VooTzittm·, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Verslaggevm·, de H. Chatel. - Gelijkluiclencle conclusie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleiter, de H. Lagrou
(van de balie te Veurne).

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 155,
189 en 2ll van het Wetboek van strafvordering:
Overwegende dat, behoudens de gevallen bij de >vet op beperkende wijze bepaald, de getuigen die door een strafgerecht worden gehoord, op straffe van
nietigheid de bij de wet voorgeschreven
eed moeten afleggen ;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 18 jtmi
197 4 blijkt dat de Correctionele Rechtbank drie getuigen heeft gehoord ; dat
noah uit clit proces-verbaal, noah uit het
bestreden vom1is dat op dezelfde dag
werd gewezen, blijkt dat deze getuigen
de bij de wet voorgeschreven eed hebben
(1) Cass., 26 mei 1975 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 101).

2 8 KAMER. -

4 november 1975.

LASTER EN EERROOF. -LASTERLIJKE AANGH-TE.- AANGIFTE SLECHTS
GEDEELTELIJK · VALS.
AANGIFTE
NIETTEJ\'IIN LASTERLIJK.

Een aangijte kan, zeljs inclien z~j slechts
gecleeltelijk vals is, de laste1'lijke aangijte opleveren wam·van spmke in a1·tikel 445 van het Stmfwetboek.
(VAN CAUWELAERT,
T. LAMBERT 1\'I. EN A.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

3064 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, voorzitter.
- Ve1·slaggeve1·, de H. Chatel. - Gelijkluiclencle conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Biitzler.

3e KAMER.- 5 novmnber 1975.
1° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP J\'IORELE
GROND.- BROEDERS OF ZUSTERS GEACHT HUN WERKELIJKE DIENST TE
HEBBEN VOLBRAOHT. - ARTIKEL 12,
§ 1, 5°, VAN DE DIENSTPLIOHTWETTEN,
GECOORDINEERD OP 30 APRIL 1962. - BEPERKENDE OPSOJ\'11\HNG.
2° UITSTEL EN VRIJLATING VAN
DIENST OP MORELE GROND. BROEDERS OF ZUSTERS GEACHT HUN
WERKELIJKE DIENST TE HEBBEN VOLBRACHT. DIENSTPLIOHTIGE ONTHEVEN VAN WERKELIJKE DIENST. DIENSTPLIOHTIGE NIET GEACHT WERKELIJKE DIENST TE HEBBEN VOLBRACHT.
1° De opsomming, in a1·tikel 12, § 1, 5o,
van cle gecoonlinee1·cle dienstplichtwetten
van 30 apTil 1962, van de b1'oecle1·s of
z~tste1·s die geacht wonlen httn we1·kelijke
clienst te hebben volbmcht is een bepe1'kencle opsomming (1).
2° De dienstplichtige die ovMeenkomstig
aTtikel 8 7 van de gecoo1·clineercle clienstplichtwetten van 30 apTil 1962 van
tvM·kelijke clienst is ontheven 'W01'dt niet
geacht tvM'kelijlce clienst te hebben volbmcht, in de zin van a1·tikel12, § 1, 5°,
van deze wetten, gewijzigcl bij de wet
van 30 fuli 1974.
(DEBRAINE,)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 27 juni 1975 door de Hoge
Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schen(1) Cfass., 6 april 1970, reclenen (A1'1', cass.,
1970, blz. 714).

di~1g van artikel 12, § 1, 5o en 5obis, van
de op 30 april1962 gecoordineerde dienstplichtwetten,
doonlat, na te hebben vastgesteld dat
de vader van eiser de hoedanigheid van
krijgsgevangene bezat, dat een van zijn
brooders vrijgesteld en een andere ontheven werd van de werkelijke dienst in
vredestijd, de bestreden beslissing zegt
clat geen van beiclen kan worden geacht
zijn werkelijke clienst te hebben volbracht en dat eiser bijgevolg geen aanspraak kan Inaken op de vrijlating als
bedoeld in artikel I2, § I, 5°bis, van de
gecoordineerde wetten,
te1·wijl artikel 12, § l, 5° en 5°bis, van
de gecoordineerde wetten zonder onderscheid va~l toepassing is op alle dienstplichtigen met onbepaald verlof en, voor
de toepassing van deze wcttelijke bepaling, de broecler van de dienstplichtige
die, na geschikt te zijn bevonden voor
de clienst, huiswaarts wordt gezonden
en vervolgens luachtens artikel 87 van
de gecoordineerde clienstplichtwetten
wordt ontheven, geacht moet worden
zijn werkelijke dienst te hebben volbracht:

Overwegende dat het bij de wet van
30 juli I974 gewijzigde artikel I2, § I,
5°, van de op 30 aprili962 gecoordineerde
dienstplichtwetten, waarnaar § I, 5°bis
verwijst, met name bepaalt dat geacht
worden hun vverkelijke dienst te hebben
volbracht de broeclers of zusters in werkelijke dienst, met bepaalcl of onbepaald
verlof, in clisponibiliteit, op non-activiteit gesteld, wegens ziekte of lichaamsgebrek gepensioneerd of bij reform ontslagen of na het einde van hun militaire
dienstplicht afgedankt ;
Overwegende dat cleze tekst strikt
moet worden uitgelegd en dat de daarin
voorkomencle opsomming limitatief is ;
Overwegende dat de krachtens artikel 87 van de gecoordineerde dienstplichtwetten ontheven clienstplichtige
~1iet behoort tot een van de catogorieen
waarvan sprake in voonneld artikel I2,
§ I, 5°, lid 2, en dat hij niet kan worden
gelijkgesteld met een dienstplichtige
met onbepaald verlof;
Overwegende dat blijkens de bestreden
beslissing een van de broeders van eiser
van de werkelijke dienst werd ontheven
door de bij artikel 87, § 5, van de gecoordineerde "lvetten ingestelde commissie inzake ontheffingen;
Dat de ontheffing overeenkomstig
artikel 8 7, §§ 7 en 8, van die wetten aan
die dienstplichtige werd genotificeerd
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en dat deze ingevolge die ontheffing opnieuw in de werfreserve werd opgenomen;
Dat hij derhalve niet kan worden
geacht een werkelijke dienst te hebben
volbracht;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen verwerpt de voorziening.
5 november 1975. 3° kamer. Voo1·zittm· en Ve1·slaggevm·, de H. Polet,
raadsheer waarnemend voorzitter. GelijkhLidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de
H. Dufourny (van de balie te Brussel).

?'echtsgebied van een a1·beidshoj mken
de open bare onle; schending van deze
bepalingen inzake ?'echteTlijke o?·ganisatie b1·engt de openbm·e o?"Cle in gevaa1'
en doet een toestand ontstaan die ve?'holpen moet wo?"Clen. (Art. 104 Grandwet; artt. 103, lid 1, en 607, G.W.,
alsmede art. 5 van de bijlage bij dit
wetboek.)

3° en 4° Het openbaa1' ministe1'ie is ontvanlcelijk om zich in cassatie te vooTzien
tegen een beslissing die in buTge?'lijke
zaken in laatste aanleg is gewezen,
wannem· de openbm·e oTde in gevaa1· wo1·dt
geb1·acht cloo1· een toestand die ve1·holpen
moet woTclen (2). (Art. 138, lid 2, G.W.)
(PROOUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE BRUSSEL, IN ZAKE VANDER
SMISSEN TEGEN LANDSBOND DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN,)

3° KAJYIER. -·5 november 1975.
1o RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- BURGERLIJKE ZAKEN. - ARBEIDSHOF DAT KENNIS NEEMT VAN HET
HOGER BEROEP TEGEN EEN BESLISSING
VAN EEN ARBEIDSREOHTBANK IN HET
REOHTSGEBIED VAN EEN ANDER ARBE!DSHOF. - 0NWETTELIJKHEID.

2° OPENBARE ORDE. - BEPALINGEN
TOT VASTSTELLING VAN HET REOHTSGEBIED VAN EEN ARBEIDSHOF. -BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE.
3° OPENBAAR MINISTERIE. - BuRGERLIJKE ZAKEN. REOHTSVORDERING VAN AMBTS\VEGE. VoORZIENING IN OASSATIE.- 0PENBARE ORDE.
- VOORWAARDEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID.

4° VOORZIENING IN CASSATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN. - BURGERLIJKE
ZAKEN. - VoORZIENING IN OASSATIE
VAN HET OPENBAAR l\'IINISTERIE. 0NTVANKELIJKHEID. VOORWAARDEN.
1° Een hof van be1·oep kan geen kennis
nemen van het hoge1' be1·oep tegen een
beslissing van een a1·beids1'echtbank die
gevestigd is in het 1·echtsgebied van een
ande1' aTbeidshof (1). (Artt. 103, lid 1,
en 607 G.vV., alsmede art. 5 van de
bijlage bij clit wetboek.)
2° De bepalingen tot vaststelling van het

ARREST (ve1•taling).
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 16 januari 1975 bij verstek
gewezen door het Arbeidshof te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 104, 105 van de
Grondwet, 10, 103, lid 1, 607, 622, 1056
van het Gerechtelijk vVetboek en 5 van
het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 3 van de wet
van 26 juni 1974,
clom·dat het Arbeidshof te Brussel het
hager beroep tegen het vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Namen van 25 jw1i
1974 ontvankelijk verklaart en daarover
uitspraak doet,
tenuijl de beroepen beslissing werd
gewezen door een rechtbank gevestigd
buiten het rechtsgebied van genoemd hof
en dit derhalve hiervan geen kennis kon
nemen, zodat het arbeidshof geen rekening heeft gehouden met voormelde
wettelijke bepalingen die betrekking
hebben op de rechterlijke organisatie of
hiermee nauw verband houden, en aldus
de openbare orde in gevaar werd gebracht door een situatie die niet mag
blijven bestaan :

{l) Raaclpl. cass. fr., 17 december 1895
(Si1·ey, 1896, I, 340).

(2) Raadpl. cass., 4 december 1974 en
12 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975, blz. 399 en
657).
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Overwegende dat uit de artikelen 104
van de Grond>vet,, 103, lid 1, 607 van
het Gerechtelijk W etboek en 5 van de
bijlage bij dit wetboek, gewijzigd bij
artikel 3 van de wet van 26 juni 1974,
volgt dat het Arbeidshof te Luik kennis
neemt van het hoger beroep tegen de
beslissingen in eerste aanleg van de
arbeidsrechtbanken die in de provincies
Luik, Namen en Luxe1nburg gevestigd
zijn, behalve in de ten doze niet toepasselijke gevallen van verwijzing na cassatie of van verwijzing als bedoeld in
artikel 658 van het Gerechtelijk vVotboek;
Dat, door het hoger beroep tegen het
vonnis van de Arbeiclsreohtbank te
Namen ontvankelijk te verklaren en door
daarover uitspraak te doen, het Arbeidshof te Brussel clan ook geen rekening
heeft gehouclen met bepalingen inzake
de rechterlijke organisatie wier schencling de openbare orde in gevaar brengt
en een toestand doet ontstaan die verholpen moet worden ;
Dat het middel gegTo~ld is ;

2° CASSATIE.- OmvANG.- BuRGERLIJKE ZAKEN. - BESOHIKKENDE GEDEELTE NIET ONDERSOHEIDEN TEN OPZIOHTE VAN DE VERNIETIGJNG.
BE GRIP.
1° In cle zin van m·tikel 3 van cle wet van
1 juli 1956 betreffencle de verplichte aa.nspmkel·~jkheiclsverzeke?·ing inzake moto1'·
rijt~tigen is houcle1· van het verzekenle
voe1't1cig, met ~t.itzoncleTing van het geval
clat h~j zich clooT diefstal of gewelclJJleging
de macht ovm· het motmTijtuig zo·cc hebben
ve1·schajt, hij die zoncle?' eige1ww· of
zonde1· nooclzakelij k bestu1cnle1· te z·ijn
van het ve~·zelce~·de voert~cig dam·ove1·
materieel beschikt ( 1).
2° In b~wge1'lijke zaken is, ten opzichte
van de omvang van de ve1·nietiging, geen
beschiklcencle gecleelte clat onde1·scheiclen
is van het cloor het oassatiebe?"oep bestreclen beschilckencle gecleelte, clatgene waa?··
tegen clam· geen van de pa1·tijen in het
cassatiegecling een ontvankelijke vom·ziening kan worden ingestelcl (2).

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Luik.

(NAAl\fLOZE VENNOOTSOHAP << GROEP JOSI·
CENTRALE VERZEKERINGSJ\1AATSOHAP·
PIJ 1909 ,, T. WEOKX, NAAJ\fLOZE VEN·
NOOTSOHAP « LA ROYALE BELGE ll EN
NAAJ\1LOZE VENNOOTSOHAP «DE BIJ·DE
VREDE ll.)

5 november 1975. 3 kamer.
Voo?·zitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve?·slaggeve~·, de
H. Clason. Gelijkl~ticlencle conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

HET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 23 november 1973 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

8

19 KAMER.- 6 november 1975.
1° VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN.- VERPLICHTE AANSPRA·
KELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN. HOUDER VAN HET
VERZEKERDE VOERTUIG.- BEGRIP.

( 1) Met de gene die zich door cliefstai of
geweid meester gemaakt heeft van het voertuig wordt gelijkgesteid hij clie het voertuig
heeft geheeid. (cass., 6 december 1071, A?'?',
cass., 1972, biz. 342 en de noot get. E.K.)

ARREST (ve1·taling).

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1121, 1134,
1319, 1320, 1322, 2228 van het Burgerlijk
Wetboek, 1, lid 3, 3, licl1 en 4, § 1, l, van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen,

doonlat, om de tegen eiseres door de
eerste verweerster ingestelcle rechtsvordering gegrond te verldaren die beoogde dat doze laatste door eiseres ver.
zekercl zou worden tegen al haar veroordelingen ingevolge de door de tweede
verweerster ingestelde rechtsvordering,
Voor detentie is geen animtts 1'em sibi haben·
<li vereist. Hierover zie men cass., 4 mei 1972
(A1'1'. cass., 1972, blz. 830) en noot 1 ; zie ook
cass., 4 november 1974 (ibi<l., 1975, biz, 298)
en de noot 2 en 3.
(2) Cass., 7 november 1074 (A?T. cass.,
1975, biz. 315).
.
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verweer verwerpt dat door eiseres gegrond wercl op de artikelen 3 en 7 van
de algemene voorwaarden van de door
de vennootschap « Etablissements Mabille '' op 1 oktober 1967 bij eiseres ondertekende verzekeringspolis voor motorrijtuigen (modelcontract van de verplichte verzekering nummer 17/F 10744) en
dat hieruit afgeleid was dat Regnier,
de aangestelde van verzekerde, als h<,Jnder van het door de eerste verweerster,
bij het litigieuze ongeval, bestuurde
voertuig moest worden beschouwd als
een persoon wiens burgerlijke aa:nsprakelijkheid door de overeenkomst gedekt
was, namelijk als verzekerde, en die hoedanigheid niet kon cumuleren met die
van clerde begunstigde, door te overwegen dat Reg11ier, aangestelde van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Etablissements Mabille "•
in wiens rechten de tvveede verweerster,
als verzekeraar arbeidsongevallen, getreden was, in de zin van de artikelen 3 van
de wet van 1 juli 1956 en 3 van de verzekeringspolis die genoemd voertuig bij
eisers dekte, niet de hoedanigheid had
van houder van het door de eerste verweerster bij het ongeval bestuurde voertuig om de reden dat slechts houder is de
persoon die, ingevolge een rechtsverhouding met de eigenaar, krachtens een eigen
recht dat hij ill eigen naam bezit en
uitoefent, op dat voertuig kan beslag
leggen en clat Reg11ier, die het voertuig
enkel onder zijn beheer en zijn hoede had,
volgens de onderrichtingen en voor
rekening van de eigenaar wiens aangestelde hij was, geen enkel eigen recht had
op het voertuig,
te1·wijl de houder cliegene is die een zaak
onder zich heeft met instemming of
voor rekening van iemand anders ; de
hoedanigheid van houder niet afhankelijk
is van het bezit en van de uitoefening van
een recht, in eigen naam; daarentegen,
de detentie alleen daarin bestaat dat
men louter materieel over een zaak beschikt, dit is het co1'pus, voor rekening
van iemand anders die het animus behoudt; door het begrip detentie, zoals
het clat gedaan heeft, te bepalen met de
elementen van het bezit en door daaruit
de grond. van de rechtsvordering van de
eerste verweerster tegen eiseres af te
leiden, het arrest artikel 2228 van het
Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1,
lid 3, 3, lid 1, en 4, § 1, 1, van de wet van
1 juli 1956 schendt en de bewijskracht
miskent van de artikelen 3 en 7 van de

algemene voorwaarden van de verzekermgspolis voor motorrijtuigen ~1mnmer
17/F/10744 van 1 oktober 1967 tussen
de vennootschap « Etablissements Mabille " en eiseres, die naar hogergenoemde
wetsbepalingen verwijst (schending van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk \iVetboek), en, derhalve, de
bewijskracht schendt van de genoemde
polis waarvan de eerste verweerster de
dekking vroeg (schendh1g van de artikelen ll21 en ll34 van het Burgerlijk
Wetboek) :
Overwegende dat het arrest het door
eiseres voorgesteld verweer, dat afgeleid is uit de artikelen 3 en 7 van de
alg8lnene voorwaarden van de door
genoemde eiseres opgestelde verzekerhlgspolis voor motorrijtuigen, verwerpt door
zijn weigering om te erkennen dat het
slachtoffer Regnier de hoedanigheid had
van houder van het door de eerste verweerster bestuurde voertuig ;
Dat het zijn beslissing grond op zijn
uitlegging van de hoedanigheid van
houder;
Overwegende dat volgens het arrest
" in de zin van artikel 3 van de polis,
slechts houder is van het voertuig en als
dusdanig uitgesloten is van het recht
op uitkering van de verzekermg, de
persoon die, ingevolge een rechtsverhonding met de eigenaar, op dat voertuig
een meesterschap geniet krachtens een
eigen recht dat hij in eigen naam bezit
en uitoefent "; dat, in het onderhavige
geval, Regnier die hoedanigheid niet zou
hebben omdat « daar hij in het voertuig
plaats genomen had als aangestelde van
de eigenaar, belast met een duidelijk
bepaalde opdracht van toezicht en beheer
van het voertuig, namelijk clit, met inachtnemmg van de veiligheidsvoorschriften, te laten testen en beoordelen door
een eventuele koper, Regnier geen enkel
eigen recht had op het voertuig ; dat hij
daarop enkel een toezicht en een beheer
uitoefende volgens de onderrichtingen
en voor rekening van de (( Etablissements
Mabille " die hem dienaangaande, in het
kader van de functie waarvoor zij hem
aangesteld hadden, sommige van hun
bevoegdheden afgestaan hadden ; dat
de aangestelde van de eigenaar, zel£s indien hij over het voertuig zekere machten
heeft, dus niet uitgesloten is van het
recht op uitkering van de verzekering " ;
Overwegende dat, luidens artikel 3,
lid 1, van de wet van 1 juli 1956, de
verzekermg de burgerrechtelijke aansprakelijkheid moet dekken van de
eigenaar, van iedere houder en van iedere
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bestuurder van het verzekercle motorrijtuig, met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheicl van cliegenen die zich door cliefstal of geweld de
macht over het nwtorrijtuig hebben
verschaft;
Overwegende dat zowel uit de tekst
van die bepaling als uit het hoofddoel
van deze, die beoogt dat de benadeelde
derde vergoecl wordt, blijkt dat de uitdrukking « houder van het verzekerde
voertuig » in de ruimste zin moet worden
begrepen ; dat houder is, in de zin van
genoemde bepaling, met uitzondering
alleen van het geval dat hij zich door
diefstal of geweld de macht over het
voertuig zou hebben verschaft, hij die,
zonder eigenaar of zonder noodzakelijk
bestuurder te zijn van het verzekerde
voertuig, daarover rnaterieel de beschikking heeft;
Dat het voor dergelijke « detentie »van
het verzekerde voertuig, in strijd n1et
wat het arrest beslist, niet nodig is dat
degene die over de zaak beschikt « ingevolge een rechtsverhouding met de eigenaar, krachtens een eigen recht dat hij
in eigen naam bezit en uitoefent, op het
voertuig een meesterschap heeft » ;
Dat daaruit volgt dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging moet
worden uitgebreid tot de bepalingen van
het arrest waarbij beslist wordt dat de
tegen de naamloze vennootschap « De
Bij-De Vrede" gerichte hoofclvordering
en de tegen dezelfde gerichte oproeping
in vrijwaring ongegrond zijn ; dat die
bepalingen, waartegen geen enkele partij
een ontvankelijke voorziening kan instellen, inzake de o1nvang van de vernietiging niet verschillen van het bestreden
dispositief;
Om die redenen, zonder dat het tweecle
middel moet worden beantwoord, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het,
met verbetering, zegt dat de tegen de
naamloze vennootschap «De Bij-De
Vrede " gerichte hoofdvordering ongegrond is, de naamloze vennootschap
« Royale Beige » afwijst en haar in de
kosten van die rechtsvordering veroordeelt, in zoverre het zegt clat de tegen de
<< Groep
J osi " ingestelde oproeping in
vrijwaring gegrond is en haar veroordeelt
om mevrouw W eckx te verzekeren tegen
aile tegen haar, ten voordele van de naamloze vennootschap Royale Beige, uitgesproken veroordelingen zowel inzake de
hoofdsom als de in teresten en de kosten ;
verklaart de tegen de naamloze vennootschap «De Bij-De Vrede » ingestelde op-

roeping in vrijwaring ongegrond ; wijst
die van 1nevrouw ViTeclcx af en veroordeelt haar in de kosten en veroordeelt
eiseres en de namnloze vennootschap
Royale Beige in de helft van de kosten
vah het hager beroep ; beveelt dat van dit
arrest melding zal gemaakt worden op de
kant van de gecleeltelijk vernietigde beslissing ; houdt de kosten aan opdat erover
door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de alclus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

6 november 1975. 1e kamer. Voo1'zitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggwve1·,
de H. Trousse. - Gelijlcl~ticlencle conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1's, de HH. Dassesse en Faures.

1e

KAJ\mR.-

6 november 1975.

VERZEKERINGEN. VERZEKERINGEN IN HET ALGEMEEN, BEHEER
OVER EEN VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
DOOR
DE
VERZEKERAAR
TOEVERTROUWD AAN EEN DERDE. -INNING
DOOR DEZE DERDE VAN DE AAN DE
VERZEKERAAR VERSOHULDIGDE PRE·
MIES. GELDIGHEID.

De vm·zekema1' lean, ze~fs bij geb1·elc aan
een alclcoonl van cle ve1'Zelce1·clen, aan
een denle het behee1' ove1· zijn ve1'ZfJke1'ingsJJ01'tefe~tille toeve1't1·ouwen en de
Vi31'Zeke1'ingspremies laten innen cloo1•
clie denle : door aanwijzing van deze
lasthebbe1' is e1· geen schttlclve1'nie~twing
t.o.v. cle schulcl van de ve1·zelcm·aar in
geval van schacle, behoudens alclcoo?'cl
van de ve1'Zekm·de (l). (Art. 1275 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP

« LA l\rnTROPOLE >>, T. DELVAUX.)
ARREST

(Ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 januari 1974 in hoger beroep
(1) Dat de schuldenaar een lasthebber kan
aanstellen om zijn verbintenissen uit te voeren, leze men in DE PAGE, d. III, 3de uitg.,
nrs. 610 eu vlg.
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gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1184, 1247, 1275, 1277, 1319, 1320,
1322, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, en 29 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekering in het algemeen, die
titel X van boek I van het vVetboek van
koophandel uit1naakt,
cloonlat, na in feite te hebben vastgesteld, namelijk met overnmning van
de redenen van de eerste rechter : 1° dat
eiseres, bij brief van 10 maart 1969, aan
verweerster, haar verzekerde, mededeelde dat de vennootschap « Concorde " al
haar verrichtingen van verzekeringen in
Belgie zou beheren, met inbegrip van het
beheer van de polissen die de verzekerden
van eiseres zouden weigeren om aan de
maatschappij " Concorde" over te dragen,
daar in beide gevallen de bedingen en de
voorwaarden van de oorspronkelijke
overeenkomsten gehandhaafd werden,
2° dat verweerster op 27 juli 1970 aan
eiseres betekend heeft dat zij zich ertegen
verzette dat haar met eiseres gesloten
overeenkomst aan de maatschappij « Concorde " zou worden overgedragen, de
bestreden beslissing, die de beslissing van
de eerste rechter bevestigt : 1° de door
eiseres tegen verweerster ingestelde
hoofdvordering tot betaling van de in
juli 1969 en juli 1970 vervallen premies
niet ontvankelijk verklaart, 2° in haar
uitspraak over de tegenvordering, op
15 februari 1969 de ontbinding van de
verzekeringsovereenkomst uitspreekt ten
laste van eiseres, die daarenboven tot
een schadevergoeding veroordeeld wordt,
om de redenen dat, a) wat de hoofdvordering betreft : de weigering om de
premies te betalen volledig gegrond lijkt
daar, enerzijds, eiseres door ze te betalen het risico liep impliciet in te stemmen
met de voorstellen van de haar op
10 maart 1969 gezonden omzendbrief en
die zij mocht vveigeren en anderzijds,
zoals aangevoerd door de eerste rechter,
van wie het bestreden vonnis verklaart
dat het de redenen overneemt, de bepalingen van artikel 5 van de algemene
voorwaarden van de polis, die zeggen
dat de premie ten huize van de verzekeringnemer haalbaar is en betaalbaar
tegen een door eiseres afgeleverde kwitantie, niet werden in acht genomen daar
de kwitantie niet aangebode;o. werd door
de schuldeiser maar in naam van de
verzekeringsmaatschappij « Concorde " en
dat aldus het beginsel dat de schuld

haalbaar was, miskend werd ; b) wat de
tegenvordering betreft : verweerster terecht kan aanvoeren dat haar vertrouwen
aan het wankelen gebracht werd door de
fout van eiseres die, volgens de eerste
rechter, zodanig zou hebben gehandeld
dat zij vanaf 1969 geen enkel risico meer
zou hebben gedekt, een houding die als
bedrog kan worden beschouwd en die
als dusdanig de ontbinding van het
contract, ten nadele van eiseres, kan
verantwoorden,

tm·wijl 1° wat de hoofdvordering betreft : door de maatschappij << Concorde "
met het beheer van haar portefeuille te
belasten eiseres, zoals zij in conclusie
aanvoerde, een rechtspersoonlijkheid behouden heeft die duidelijk gescheiden is
van die van « Concorde ,, daar zij een
eigen kapitaal bezit en de schadegevallen
kan regelen van haar verzekerden, wier
waarborgen op geen enkele wijze verminderd waren, zodat eiseres op elk
ogenblik wettelijk een gevolmachtigde
kon aanduiden om alle verrichtingen voor
haar rekening te doen, terwijl eiseres met
die keuze niet moest akkoord gaan en
daarin geen goedkeuring, zelfs niet
impliciet, van de overdracht van haar
overeenkomst aan een derde, vervat is
(schending van de artikelen 1247, 1275,
1277, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ; 2° wat de tegeneis betreft :
daar het bestreden vonnis niet vastgesteld
heeft dat eiseres de verplichtingen van
de verzekeringsovereenkomst niet uitgevoerd heeft, namelijk de. vergoeding
van verzekerde wanneer het risico plaatsvindt, en evenmin vastgesteld heeft dat
de verzekeraar failliet ging, de antbinding
of de verbreking van de overeenkomst
niet verantwoord is (schending van
artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
en artikel 29 van de wet van 11 juni 1874)
evenmin als de toekenning van schadevergoeding (schending van de artikelen 1184 en in zoverre nodig 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek), waaruit
volgt dat de hierboven aangehaalde redenen van het bestreden vonnis irrelevant
zijn en noch het verwerpen van de
hoofdvordering noch het aamJ.emen van
de tegenvordering wettelijk kunnen verantwoorden :
Overwegende dat, om de door eiseres
ingestelde eis tot betaling van de premies
van de door verweerster ondertekende
verzekeringsovereenkomst ongegrond te
verklaren, het vonnis oordeelt dat verweerster niet ingelicht was over ·de juiste
draagwijdte van de insteinming die zij
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zou hebben betuigd met de overdracht
van haar dossier, als gevolg van de door
eiseres genmnen beslissing om haar portefeuille door een andere verzekeringsmaatschappij te laten beheren ;
Overwegende dat, krachtens artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek,
een delegatio waarbij een schuldenaar
aan de schuldeiser een andere schuldenaar
geeft die zich tegenover de schulcleiser
verbinclt, geen schulclvernieuvving teweegbrengt, inclien de schuldeiser niet
uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij
zijn schuldenaar die de delegatio gedaan
heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan ;
Dat uit die wetsbepaling volgt dat
de verzekeraar, schuldenaar van de aan
de verzekercle, ingeval van eon eventueel
ongeval, toegekende vergoeding, zelfs
bij gebrek aan akkoord van de verzekerde, de verzekeringspremies kan laten
innen door een clerde aan ·wie hij hot
beheer van zijn portefeuille -overdraagt ;
Ovenvegende clat het vonnis, derhalve,
wettelijk niet lweft kunnen beslissen dat
verweerster de betaling van de verzekeringspremies kon weigeren orn de reclenen
dat, enerzijcls, die betaling kon irnpliceren dat zij instemde met voorstellen van
overdracht die zij kon weigeren, en,
anderzijds, daar de kwitantie door de
schuldeiser niet aangeboden werd, het
beginsel dat de schuld << haalbaar" was
niet ·werd in acht genomen ; dat het
vonnis, om dezelfde redenen, evenmin
wettelijk heeft kunnen beslissen dat
eiseres, door de kwitantie door een andere
verzekeringsmaatschappij te laten aanbieden, het vertrouwen van verweerster
aan het wankelen heeft gebracht en, op
die wijze, een fout begaan heeft die de
ontbinding van de overeenkomst en de
veroordeling van eiseres tot een schadevergoeding verant-vvoordt ;
Dat het middel gegrond is ;

1°

7 november 1975.

1°

VERZET.- TUOHTZAKEN.- 0RDE
VAN GENEESHEREN. TUOHTSTRAF
DOOR DE RAAD VAN BEROEP BIJ VERSTEK UITGESPROKEN MET DE VEREISTE
l\'IEERDERHEID VAN TWEE DERDE VAN
DE STEMMEN.- VERZET.- EISER VER
SOHIJNT NIET. BESLISSING DIE BIJ
GEWONE MEERDERHEID VAN STEMMEN
HET VERZET ONGEDAAN VERKLAART.. Vi!ETTELIJKHEID.

2°

GENEESKUNST. 0RDE VAN GENEESHEREN.- TUOHTSTRAF DOOR DE
RAAD VAN BEROEP UITGESPROKEN MET
DE VEREISTE l\iEERDERHEID VAN TWEE
DERDE VAN DE STEl\'[J\'[EN. VERZET.
ErSER VERSCHIJNT NIET.- BESLISSING DIE BIJ GEWONE J\'[EERDERHEID
VAN STEMl\IEN HET VERZET ONGEDAAN
VERKLAART. WETTELIJKHEID.

3°

GENEESKUNST.- 0RDE VAN GENEESHEREN. TUOHTVORDERING. RAAD VAN BEROEP. NIET VERKOZEN LID VAN DE NATIONALE RAAD
DAT VAN RECHTSWEGE DE ZITTINGEN
VAN DE RAAD VAN BEROEP BIJWOONT
EN ER AD VIES UITBRENGT OVER BEGINSELKWESTIES OF OVER REGELEN VAN
DE PLIOHTENLEER DIE TER GELEGENHElD VAN HET ONDERZOOHT GEVAL
WORDEN OPGEWORPEN. AANWEZIGHEID VAN DIT LID EN/OF UITBRENGEN
VAN ZIJN ADVIES NIET VOORGESOHREVEN OP STRAFFE VAN NIETIGHEID.

4°

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. TUOHTVORDERING.
RAAD VAN BEROEP. NIET VERKOZEN LID VAN DE NATIONALE RAAD
DN]' VAN REOHTSWEGE DE ZITTINGEN
VAN ELKE RAAD VAN BEROEP BIJWOONT
EN ER AD VIES UITBRENGT OVER BEGINSELKWESTIES OF OVER REGELEN VAN
DE PLICHTENLEER DIE TER GELEGENHElD VAN HET ONDERZOCHT GEVAL
WORDEN OPGEWORPEN. AANWEZIGHEID VAN DIT LID EN/OF HET UITBRENGEN VAN ZIJN ADVIES NIET VOORGESOHREVEN TER VRIJWARING VAN DE
REOHTEN VAN DE VERDEDIGING.

5°

WRAKING. TUCHTZAKEN.
0RDE VAN GENEESHEREN.- VVRAKING
VAN DE RAAD VAN BEROEP.- BEGRIP.

6°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- TUCHTZAKEN.0RDE VAN GENEESHEREN. VERZET
TEGEN EEN BESLISSING VAN DE RAAD
VAN BEROEP. BESLISSING DIE HET

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
n1.elding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; houdt de
kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Dinant, in hoger beroep rechtdoencle.
6 november 1975. 18 kamer. VooTzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggever,
de H. Clason.- Gelijkl-uidende conclttsie,
de H. Charles, aclvocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Ansiaux.

KAMER.-
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HERHAALD VERSTEK VAN ElSER VASTSTELT EN HET VERZET ONGEDAAN VERKLAART.- REGELJ\1ATIG JVIET REDENEN
OJVIKLEDE BESLISSING. MIDDELEN
AANGEVOERD IN EISERS AKTEN VAN
HOGER BEROEP EN VAN VERZET l\10ETEN
NIET BEANTWOORD ·woRDEN.

7o OASSATIEMIDDELEN. -

TucHT-

ZAKEN.- 0RDE VAN GENEESHEREN.MIDDEL VREEJ\'i:D AAN DE BESTREDEN
BESLISSING. NrET-ONTVANKELIJKHEID.

van de Onle van geneeshe1·en die een
ve1·zet ongeclaan vm·klaaTt, client de in
de akten van hoge1' be1'0eJJ en van ve1·zet
aangevoenle miclclelen niet te beantwo01·den; om Tegelmatig met 1·eclenen
te zijn omkleed, volstaat het dat die
beslissing het heThaald veTstelc van eise1·
op ve1·zet vaststelt (3).
7° Niet-ontvankelijlc is het miclclel dat
V1'eemcl is aan cle bestTeden beslissing (4).
(L. C ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)

1 o en 2° J!Vannee1· de 1·aad van be1·oep van
de 01·de van geneeshe1·en bij ve1·stek een
t~whtstmj heeft opgelegd met de daa1·toe
ve1·eiste twee cle1·cle 11We1·de1'heicl va,n
stemmen en, op het ve1·zet van cle nietve1'schijnencle eise1· tegen cleze beslissing,
dit ve1·zet ongeclaan ve1·klaa1't, ve1·eist
cleze laatste beslissing geen twee cle1·de
meenle1'lwicl van cle stemmen, oak al
stelt ze vast clat cle beslissing bij ve1·stek
haw· valle ~titwe1'king zal hebben ( 1).
(Art. 22 K.B. nr. 79 van 10 november
1967; artt. 12 en 32 K.B. van 6 febtuari 1970.)
3o en 4° Inclien a1·tikel 12, § 3, van het
koninklijk besl~tit n1·. 79 van 10 novembe1' 1967 weliswaa1• bepaalt dat een niet
ve1·lcozen lid van cle nationale mad, clat
daa1'toe is ajgevam·digd, van 1'echtswege
de zittingen van ellce 1·aacl van beTOep
bijwoont om e1· aclvies ~tit te b1·engen
ove1· beginselkwesties en ove1· 1'egelen van
de plichtenlee1· die te1' gelegenheicl van
het onde1·zocht geval w01·den opgewoTpen,
blijkt nochtans ~tit geen enkele wetsbepaling clat de aanwezigheid van een
lid van de nationale mad enjoj het nitb1·engen van zijn advies bij cle behancleling van een zaak zijn voo1'geschreven
op stmffe van nietigheicl of te1' vTijwa1·ing
van de 1"echten van de ve1·clecliging.

5° De wraking ge1·icht « tegen cle macl van
be1·oep zelj van cle 01·de van geneeshe1'en
als clttsclanig, in zijn geheel », is geen
101·aking zoals bepaalcl in aTtikel 41
van het koninklijk beshtit van BfebTuari
1970 (2).
6° De beslissing van de 1·aacl van be1·oep

ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 6 januari 1975 gewezen
door de Raad van beroep, .met het
Nederlands als voertaal, van de Orde
der geneesheren ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van artikel 32, lid 2, van
het koninldijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de orga:n.isatie en de
working van de radon van de Orde der
geneesheren,
clooTclat de beslissing eisers verzet ongedaan verklaart en voile uitwerking
verleent aan de vroegere beslissing van
28 oktober 197 4 waardoor eiser uit de
lijst van de Orde der geneesheren werd
geschrapt, zonder dat de boslissu1.g uitgesproken werd met een meerderheid
van twee derde van de leden van de raad,
zodat de aangewezen beschikking gesohonden werd :
Overwegende dat artikel 32, lid 2, van
het koninldijk besluit van 6 februari 1970
tot regeling van de organisatie en de
working van de radon van de Orde der
geneesheren bepaalt dat, voor de radon
van beroep, de meerderheid van de twee
derde vereist is « om de sohrapping uit
de lijst van de Orde nit te spreken »;
Overwegende dat de bestreden beslissing van 6 j anuari 197 5, uitspraak doende
op het verzet dat door eiser was aangetekend tegen de op 28 oktober 1974 bij
verstek gewezen beslissing, er zioh toe
beperkt uitspraak te doen over de wraking, door eiser, van de leden van de

(1) Vgl. cass., 7 december 1920 (Btlll. en

Pas., 1921, I, 166); Rep. prat. d1·. belge,
Compl. I, druk 1964, trefwoord Appel en
matih·e 1·epressive, nr. 832, 1°,
(2) Raadpl. cass., 6 september 197•± (A1'1',

cass.,. 1975, blz. 21), zesde miclclel, blz. 24-25.

(3)
1958,
1973,
(4)
1974,

Vgl. cass. 20 januari 1958 (An·. cass.,
blz. 523) en 7 december 1972 (ibicl.,
blz. 328) met noot 1 getekend F.D.
Raaclpl. cass. 22 juli 1974 (A1'J'. cass.,
blz. 1233).
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constateren clat eiser, alhoewel behoorlijk
opgeroepen ter zitting, niet is verschenen
en clerhalve verstek laat gaan, eisers
verzet ongedaan te verklaren en vast
te steilen « dat de beslissing van 28 oktober 1974 haar voile uitwerking zal
hebben '';
Overwegende dat zulke beslissing geen
beslissing is waardoor de schrapping
uit de lijst van de Orde wordt uitgesproken;
Dat het middel niet kan inge-vviiligd
worden;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending va:n artikel 12, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novm.nber
1967 betreffende de Orde der geneesheren
en van. het algemeen rechtsbeginsel van
de eerbied voor de rechten van de verdediging,
doordctt de beslissing eisers verzet ongedaan verldaart en voile uitwerking
verleent aan de vroegere beslissing van
28 oktober 1974 waardoor eiser uit de lijst
van de Orde cler geneesheren werd geschrapt,
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, noch de beslissing, noch de processen-verbaal van de
terechtzittingen van de raad van beroep
waarop eisers zaak werd behandeld, noch
de andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, de aanwezigheid of
de adviezen vermelden van het niet verkozen lid van de nationale raacl dat daartoe is afgevaarcligd en dat van rechtswege
de zittingen van (')lke raad van beroep
bijwoont on1 er het advies uit te brengen
van de nationale raad over beginselkwesties of over regelen van de plichtenleer
die ter gelegenheid van het onderzochte
geval opgeworpen worden (schending van
artikel 12, § 3, van het koninldijk besluit
van 10 november 1967) ;
tweede ondenleel, door de afwezigheid
van clit lid en het gebrek aan deze adviezen, de rechten van de verdecliging
van eiser geschonden worden (schending
van voormeld algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende clat artikel 12, lid 1,
van het koninldijk besluit van 6 februari
1970 tot regeling van de organisatie en
werking van de raden van de Orde der
geneesheren bepaalt dat de raden van
beroep aileen wettig kunnen beraadslagen en beslissen « wanneer, ben evens
de griffier, minstens drie verkozen en
drie benoemde leden aanwezig zijn " ;
Overwegende clat artikel 12, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 79 betreffende

de Orde der geneesheren weliswaar
bepaalt dat « een niet ve1·kozen lid van
de nationale raad, dat daartoe is afgevaardigd, van rechtswege de zittingen
van elke raad van beroep bijwoont om
er het advies van de nationale raad uit
te brengen over beginselkwesties of over
regelen van de plichtenleer die ter gelegenheid van een onderzocht geval worden
opgeworpm'l. " ;
Overwegende echter dat nit geen
enkele wettelijke bepaiing blijkt dat die
aanwezigheid van eenlid van de nationale
raad en/of het uitbrengen van zijn advies
op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
Dat evenmin uit enige wettelijke
bepaling blijkt dat zodanige aanwezigheid enjof advies tot VTijwaring van de
rechten van de verdediging zijn voorgeschreven ;
Dat eiser van zijn kant niet preciseert
waardoor ten deze de afwezigheid van
voormeld lid en het gebrek aan bedoeld
advies .de rechten van zijn verdecliging
zouden hebben geschonclen;
Dat het middel niet lmn worden aangenon1en ;
Over het de1·de micldel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Bmgerlijk Wetboek, 24,
§ 1, van het koninklijk besluit nr. 79 van
10 november 1967 betreffende de Orcle
der geneesheren, 40 tot 43 van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970 tot
regeling van de organisatie en de -vverking
van de raclen van de Orde der geneesheren, 2, 648 tot 659 van het Gerechtelijk
Wetboek, 542 tot 552 van het vVetboek
van strafvordering en 97 van de Grandwet,
do01·dat de beslissing eisers verzet ongedaan verklaart en voile uitwerking
verleent aan de vroegere beslissing van
28 oktober 197 4 waardoor eiser uit de
lijst van de Orde der geneesheren werd
geschrapt, om de reden dat eiser met zijn
brief van 6 december 1974 waarbij hij
verldaart aile leden van de raad van
beroep te wraken, in werkelijkheid niet
het recht van wraking uitoefent daar dit
tegen bepaalde leden moet gericht worden in de voorziene voorwaarden en eiser
de raad van beroep in zijn geheel bedoelt,
teTwijl, eeTste oncle1·deel, eiser in zijn
brief van 6 december 1974 acht leden
vm1. de raad van beroep met name
wraakte en het feit dat hij ook de overige
leden in de wraking begreep, niet tot
gevolg heeft dat zulks geen wraking
meer zou zijn ; de beslissing de bewijs-
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kracht van deze brief miskent (schend:U1g
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk VVetboek);
tweede onde1·deel, eiser gerechtigd is
zowel enkele als alle !eden van de raad
van beroep te wraken en deze vvrakmg
daardoor niet van aard verandert, te
meer daar er slechts een nederlandstalige
raad van beroep bestaat en eiser derhalve
noch de onttrekking noch de verwijzing
van de zaak naar een andere raad kon
vragen en deze procedures trouwens ter
zake niet voorzien zijn (schending van
de artikelen 41 tot 43 van het koninklijk
besluit van 6 februari 1970, 24, § 1, van
het koninklijk besluit m. 79 van 10 november 1967, 2, 648 tot 659 van het
Gerechtelijk VVetboek, 542 tot 552 van
het \Vetboek van strafvorclering);
de1·de ondm·deel, het niet nit te maken is
of de wraking van eiser aileen afgewezen
wercl mndat hij alle !eden van de raad
van beroep gewraakt heeft dan wel
omdat zijn wrak:U1g ook niet aan andere
voorwaarden voldeed, m welk geval cleze
andere voorwaarden niet aangeduid wordeJ?-, zodat de motieven van de beslissing
d,t-~ISter, dul?belzim1ig en tegenstrijdig
ZIJll (schendmg van de artikelen 41 tot
43 van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 en 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat eiser bij brief van
6 december 197 4 te kennen gaf dat hij
« alle !eden van de raad van beroep van
de Orde der geneesheren wraakt "' met
name « de heren V., B. de W., V., d. S.,
B., V. H., B., enz. " ;
Overwegende clat de beslissing beschouwt dat uit de brief blijkt dat eiser
in werkelijkheid niet het recht van wrakm.g uitgeoefend heeft " voorzien bij
artikel 41 van het koninklijk besluit van
6 februari 1970 " ; dat die wraking immers
tegen bepaalde !eden van de raad van
beroep moet worden gericht << in de
voorwaarden door het koninklijk besluit
voorgeschreven ,,, terwijl eiser de raad
van beroep als dusdanig in zijn geheel
bedoelt; dat derhalve de bij voormelde
brief « voorgewende " wraking geen wraking is ; dat de beslissmg aldus bedoelt
dat de door eiser " voorgewende '' wralcing in werkelijkheid geen wraking is,
omdat ze niet gericht is tegen bepaalde
noch zelfs alle !eden van de raad van
beroep, doch tegen de instelling van de
raad van beroep als dusdanig ;
Overwegende dat de beslissing, door
te beschouwen dat eiser in voormelde
brief « schrijft dat hij nogmaals al de
!eden van de raad van beroep verklaart

te wraken" en dat "eiser de raad van
beroep in zijn geheel bedoelt "' clit is de
instelling van de raad van beroep als
dusdan~g, van die brief een uitlegging
geeft di~ met d.e termon ervan geenszins
onveremgbaar IS, en, door hiBI·uit af te
leiden dat zulke " voorgewende '' wraking
geen wralnng IS zoals bedoeld door het
konmldijk besluit van 6 februari 1970
de bewijskracht van die brief niet heeft
kunnen miskennen ;
Overwegende dat voormelde reclenen
noch d~.ister ~~och dubbelzinnig noch
tegenstnJchg ZIJn, doch bedoelen dat
eis~r het recht tot wraking, zoals clit bij
artikel . 41 van V<?ormeld koninklijk
b~shut IS bepaald, met regelmatig heeft
mtgeoefend omdat hij niet een, meer of
al de !eden van de raad van beroep op
het oog had, maar wei de instell:U1g zelf
van de raad van beroep ;
Overwegende dat, in zoverre het middel de beslissing verwijt te beschouwen
dat een wraking niet tegen aile !eden van
de raad kan worden uitgeoefend, het
berust op een onjuiste uitleo·ging van
die beslissing ;
b
Overwegende clat de beslissing, door
t~ beschouwcn dat een " wralcing '' gencht « teg~n d~ raad van beroep zelf als
~lusdamg, m ZIJn geheel ,, dit is tegen de
mstellmg zelf :ran de raad van beroep,
geen wrakmg IS zoals bepaald in artikel 41 van het konmklijk besluit van
? .februari 1970, van die bepaling een
JUISte toep?:ssmg maakt en zijn beslissmg wettehJk rechtvaardigt;
Dat geen onderdeel van het middel
kan worden aangenomen ;
Over het vierde, het vijfde en het
zesde middel, afgeleid,
het vienle, nit de schending van de
artikelen 18, 97 en 98 van de Grondwet,

het vijjde en het zesde nit de schencling
van artikel 97 van de Grondwet,
Overwegende dat alle in deze midclelen
aangevoerde grieven de raacl van beroep
verwijten niet te hebben geantwoorcl op,
of onwettelijk uitspraak te hebben gedaan over verweermiddelen die eiser :U1
zijn vroegere alde van beroep of m zijn
verzoekschrift waarbij hij verzet deed
tegen de verstekbeslissing van 28 oktober 1974 had ontwikkeld;
Overwegende dat de bestreden beslissing, na uitspraak te hebben gedaan over
de wraking van de !eden van de raad,
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wraking waaraan voonnelde verweermiddelen vremnd zijn, beslist dat, nu
opposant niet is verschenen, zijn verzet
voor ongedaan moet worden gehouden,
beslissing waartegen eiser geen middel
aanvoert ; dat de raad van b~roep er zich
verder toe beperkt te verklaren dat de
beslissing van 28 oktober 1974 haar
voile uitwerking zal hebben ;
Overwegende dat, na dergelijke beslissing over het verzet, de raacl van
beroep niet gehouden was noch vernwcht
op 'VOormelde verweermiddelen te antwoorden;
Overwegencle dat, in zoverre het vierde
1nidclel de raad van beroep verwijt over
diezelfcle verweermiddelen onwettelijk
uitspraak te hebben gedaan, het enkel
de verstekbeslissing van 28 oktober 1974
kan betreffen en vreemd is aan de bestreden beslissing ;
Dat geen van de 1nicldelen kan worden
aangen01nen ;
Over het zevende 1T1idclel,
Dat het rniddel niet ontvankelijk is ;
Over het achtste xnidclel,
Dat het rnidclel niet kar\ worden aangenomen;
01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in cle kosten.
7 november 1975. 1 8 kamer. Voorzitte1· en Verslaggever, cle H. de
Vreese, raadsheer waarnmnend voorzitter.
- Gelijkl1ticlencle conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·s,
de HH. Houtekier en De Bruy:n.

ADMINISTRATIEVE OVERHEID BEOOGT.
BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN
RECHTBANKEN.

2° REOHTERLI.JKE MACHT. -BEooRDELING VAN DE WETTELIJKHEID OF
ONWETTELIJKHEID VAN EEN SCHADEBEROKKENENDE ADMINISTRATIEVE BESLISSING.
SCHENDING VAN EEN
RECHT, DIE HAAR OORSPRONG ZOU VINDEN IN EEN 1\iACHTSOVERSCHRIJDING
VAN DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID.
BEVOEGDHEID VAN DE HOVEN EN
RECHTBANKEN,

1° De vonle1·ing clie cle Ve?'goecling van de
schencling van een 1'echt beoogt, behoort
tot cle bevoegclheicl van cle hoven en
1'echtbanken (I). (Artt. 92 en 93 Grandwet.)
2° De beoonleling van cle wettelijkheicl of
onwettelij kheicl van · een schaclevenvekkencle aclministmtieve beslissing houclt
op tot cle bevoegclheicl van cle hoven en
1'echtbanken te beho1·en noch cloonlat
clie beslissing het voo1·we1'JJ kan zijn van
een be1·oep tot nietigvm·klaring bij cle
Raacl van State, noch cloorclat cle1·gelijk
beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk wenl verklaa1·d of niet mee1'
mogelijk is, noch cloonlat de aclminist1·atieve overheicl over een zogezegcle soeve1'eine beslissingsmacht inzake cle betwiste
aangelegenheid zou beschikken (2).
(Artt. 92 en 93 Grondwet; art. 14,
lid 1, K.B. van 12 januari 1973 tot
coordinatie van de wetten op de
Raad van State.)
(VALKENBORG EN MELARD, T. GEJVIEENTE
MOPERTINGEN EN BELGISCHE STAAT,
MINISTER VAN NATIONALE OPVOEDING
EN CULTUUR.)
ARREST.

18 KAJ\mR.- 7 november 1975.
1o REOHTERLI.JKE MACHT.- VoR-

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 december 1973 door het
Hof van beroep te Luik gewezen;

DERING DIE DE VERGOEDING VAN DE
SCHENDING VAN EEN RECHT DOOR DE

Over het eerste middel, afgeleid uit
cle schending van de artikelen ll42, 1147,
ll49, 1382, 1383 van het Burgerlijk

(1) en (2) Raadpl. cass., voltallige zitting,
7 maa1•t 1953, en de conclusie van procureur-generaal Ganshof van der MeeJ.•sch, toenmaais advocaat-generaai (B1tll. en Pas., 1953,
I, 744); 25 april1953, voitallige zitting (ibid.,
1963, I, 905); 10 december 1965 en de con-

clusie van procureur-generaai Ganshof van
der Meersch, toenmaais eerste advocaatgeneraai (·ibid., 1956, I, 513) ; vgl. cass.,
22 december 1970 en 23 april 1971 (A1'1'. cass.,
1971, biz. 168 en 786), en 20 juni 1974 (ibid.,
1974, biz. 1162).
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Wetboek, 4, 9 van de wet van 23 december 1946 houdende oprichting van de
Raad van State, 92 en 97 van de Grandwet,
doo1'dat het arrest weigert de wettelijkheid van de terbeschikkingstelling van
eiseres te onderzoeken, op grond dat
·enerzijcls de eisers, krachtens het beginsel
van de scheiding der machten, " niet
opnieuw de wettelijkheid of niet-wettelijkheid van de terbeschikkingstelling
luuu1en ter sprake brengen " vermits het
beroep tot nietigverklaring door eiseres
ingesteld tegen de beslissing van de
gemeente Hees, nu gemeente Mopertingen, houdende de terbeschikkingstelling
van 01seres, door de Raad van State niet
ontvankelijk werd verklaard weo·ens
laattijdigheid en dat anderzijds ~' de
schooloverheid soeverein beslist welke
leerkracht niet meer zal uitbetaald
worden bij opheffing van een l;etrekking "•
tenuijl, enerzijds, de hoven en rechtbanken de wettelijkheid van aile beslissingen van de administratis kunnen
nagaan, zelfs wanneer deze administratis
beschikt over een « soevereine " 1nacht,
en anderzijcls de omstandigheicl dat een
beslissing van een administratis niet
werd vernietigd door de Raad van State
hetzij omdat geen beroep tot nietig:
verldaring werd ingesteld, hetzij omdat
zij werd bestreden door een onontvankelijk beroep, in beginsel niet verhindert
dat de persoon, die zich door deze beslissing van de administratis benadeeld acht
vergoeding kan vorderen van de schade:
~el~den ten gevolge van doze beslissing,
md1en doze laatste foutief en bijo·evolg
onwettelijk was, zodat het arrest b door
het beginsel van de scheiding der m~chten
en het beweerde soeverein karakter van
de beslissingen van de administratis in
te roepen om het onderzoek van de wettelijkheid van de administratieve beslissing te weigeren, voormelde wettelijke
bepalinge11 schendt :
Overwegende dat de vordering waarbij
een lerares van een gemeentelijke lagere
s~hool vanwege de administratis vergoedmg vordert van de schade die zij beweert te hebben geleden ingevolge haar
onwettelijke ~erbeschikkingstelling tot
de bevoegdh01d behoort van de hoven
en rechtbanken ;
Overwegende dat de beoordeling van
de wettelijld1eid of onwettelijkheid van
een schadeberokkenende administratieve
beslissing niet ophoudt tot de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te
behoren doordat die administratieve

beslissing aanleiding kan geven tot een
beroep tot nietigverklaring ervan door
de Raad van State ;
Dat die bevoegdheid evenmin wordt
aangetast door de omstandigheid dat
tegen die administratieve beslissing zulk
beroep ingesteld ·werd dat echter tot o·een
nietigverklaring leiclde doordat het door
d~ Raad van State wegens laattijdigheid
met ontvankelijk werd verldaard, noch
doordat de adn1inistratieve beslissinu
voor geen nietigverklaring meer vatbaa~
1s en dus definitief is geworden ;
Overwegende dat het arrest ook beslist
dat « trouwens luidens het koninklijk
besluit van 22 jt.mi 1953 de schooloverheid « soeverein " beslist welke leerkracht, bij opheffing van een betrekkino·
niet meer zal uitbetaald worden " ; "''
Overwegende dat het koninldijk besluit
v~n 22 juni .1953 enkel bepaalt : " worden
blJ toepassmg van artikel 4 van het
koninklijk besluit van 29 december 1928
de toelagen afgeschaft of verminderd
dan wijst de schooloverheid de leden va~
het onderwijzend personeel aan, vvier
wedde niet meer uit de Staatskas zal
betaald worden " ;
Overwegende dat, ook indien hieruit
mocht volgen dat de schooloverheid
« soeverein " beslist welke leerkracht bij
opheffi.t1g van een betrekking niet meer
zal worden uitbetaald, zulks niet zou
beletten dat de wettelijld1eid van de
adminis~rat~eve beslissing waarbij de
terbesclukkmgstellmg van een leerkracht
wordt bevolen, aan de beoordeling van
de hoven en rechtbanken is onderworpen ;
Overwegende dat het arrest dienvolgens, door op grond van het beginsel
van de scheiding der machten en van de
« soevereine " beslissingsmacht van de
administratis, te weigeren " opnieuw " de
wettelijkheid of onwettelijkheid van de
terbeschikkingstelling van eiseres te beoordelen, artikel 92 van de Grondwet en
artikel I4, lid I, van de gecoiirdineerde
wetten op de Raad van State schendt ·
Dat hot middel gegrond is ;
'
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
. doo1·dat het arrest, om de vordering van
01seres, strekkende tot vergoeding van
de ten gevolge van de foutieve beslissing
van de verweerders geleden schade af
te w~jzen, beslist aan eiseres geen vergoedmg van de tussen I januari I962 en
28 september I966 geleden schade te
kunnen toeke1u1en omdat" bij toepassing
van de door de eerste rechter aangehaalde
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was het wachtgeld in te houden ,,
terwijl eiseres in conclusie had voorgehouden clat cle reclenen van de eerste
rechter niet cloeltreffend waren vermits,
krachtens de door hem geciteerde wettelijke bepalingen, eiseres de mogelijkheid
maar niet de verplichting had haar
inruststelling te vragen ; in_ dezelfde conclusie door eiseres werd voorgehouden,
zonder op dit ptmt door de verweerders
te worden tegengesproken, dat eiseres
in feite haar inruststelling niet had aangevraagcl en zij derhalve gerechtigd bleef
op de uitbetaling van haar bezoldiging
die haar had moeten betaald ·worden
indien zij niet onwettelijk ter beschikking
was gesteld geworden ; zodat het arrest,
door de motieven van de eerste rechter
over te nmnen, zoncler te antwoorclen
op de door eiseres omstandig ontwikkelcle
kritiek op deze motivering, manifest
artikel 97 van de Grondwet schendt :
Overwegende dat eiseres in haar verzoekschrift strekkend tot hoger beroep
en in haar conclusie in hoger beroep de
motivering waarbij de eerste rechter
besliste dat verweerster gerechtigd was
het wachtgeld in te houden bekritiseerde,
door aan te voeren dat, krachtens de door
het beroepen vonnis geciteerde wetsbepalingen, eiseres -vveliswaar de mogelijldleid maar niet de verplichting had
haar inruststelling te vragen, dat eiseres
haar inruststelling in feite niet had gevraagd en derhalve gerechtigd bleef op
uitbetaling ; dat zij aan die motivering
verweet de stelling te h uldigen clat eiseres
zou zijn verplicht geweest pensioen aan
te vragen en aanvoerde dat, in strijd met
wat de eerste rechter n1eende, de vraag
of verweerster krachtens artikel 4, 4, van
het koninklijk besluit van 18 juli 1933
gerechtigd was het wachtgeld in te
houden, niet moest worden onderzocht ;
Overwegende dat het arrest er zich toe
beperkt op clit ptmt te beschouwen " dat
het hof van beroep de redenen van de
eerste rechter aanneemt en als de zijne
beschouwt ; dat bij toepassing van de
door de eerste rechter aangehaalde wetteksten verweerster gerechtigd was het
wachtgeld in te houden '' ;
Overwegende dat, ten overstaan van
de door eiseres op de motieven van de
eerste rechter uitgebrachte omstandige
kritiek, het arrest er zich niet toe mocht
beperken die motieven eenvoudig over
te nemen en goed te keuren ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestre-

den beslissing behalve in zoverre de
debatten worden heropend ten einde de
partijen te horen nopens de vraag of
eiseres een zekere schade zou hebben
ondergaan tussen 28 september 1966 en
ll mei 1969; beveelt dat van dit arrest
melding zal ·worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
houdt de kosten aan, opdat erover door
de feitenrechter zou worden beslist ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
7 -november 1975. 1e kamer. Vom·zitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. de
Vreese, raadsheer waarnen1end voorzitter. - - Gelijlrl~ticlencle concl~tsie, de
H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Van Ryn en Butzler.

2e

KAllrnR.-

10 november 1975.

1°

CASSATIEJYIIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERINGEN. CONOLUSIE VOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP GENOlVIEN
DOOR EEN VAN DE BURGERLIJKE PAR·
TIJEN. lYIIDDEL TOT STAVING VAN
DE VOOR-ZIENING VAN DE ANDERE
BURGERLIJKE PARTIJ AANGEVOERD EN
AFGELEID UIT HET GEBREK AAN ANTWOORD OP DEZE OONOLUSIE.- VooRvVAARDEN VOOR DE ONTVANKELIJKHEID
VAN HET lVIIDDEL.

2°

BEVVIJS. BEWIJS DOOR GETUIGEN.
STRAFZAKEN.- GEVAL WAARIN DE
WET GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL
VOORSOHRIJFT.- SOEVEREINE BEOOR·
DELING DOOR DE FEITENREOHTER. GRENZEN.

3° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. STRAFZAKEN.
PROOES-VERBAAL
WAARIN DE VERKLARING VAN DE GETUIGE IS OPGENOMEN. BESLISSING
DIE AAN DEZE VERKLARING EEN DRAAGWIJDTE TOEKENT DIE MET DE BEWOORDINGEN ERVAN VERENIGBAAR IS. GEEN JIHSKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.

4° BEWIJS.

BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.STRAFZAKEN. PLAATSBESOHRIJVING
BIJ EEN PROOES-VERBAAL GEVOEGD.-
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UITLEGGING DOOR DE FEITENREOHTER.
UITLEGGING VEJRENIGBAAR l\'IET DE
VERl\'IELDINGEN EN DE BEWOORDINGEN
VAN DEZE AKTE. GEEN l\USKENNING
VAN DE BEWIJSKRAOHT ERVAN.

50

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- HET IS
DE REOHTER VERBODEN ZIJN BESLISSING TE STEUNEN OP EEN PERSOONLIJKE
INLIOHTING.- BEGRIP.

6°

WEGVERKEER.- VooRRANG.WEGVERKEERSREGLEl\IIENT, ARTIKEL 17, - BESTUURDER DIE VOORRANG
GENIET, STOPT EN ZIJN VOERTUIG OPNIEUW IN BEWEGING BRENGT. MANEUVER DAT DOOR DE ANDERE BESTUURDER NIET KON WORDEN BEMERKT. GEEN VEJRLIES VAN VOORRANG.

1o TVannem· ve1•scheidene bnTgeTlij ke pa1'-

tijen tegen de beklaagde zijn opgetTeden
en een van hen een concl~tsie heejt genamen voo1' de 1'echte7' in hogeT be?"oep,
zijn de ande1·e btwge1·lijke pm·tijen ontvankelijk om tot staving van htm vooTziening zich e1·op te beToepen dat op de
conclttsie van de ee1·ste geen antwoo1·d
is ve1'st1·ekt, indien de oplossing van het
doo1· deze concl~tsie opgewoTJJen geschil
van hetzelfde belang is voo1• het geschil
tttssen die btwgeTlijke pa1·tijen en de
beklaagde ( 1).
2° T'Vannee1• in stTajzaken de wet geen

ttitlegging geeft welke met de bewoo1'dingen en de ve1·meldingen van deze akte
ve1·enigbaa1' is (4). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.)
5° De ?'echtm· die ttitspmak doet op g1'ond
van ttit de gemeenschappelijk e1'va1·ing
bekende gegevens die dooT de pm·tijen
in debat we1·den geb1·acht, ste~mt niet
op een pe1·soonlijke inlichting (5).
6° De bestnu1·de1' die vo01'Tang geniet, vm·liest deze niet, wannee1· hij stopt en zich
vm·volgens opnienw in beweging zet,
indien dit manettve?' doo1· de ande1·e
besttm1'de?' niet leon wo1'den bemeTkt (6).
(Art. 17 wegverkeersreglement.)
(DE BERNARDO EN LITISOONSORTEN, T.
1\iEULEl\iEESTER EN NATIONALE MAATSOHAPPIJ DER BELGISOHE SPOORWE·
GEN.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
10 november 1975. 2e kamer. Voo1'zitte1' en Ve1'slaggeve1·, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conchtsie, de H. Colard,
advocaat-generaal.
Pleite1·s,
de
HH. Chardon, Coulonvaux, Delmarche
en van Heeke (de eerste clrie, van de
balie te Charleroi).

bijzonde1· bewijsmiddel oplegt, beoo1'deelt de jeiten1'echte1· soevm·ein in feite
de bewijswaa1·de van de ve1'lcla1'ingen
van de getnigen, mits hij de bewo01·dingen e1·van niet miskent (2).
3° De bewijskmcht van het p1·oces-ve1'baal

met de wee1'gave van de ve1·klm·ing van
de beklaagde woTdt niet miskend doo1•
de beslissing die aan deze ve1'klm·ing
geen ttitlegging toekent welke met de
bewoo1·dingen e1·van onve1·enigbaa1' is (3).
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
4o De bewijskmcht van de alcten wo1·dt niet
mis kend do01' de 1'echte1' die aan een
bij een proces-ve1'baal gevoegd plan een
(1) Oass., 2 mei 1966 (Bttll. en Pas.,
I, 1105) en de arresten waarvan sprake
noot.
(2) Oass., 18 maart 1974 (A?'J', cass.,
biz. 791).
(3) Raadpi. cass., 17 november 1972
cass., 1972, biz. 308).
(4) Oass., 3 februari 1969 (A?'?', cass.,
biz. 529).

2e

1°

KAMER. -

10 november 1975.

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
DEVOLUTIEVE KRACHT.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. HOGER
BEROEP VAN DE VEJRZEKERAAR VAN DE
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJ,VILLIG
TUSSENGEKOl\iEN PARTIJ. HOGER
BEROEP DAT DE REOHTSVORDERING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ TEGEN DE

1966,
in de
1974,
(A?T.

1969,

(5) Oass., 28 juni 1971 (.A?'?'. cass., 1971,
biz. 1119) en de in de noot vermeide arresten;
raadpl. cass., 10 juni 1974 (ibid., 1974,
biz. 1112).
(6) Oass., 24 september 1970 (A1·r. cass.,
1971, biz. 77); raadpl. cass., 9 april 1974
(ibid., 1974, biz. 877).
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BEKLAAC+DE NIET AANHANC+IC+ JYIAAKT
BI.f DE REOHTER IN HOGER BEROEP.

2o VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN.- BURC+ERLIJKE REOHTSVORDERINC+. VERNIETIC+INC+ VAN DE
BESLISSING IN HOGER BEROEP OJVIDAT
DE REOHTER
IN HOGER BEROEP UITSPRAAK
HEEFT
C+EDAAN
OVER
DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERINC+ WELKE NIET VOOR HEM WAS C+EBRAOHT EN
ZODUS
SLEOHTS Il\'IPLIOIET,
ZONDER
DEZE UITSPRAAK TE MOTIVEREN, BE·
SLIST HEEFT OP HET BEROEP VAN DE
VRI.r\VILLIC+ TUSSENC+EKOJYIEN PARTIJ,
DIE ALLEEN WAS OM HOGER BEROEP
IN TE STELLEN. VERNIETIC+INC+ l\'IET
VERWIJZINC+.

1o Het hoge1· be1·oep van de ve1·zeke1·aa1' van
de btw ge1'1'echtelij ke aanspmlcelij kheid
van de beklaagde, die voor het st?·afgm·echt v1·ijwillig was tussengekomen,
maakt cle 1'echtsvo1'dM·ing van de btwge1'l·ij ke JJW'tij tegen cle beklaagde niet aanhcmgig bij de 1'echte1' in hoge1· be1'0CJJ (1).
(Art. 202 Sv. ; art. 9 wet van l juli
1956.)
2o T•Vannee1· een besl·issing in hoge1· be1'oep
vernietigd wonlt omdat de 1·echte1' in
hoge1· beToeJJ de btwge1·lijke 1'echtsvorde1'ing die niet voo1· hem was geb1·acht,
aan zich heejt get1'okken en zodus slechts
impliciet en zonde1· deze ·nitspraak ande1's
te motive1·en beslist heeft op het be1·oep
van de v·rijwillig t·nssengelwmen JJa1·tij,
die alleen was om hoge1· be1'oep in te
stellen, geschieclt de ve1·nietiging met
VC1'Wijzing (2).
(VANDERHAEC+EN, T. LAMBERT
EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPI.f
«DE SOHELDE ll.)
ARREST

(iJe1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 nmart 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Bergen ;
Overwegende dat het arrest uitspraak
doet enkel en alleen op de civielrechtelijke belangen ;
Overwegende dat eiser zijn voorziening
(1) Cass., 27 januari 1969 (A1'1·. cass., 1969,
blz. 504) en 3 januari 1972 (ibicl., 1972,
blz. 430).
(2) Raaclpl. cass., 3 januari 1972, waarvan
sprake in cle vorige noot.

heeft beperkt tot de rechtsvordering die
hij in eigen naam heeft ingesteld ;
Over het micldel afgeleid uit de schencling van de artikelen 199, 200, 202 van
het vVetboek van strafvordering, zoals
zij zijn gewijzigcl, wat voomoemde artikelen 200 en 202 betreft, door de wet van
10 juli 1967,.artikel1, 105° en 107°, 1319,
1320 en 1322 van hetBurgerlijk Wetboek,
23, 24, 25, 26, 27, 28 van het Gerechtelijk
vVetboek, 9 van de wet van 1 juli 1956
betreffende de verplichte aansprakelijkheiclsverzekering inzake motorrijtuigen
en 97 van de Grondwet,
doonlat, daar be1vezen is da.t alleen de
verzekeringsmaatschappij De Schelde,
die de civielrechtelijke aansprakelijkheid
inzake n1otorrijtuigen van de beldaagde
Claude Lambert dekt; in haar hoedanigheid van vrijwillig vom· de eerste rechtei·
tussengekomen partij hager beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing waarbij de
rechtbank, rechtdoende ter voortzetting
van de zaak en bij verstek ten opzichte
van de beklaagde, deze heeft veroorcleeld
tot de betaling aan de burgerlijke partijen van de schadevergoeding, waaronder een vergoeding van 330.034 frank
aan oiser wegens de blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid van 7 procent,
met clien verstande clat dit vonnis
bovendien aan de tussenkmnencle partij
ge111een wordt vorklaard en aan deze
partij kan worden tegengeworpen, het
bestreden arrest, na clit hoger beroep
ontvankolijk en gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis teniet doet
en, na de aan eiser toegekende vergoeding
te hebben verminderd, beklaagde veroordeelt tot cle betaling aan cleze van een
totaal bedrag van 164.190 frank, verhoogcl met de vergoedingsintrest, de
gerechtelijke intrest alsmede de kosten
van eerste aanleg van de rochtsvordering, « mot dien verstande dat de kosten
van hoger beroep, inclien zulke kosten
werden veroorzaakt, ten laste van de
burgerlijke partij blijven ... ,,
tenvijl 1° het hoger beroep alleen van
de vrijwillig tussengekomen partij niet
ten gevolgo kon hebben dat hierdoor de
door eiser tegen beklaagde ingestelde
rechtsvordering' bij het hof van beroep
aanhangig wercl, zodat de op die rechtsvordering door de eerste rechter gewezen
beslissing ten opzichte van beldaagde in
kracht van gm,yijsde is gegaan en het
bestreclen arrest, door alclus uitspraak
te doen, met schending van de bevvijskracht van de akte van hoger beroep van
de vrijwillig tussenkomende partij, de
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door de eerste rechter ten gunste van
beklaagde uitgesproken beslissing niet
kon teniet doen (schending van alle in
het middel vermelde middelen) ;
2o dit arrest althans niet wettelijk met
redenen is omkleed, daar het, gezien de
vrijwillig tussenkomende partij aileen
hoger beroep heeft ingesteld, het tegenstrijdig of althans dubbelzinnig is dit
hoger beroep ontvankelijk en gegrond
te verklaren, zonder nader te bepalen
in welke mate de beslissing van de
eerste rechter ten opzichte van de
eiser in hoger beroep is gewijzigd, al wijzigt het voor het overige ten gunste van
de beklaagde de beslissing op de rechtsvordering ingesteld tegen hem door de
burgerlijke. partij, eiseres in cassatie
(schending vart artikel 97 van de Grandwet):
Overwegende dat, rechtdoende enkel
op het hoger beroep van verweerster,
vrijwillig tussenkomende partij, het hof
van beroep geen uitspraak mocht doen
op de civielrechtelijke vordering ingesteld door eiser tegen verweerder, beldaagde, en aldus ten opzichte van de
vrijwillig tussengekomen partij impliciet
het bedrag van de aan eiser verschuldigde
vergoeding vaststellen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het in tegenwoordigheid van verweerster uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering ingesteld door eiser, optredende in eigen
naam, tegen verweerder en het de kosten
van hoger beroep ten laste van eiser legt ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
10 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1· en Y M'slaggever, Baron Richard,
raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijlcl1tidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Simont.

2e KAMER.~ 10 november 1975.
10 WEGVERKEER. WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 16-l. VooR-

CASSATIE,

1976. -

ll

RANG VAN RECRTS.- VoORRANG GELDT
OVER DE RELE BREEDTE VAN DE WEG
WELKE DE VOORRANGREBBENDE BESTUURDER VOLGT. BREEDTE VAN
DEZE WEG OP RET OPGEREDEN KRUIS·
PUNT. BEGRIP.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE MET EEN GEl\WTIVEERD
VERWEER. BESLISSING DIE ZICR
ERTOE BEPERKT DIT v.ERWEER TEGEN
TE SPREKEN, ZONDER DAT PASSEND
WORDT GEANTWOORD OP DE REDENEN
WAAROP RET IS GEGROND. NIET
REGELMATIG GEl\WTIVEERDE BESLIS·
SING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE
STRAFVORDERING. BRENGT VERNIE•
TIGING lVIEDE VAN DE NIET DEFINITIEVE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
RECRTSVORDERING, NIETTEGENSTAAN •
DE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN
DE VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING EN DE AFSTAND VAN DEZE VOOR·
ZIENING, ZONDER BERUSTING.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. - · STRAFVORDERING. VERNIETIGING VAN DE . BESLISSING TOT
v.EROORDELING VAN DE BEKLAAGDE.BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ DIE ZICR NIET OF ONREGEL·
MATIG REEFT VOORZIEN. GEVOLG
VAN DE v.ERNIETIGING TEN AANZIEN
VAN DEZE P ARTIJ.

5°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECRTSVOR·
DERING. VERNIETIGING VAN DE
NIET DEFINITIEVE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE. BURGERRECRTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ DIE ZICR ONREGELMATIG TEGEN
DEZE BESLISSING IN CASSATIE REEFT
VOORZIEN.- AFSTAND VAN DE VOORZIENING, ZONDER BERUSTING. GEVOLG VAN DE v.ERNIETIGING TEN AANZIEN VAN DEZE PARTIJ.

1° De voor1·ang door m·tilcel 16-1 van het
wegve1·lceers1·eglement ve1·leend aan de
bestuw·de1· die op het opgereden lendspunt van rechts lcomt, geldt over de hele
breedte van de door deze bestum·der
gevolgde weg, met inbeg1·ip van de
1·uimte gevo1·md doo1' het ve1'lengde van
elk tmttoir van deze weg (1). (Art. 16-1

-322wegverkeersreglement.) (Impliciete oplossing.)

2° Niet q·egelmatig gemotiveenl· is de beslissing die zich e1·toe bepe1·kt een bij
conclusie aangevom·d VM'WeM' tegen te
sp1·eken, zonde1' dat passend wordt
geantwoord op de Tedenen wam·o1J het
is geg1·ond (2). (Art. 97 Grondwet.)
3° VeTnietiging, op de niet bepe1·kte voorziening van de beklaagcle, van de beslissing op de strajvorde1·ing b1•engt vernietiging mede van de niet clefinitieve beslissirvg 01J de q·echtsvorcle1·ing van de
bu1·ge1·lijke pa1·tij dieM' het gevolg van is,
hoewel cle vooTziening tegen de tweede
beslissing voomlsnog niet ontvankel~jk is
en de beklaagcle van cleze vooTziening
ajstand heeft gedaan, zonde1· in cleze
beslissing te bentsten (3).

4° W anneer de beslissing tot VM'OOTdeling
van de beklaagde VM'nietigcl wonlt op
cliens vooq·ziening en de bu1·geTlijke
pa1·tij zieh niet of omegelmatig in
eassatie heeft vooTzien, ve1'liest cle beslissing waa1•bij deze vooT beklaagdes
ve1·om·cleling b~t1'rJ81'1'eehtelijk aansp1·akelijlc wm·clt ve1·klaa1·cl, ham· bestaans1'eclen ( 4).
5° W annee1· de niet clejinitieve beslissing
tot verom·deling van de beklaagcle OlJ cle
b~wgerlijlce reehtsvm•cle1·ing wonlt ve1'nietigcl op diens vom•ziening en cle
b~wge1-reehtelij k
aanspmkelij lee pm·tij
zieh tegen cleze beslissing onregelmatig
in eassatie heejt vooTzien, veq·liest cle
beslissing wam·bij cleze pa1·tij vom· cleze
ve1'0ordeling btwge1'1'echtelijk aanspmkelijk wonlt ve1·klam·cl haa1• bestaans1·eclen,
hoewel de voorziening tegen cleze tweede
beslissing voomlsnog niet ontvankelijk
is en cle btW'rJM'1'eehtelijk aanspmkelijke
pa1·tij van haar voo1·ziening ajstancl
heejt geclaan zoncle1· e1·in te berttsten (5).

vonnis, op 9 april 1975 door de Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger
beroep gewezen ;
I. Op de voorziening van eiser, beklaagde:

A. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiser :
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 418, 420 van het
Strafwetboek, 16, inzonderheid 16-1, en
en 18 van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen
reglement op de politie betreffende het
wegverkeer, 1382, 1383 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet,
cloo1·clat het vonnis beslist dat de eerste
rechter de telastleggingen tegen de eiser
terecht bewezen heeft verklaard en hem
voor het ongeval en de schadelijke gevolgen volledig aansprakelijk heeft verklaard op grond dat volgens de rechtsleer
en de rechtspraak de voorrang geldt over
de hele breedte van het kruispunt en de
onmiddellijke nabijheid ervan en dat,
anderzijds, de beldaagde in zijn verklaring << geen fout toeschrijft bij het
maneuver van de burgerlijke partij
Antier >>,
tenvijl, enerzijds, de voorrang welke
artikel 16-1 van het algemeen reglement
op de politie betreffende het wegverkeer
aan de van rechts kmnende bestuurder
verleent, slechts geldt voor de hele
breedte van de door hem gevolgde weg,
en anderzijcls, door de redenen van het
vonnis niet passend worclt geantwoord
op de conclusie in hoger beroep van de
eisers ten betoge dat de door beldaagde
bestuurcle vrachtwagen op het ogenblik
van de botsing niet het kruispunt was
opgereden en omzeggens stilstoncl nadat
hij had geremd, hetgeen trouwens op de
rijbaan sporen had achtergelaten :

Gelet op het bestreden

Overwegende dat eiser, die wegens onopzettelijk toebrengen van slagen en
verwondingen en wegens overtreding van
artikel 16-1 van het wegverkeersreglement werd vervolgd, in zijn conclusie in
hoger beroep deed gelden clat hij onbetwistbaar zijn verplichting was nagekomen OEl namelijk de voorrang van

(1) Cass., 2 februari 1970 (A?'J', cass., 1970,
biz. 504); raadpl. cass., 28 mei 1973 (ibid.,
· 1973, biz. 939 ).
(2) Cass., 12 oktober 1974 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 250).
(3) Oass., 11 september 1972 (A1'?'. cass.,

1973, biz. 42); 27 januari 1975 (ibid., 1975,
biz. 588).
( 4) Oass., 14 oktober 1975, S1t1J1'a, biz. 200.
(5) Raadpl. cass., 26 februari 1973 (An·.
cass., 1973, biz. 629) en 14 oktober 1974 (ibid.,
1975, biz. 201).

(MUREAU EN PERSONENVENNOOTSCHAP
l\'IET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
<< DESSAINTES >>, T, AUTIER.)
ARREST

HET HOF ; -

(ve1·taling).

-323verweerder in acht te nemen, aangezien
de door hem bestuurde vrachtwagen op
het ogenblik van de botsing niet het
kruispunt was opgereden en omzeggens
stilstond nadat hij had geremd, hetgeen
trouwens op de rijbaan sporen had achtergelaten ;
Overwegende dat de rechter in hager
beroep, door te zeggen « dat volgens de
rechtsleer en de rechtspraak de voorrang
geldt over de hele breeclte van het kruispunt en de onmidclellijke nabijheid
ervan ,, geen passencl antwoord verstrekt
op eisers conclusie ; dat hij immers in het
onzekere laat of hij oordeelt clat eisers
verweer onjuist in feite is clan wel of hij
aanneemt clat het juist is, cloch ter zake
niet ·clienencl voor de beoordeling van
de overtreding van artikel 16-l van het
wegverkeersreglement ;
Dat het miclclel gegrond is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vorclering welke verweerder tegen eiser
heeft ingestelcl :
Overwegencle dat eiser van zijn voorziening afstan.d heeft gedaax1. op grand
dat de beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Overwegende dat deze a£stand geen
berusting insluit ; dat de vernietiging
van de beslissing op de strafvordering
tegen eiser dus vernietiging medebrengt
van. de beslissing op de civielrechtelijke
vorclering van verweerder tegen eiser
waartegen eiser zich vooralsnog niet in
cassatie kon voorzien ;

II. Op de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijk voor eiser :
A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen eiseres :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de voorziening is betekend
aan het openbaar ministerie ;
Dat de voorziening niet ontvan.kelijk
is;
Overwegende evenwel dat wegens de
vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen eiser, de beslissing waarbij eiser, met bevestiging van het beroepen vonnis, moet instaan voor de geldboete en zulks hoofdelijk voor de kosten
ten laste van eiser geen bestaansreclen
meer heeft;

B. In zoverre de voorziening gericht is

tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerder tegen eiseres :
Overwegende dat eiseres om dezelfde
reden en in dezelfde bewoordingen als
eiser van haar voorziening afstand heeft
geclaan;
Overwegende evenwel clat wegens de
vernietiging van de beslissing op de
strafvorclering tegen eiser, de nietdefinitieve beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, decreteert de afstancl
van de 'voorzieningen van de eisers,
in zoverre cleze tegen de burgerlijke
beschikkingen van het vonnis zijn gericht ; vernietigt het bestreden vonnis in
zoverre het over de strafvordering en
de civielrechtelijke vordering tegen eiser
beslist ; verwerpt de voorziening van
eiseres, de beslissingen waarbij deze
civielrechtelijk aansprakelijk wordt verklaard voor de geldboete en voor de
kosten ten laste van eiser en hoofdelijk met eiser veroordeeld wordt tot
betaling van schadevergoeding geen
bestaansreden meer hebbende ; beveelt
dat van clit arrest melding zal ·worden
gemaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
in een viercle van de kosten van zijn voorziening, eiseres in de kosten van haar
voorziening en verweercler in het overige
van de kosten ; verwijst de alclus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, in hager beroep zitting
houdencle,
10 november 1975. - 28 kamer. V oorzitte1·, Baron Richard, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende conchtsie, de H. Colarcl, advocaat-generaal.
- Pleite1•s, de HH. Fally en Simont.

28 KAMER. -

10 november 1975.

1° VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN. BUITEN DE GEVALLEN OJ\'ISCHREVEN
IN HOOFDSTUK III VAN TITEL IX VAN
BOEK II VAN RET STRAFWETBOEK. VEROORDELING TOT EEN GELDBOET]jl
VAN 50 FRANK.- ONWETTELIJKHEID.
2° DRONKENSCHAP. -

DRONKEN·

-
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SCHAP OP EEN OPENBARE PLAATS. HERHALING BINNEN HET J"AAR. TOE
TE PASSEN STRAF.

3o

CASSATIE. VooRziENING oP BEVEL VAN DE MINISTER VAN J"USTITIE.VoNNIS WAARBIJ" DE BEKLAAGDE
WORDT VEROORDEELD TOT EEN STRAF
DIE HET WETTELIJ"KE MAXIMUM TE
BOVEN GAAT.
VERNIETIGING MET
VERWIJ"ZING.
VooRZIENING
oP
CAS SA TIE.
BEVEL VAN DE MINISTER VAN J"USTITIE.
STRAFZAKEN. VONNIS WAARBIJ"
DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD
TOT EEN STRAF DIE LAGER IS DAN HET
WETTELIJ"KE MINIMUM. VERNIETIGING ZONDER VERWIJ"ZING.

I o Onwettelijk is de veroo1'deling van de

beklaagde tot een geldboete van 50 fmnk
om, buiten de gevallen omsch1·even in
hoofdstuk III van titel IX van boek II
van het Stmfwetboek, opzettelijk ande1'mans 1'0e1·ende eigendommen te hebben
beschadigd of ve1•nielcl (I). (Art. 55910 S.W.)

2o Onwettelijk is de VM'oo1·cleling van de

beklaagcle tot een gelclboete van 25 frank
alleen om in staat van d1•onkenschap op
een openbm·e plaats te zijn bevonclen in
geval van he1·haling binnen het jam· na
de ee1'ste vet·oo1·cleling, claar de st1·af welke
in clit geval bij a1·tikel 1, § 1, van de
wet van 14 novembe1· 1939 is gesteld
26 tot 50 frank beclmagt en a1·tikel 85
van het Stmfwetboek niet van toepassing
is op de miscl1·ijven waa?'van sprake in
deze beslt~itwet (2). (Art. 1, § 1, besluitwet 14 november 1939; art. 100 S.W.)
3° Op de voo1·ziening van de p1'0GU1'eur-

genM·aal, ingesteld op bevel van de
ministe1' van jt~stitie, ve1·nietigt het Hof
het vonnis van de politie1·echtbank waarbij de beklaagde wo1·clt veroonleeld tot
een stmf die het wettelijke maximum
te boven gaat; het ve1·wijst de zaalc naar
een
ancle1·e
politierechtbank
(3).
(Artt. 427 en 441 Sv.)
4o Wannee1·, op de voo1·ziening van de
pToctwet~1·-genemal

ingestelcl op bevel
van minister van justitie, het H of een
vonnis ve1·nietigt waa1·bij de beklaagde

(1)
(2)
cass.,
(3)
in de
(4)

Oass., 7 oktober 1975, sttp?'a, biz. 163.
Raadpl. cass., 16 september 1968 (A1'1'.
1969, biz. 58).
Oass., 7 oktober 1975, waarvan sprake
noot 1.
Cass., 9 november 1920 (Bull. en Pas.,

wo1·clt VM'OO?'cleelcl tot een stmf die lage1'
is clan het wettelijke minimum, geschieclt
de vernietiging zoncler ve1·wijzing, met
dien ve?'stande dat het vemietigde deel
van de beslissing de ve1·oo?'deelde ten
goecle komt, in zove1'1'e clit voo1· hem voo?'delig is (4). (Art. 441 Sv.)
(PROCUREUR-GENERAAL
IN HET HOF VAN CASSATIE,
IN ZAKE CORMONT).
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op de hierna
volgende vordering van. de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :

" De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van J ustitie hem bij
schrijven van 13 mei 1975, Bestuur der
Wetgeving, nr. 130.836/AP/Div. RM/JD,
bevel heeft gegeven bij het Hof overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van
strafvordering aangifte te doen van het
in kracht van gewijsde gegane vonnis
van 4 december 197 4 van de Politierechtbank te Charleroi, waarbij Cormont JeanClaude, grondwerker, geboren te Charleroi op 28 september 1949, woonachtig
te Montignies-sur-Sambre, impasse des
Recollets nr. 36, veroordeeld werd tot
50 frank geldboete wegens overtreding
van_ artikel 559-1o (en niet 559-2° zoals
het vonnis clit bij verschrijving vermeldt)
van het Strafwetboek (telastlegging A) en
tot 25 frank geldboete wegens openbare
dronkenschap met herhalin.g voor de
eerste maal (telastlegging B), welke
feiten gepleegd werden op 18 maart 1974.
>> Luidens 'artikel 559 van het Strafwetboek mag de geldboete opgelegd voor
de overtreding die het voorwerp van de
telastlegging A uitmaakt, 20 frank niet
te boven gaan.
>> Luidens artikel 1, § 1, van de besluitwet betreffende de beteugeling van de
dronkenschap daarentegen is de straf
opgelegcl wegens de telastlegging B om
in staat van dronkenschap te zijn
1921, I, 117); zie oak « Les pourvoiB dans
l'interet de la loi et les denonciations sur
ordre du ministre de la justice n, piechtige
openingsrede van 1 september 1964, uitgesproken door de procureur-generaal Hayoit
de Termicourt, nr. 21, biz. 39 en vlg.
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bevonden in geval van herhaling binnen
een jaar na de eerste veroordeling een
geldboete van 26 tot 50 frank.
" De bij het vonnis uitgesproken
straffen zijn dus onwettelijk, daar de
eerste hoger is dan de bij de wet toegelaten maximumstraf en de tweede lager
dan de hierbij toegelaten minimumstraf.
" Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis te
vernietigen, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing,
de zaak met betrekking tot de telastlegging A naar een andere politierechtbank te verwijzen en te zeggen dat er
met betrekking tot de telastlegging B
geen grond is tot verwijzing, met dien
verstande dat de voor clit misdrijf uitgesproken veroordeling als voor de veroordeelde verkregen moet worden beschouwd, voor zover zij hem gunstig is.
Brussel, 21 mei 1975.
" V oor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.)
Colard ";
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis van 4 december
197 4 van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi ; beschikt echter dat de voor
de veroordeelde gunstige straf, die uit
hoofde van de telastlegging B is uitgesproken, voor deze verkregen blijft ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst
de zaak met betrekking tot de telastlegging A naar de Politierechtbank te
La Louviere ; zegt dat met betrekking
tot de telastlegging B er geen grond tot
verwijzing is.
>>

10 november 1975. 2 6 kamer. Voo1·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve?',
Baron Vin9otte. Gelijkhddende conclttsie, de H. Colard, advocaat-g~neraal.

26 KAMER.- 10 november 1975.
1° VEROORDELING MET UITSTEL
EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - BEKLAAGDE WIENS
VEROORDELING, OP BEVEL VAN HET
ONDERZOEKSGEREOHT, WORDT OPGE·
SOHORT. GEEN HERROEPING. 0PSOHORTING WAARDOOR AAN DEVER·
VOLGING EEN EINDE KOMT.
2° CASSATIE.- VOORZIENING OP BEVEL
VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE. STRAFZAKEN. BEKLAAGDE WIENS
VEROORDELING, OP BEVEL VAN HET
ONDERZOEKSGEREOHT, WORDT OPGE·
SOHORT. - VONNIS VAN DE CORREC·
TIONELE REOHTBANK TOT VEROORDE·
LING VAN DE BEKLAAGDE WE GENS
FElTEN DIE OPSCHORTING TEN GEVOLGE
HADDEN, HOEWEL DEZE MAATREGEL
NIET HERROEPEN WERD - VERNIETI·
GING ZONDER VERWIJZING.
1° W annee1· de ve1·oo?'deling op bevel t·an
het onde1·zoeksge1·echt we1·d opgeschoTt
en deze maatTegel niet we1·d he1'?'oepen,
komt dam·doo1• een einde aan de ve1·volging die niet mee1• voo1· het vonnisge1·echt kan wo?'den gebracht (1). (Artt. 3'
en 13 wet van 29 juni 1964.)
2° Op de vooTziening van de p1·octweu1'gene?'aal, ingesteld op bevel van de
ministe1· van jttstitie, ven~ietigt het Hoj
zonde1· ve1•wijzing het vonnis van de
con·ectionele 1'echtbank, waaTbij de beklaagde wo1·dt ve1·oo1·deeld wegens feiten
waa?'V001' het onde1·zoeksge1·echt zijn vm·oo1·deling zoncle?' hen·oeping heeft opgescho1't (2). (Art. 441 Sv. ; artt. 3 en
13 wet van 29 juni 1964.)
(PROOUREUR·GENERAAL
IN RET HOF VAN OASSATIE,
IN ZAKE C... )
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; Gelet op de hierna
volgende vordering van de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie :
<< Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
>>

De ondergetekende procureur-gene-

(1) en (2) Zie cass., 22 april1974 (An·. cass.,
1974, blz. 903).
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raal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van Justitie hem bij
schrijven van 26 augustus 1975, bestuur
der wetgeving, nr.
130.836/308/AP/
Div. LVJAV, bevel heeft gegeven bij
het Hof overeenkomstig artikel 441 van
het W etboek van strafvordering aangifte
te doen van het in kracht van gewijsde
gegane vonnis van 18 april 1975 van de
Correctionele Rechtbank te Luik, voor
zover door dat vonnis de genoemde C ...
Jacques, Yves, Fernand, houtsnijder,
geboren te G ... op 19 april 1952, woonachtig te R ... , tot een enkele straf van
vier maanden gevangenisstraf werd veroordeeld wegens aa:n.randing van cle
eerbaarheid en openbare schennis van
de goede zeden, welke feiten in 1972 en
1973 werden gepleegd.
" Daar de raadkamer van cle rechtbank van eerste aanleg te Luik bij haar
beslissing van 8 februari 1974 voor zover
zij betrekking heeft op C ... , de opschorting van de uitspraak van de veroordeling
gedurende een termijn van clrie jaar heeft
bevolen, die maatregel, die niet herroepen
wercl, de vervolgingen heeft beeindigd,
zoclat de zaak niet 11.1.eer aanhangig kon
worden gemaakt bij de correctionele
rechtbank en derhalve het aangegeven
vonnis wercl gewezen in strijd met de
artikelen 3 en 13 van cle wet van 29 juni
1964 betreffencle de opschorting, het
uitstel en de probatie.
)) Om die redenen vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het
Hof gelieve het aangegeven vonnis, voor
zover het voornoemde veroordeelt, te
vernietigen, te bevelen dat van zijn
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing en te beschikken dat er geen
grond is tot verwijzing.
ll Brussel, 2 september 1975.
)) V oor cle procureur-generaal,
)) De advocaat-generaal,
)) (get.) Colard l>;
Gelet op artikel 441 van het Wetboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van deze vordering, vernietigt
het aangegeven vonnis, voor zover het
C ... Jacques, Yves, Fernand tot een straf
en in de kosten van de strafvordering
veroordeelt ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
10 noven1ber 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer

waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gelijkl~tidende concl~tsie, de H. Colard, advocat-generaal.

2e KAl\1ER. -

10 november 1975.

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. - MIDDEL TEN BETOGE DAT
ER EEN REDEN BESTAAT TOT WRAKING
VAN EEN MAGISTRAAT VAN HET OPEN·
BAAR l\HNISTERIE. MIDDEL NIET
VOOR DE FEITENREOHTER AANGE·
VOERD. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
STRAF·
2° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN. - MIDDEL WAARBIJ HET GE·
BREK AAN ANTWOORD OP DE OONOLU·
SIE WORDT AANGEVOERD. - V AAGHEID.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Het middel ten betoge dat e1· een 1·eden
bestaat tot ~m·aking van een magistraat
van het openbam· ministe1·ie kan in de
1·egel niet voo1· het ee1·st voo1· het Hof
van cassatie wonlen aangevoe·rcl ( l).
2° Wegens vaagheicl is niet ontvankelijk
het miclclel clat een gebTek aan antwoorcl
op de conchtsie aanvoe1·t, zonde1· te ve1'·
rnelden op welke eis, wee1• of exceptie niet
zmt geantwoorcl zijn (2).
(LEVEOQ, T. STAD NAi\'IEN
EN MABILLE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
arrest, op 28 augustus 197 5 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het tweede n1.iddel, hie1·uit afgeleid dat op de terechtzitting van de
Correctionele Rechtbank te Namen, waarop de zaak werd behandeld, de zetel
(1) Oass., 20 juli 1965 (Bttll. en Pas., 1965,
I, 1192) en de noot; raadpl. cass., 11 juni en
27 juni 1974 (An·. cnss., 1974, blz. 1125 en
1224); 21 januari 1975 (ibicl., 1975, blz. 568).
Zie ook art. 831 G. W.
(2) Cass., 30 september 1975, BUJJJ'a.,
blz. 135.
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van het openbaar ministerie werd ingenomen door juffrouw Lebrun, substituut
van de procureur des Konings, die heeft
gevorderd,
te1·wijl de stad N amen, vertegenwoordigd door het college van burgemeester
en schepenen, zich burgerlijke partij had
gesteld en juffrouw Lebrun de dochter
van de burgemeester is; die onregelInatigheid niet is kunnen worden gedekt
door de onverdeelbaarheid van het
parket en evenmin door het arrest van
het hofvan beroep, dat zich ertoe beperkt
het vonnis van de rechtbank te bevestigen :
Overwegende dat het middel erop neerkomt een wrakingsgrond aan te voeren ;
Dat het middel niet voor de feitenrechter werd aangevoerd, zodat het niet
ontvankelijk is;
Over het eerste middel, hientit afgeleid dat de eiser, die zijn deelneming aan
het misdrijf niet erkent, in die zin conclusie heeft genomen, waarop het hof
van beroep geen passend antwoord geeft :
Overwegende dat het middel noch de
eis, noch het verweer of de exceptie vermeldt, waarop niet zou zijn geantwoord ;
Dat het midclel derhalve niet ontvankelijk is wegens onduidelijkheid ;
En overwegende dat de substantiiile
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering ingesteld door de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat
middel aanvoert ;

eiser

geen

enkel

Om die reclenen, verwerpt cle voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
10 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitteT, Baron Richard, raaclsheer
waarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
Baron Vin9otte. Gelijkhticlende conclttsie, de H. Colarcl, aclvocaat-generaal.

2e KAMER.- 10 november 1975.
1° CAS SATIE. - REORTSPLEGING.
STRAFZAKEN.- VoORZIENING IN CAS-

SATIE. VERZOEK TOT VERWIJZING
VAN DE ZAAK VAN EEN REORTBANK
NAAR EEN ANDERE OP GROND VAN
GEWETTIGDE VERDENKING. - SAMENRANGENDE ZAKEN,- VOEGING.

2° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. VOORZIENING TEGEN EEN
ARREST WAARBIJ HET VERZET ONGEDAAN WORDT VERKLAARD. - MIDDELEN DIE RET VOORONDERZOEK, DE
BESORIKKING TOT VERWIJZING, HET BEROEPEN VONNIS EN RET VERSTEKVONNIS BEOGEN. - NIET ONTVANKELIJKE
MIDDELEN.
3° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN.- MIDDEL GEGROND OP BEWERINGEN DIE STEUN VIJ<rDEN NOOR IN DE
BESTREDEN BESLISSING NOOH IN DE
STUKKEN WAAROP RET HOF VERMAG
AOHT TE SLAAN. - MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG IVIIST.

4° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE.
GEEN VERPLIOHTING
EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOOAAT BIJ RET HoF VAN OASSATIE.
5° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. - VERZOEK WAARBIJ EEN
VERWIJT \VORDT GERIORT AAN EEN
GEREOHT vYAARBIJ DE ZAAK NOG NIET
AANHANGIG IS OF WAARAAN DE ZAAK
ONTTROKKEN WERD.- VERZOEK ZONDER BESTAANSREDEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID,

6° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. BURGERLIJKE ZAKEN.- VERZOEK TOT
ONTTREKKING VAN DE ZAAK WEGENS
GEWETTIGDE VERDENKING. VERPLIORTING EEN BEROEP TE DOEN OP
EEN ADVOOAAT BIJ HET HOF VAN
OASSATIE.
1° Het Hof voegt een voo1'ziening in cassatie en een ve1·zoek tot venvijzing wegens
gewettigde ve1·denking van een 1·echtbank
naa1· een andeTe samen als deze zaken
samenhangend zijn.

2° JJI[iddelen die slechts het voo1·onde1'Zoek,
de beschikking tot venvijzing, het be1'0epen vonnis en het ve1·stekm·1·est beogen
zijn niet ontvankelijk tegen een an·est
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klaar-d ( 1).
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so Feitelijke g1·ondslag mist het middel
geg1·ond op bewe1'ingen die steun vinden
noch in de best1·eden beslissing noch in
de st~tkken waarop het Hof ve1'mag acht
te slaan (2).
4o Het ve1·zoek van de beklaagde tot ve1'wijzing van een 1·echtbank naa1' een
ande1·e wegens gewettigde ve1'denking is
ontvankelijk, zelfs indien het niet is
onde1·tekend door een advocaat bij het
Hof van cassatie (3). (Art. 542, lid 2,
Sv.) (Impliciete oplossing.)

5° Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
. van bestaans1·eden, is het ve1·zoek tot
ve1·wijzing van een 1'echtbanlc naar een
ande1·e, wegens gewettigde ve1·denking,
als de zaak bij het bedoelcle ge1'echt nog
niet aanhangig is (4) of daaraan ontt1·okken wenl (5).
6o In b~t1'ge1'lijke zaken is de vonle1·ing
tot ontt1·ekking van de zaak wegens gewettigcle ve1·denking enkel ontvankelijk
als zij is voo1·ged1·agen cloo1· een aclvocaat
bij het Hof van cassatie (6). (Artt. 478,
648 en vlg. G.W.)
(LOSHI-KATAKO, T. DERROITTE;
LOSHI-KATAKO.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 september 1975 gewezen
door het Hof van beroep te Luik ;
Gelet op de voorziening en op eisers verzoek strekkende tot de onttrekking van
de zaak aan het Hof van beroep te Luik
en tot de verwijzing ervan naar een ander
rechtscollege wegens gewettigde verdenking;
Overwegende dat die zaken samenhangend zijn en dat er grand is tot
samenvoeging ervan ;
I. Betreffende de voorziening :
Overwegende dat de voorziening enkel
gericht is tegen het arrest van 9 septem-

ber 1975 waarbij ongedaan wordt verldaard eisers verzet tegen het arrest dat
op 24 juni 1975 door het Hof van beroep
te Luik te zijnen laste werd gewezen ;
Overwegende dat bniten het hierna
vermelde middel eisers grieven er zich
toe' beperken kritiek te oefenen hetzij
op het vooronderzoek, hetzij op de procedure voor de raadkamer waarbij een
vordering tot verwijzing voor de CO!'rectionele rechtbank aanhangig werd gemaakt, hetzij op het vonnis van die
rechtbank, hetzij op het arrest waartegen verzet is aangetekend, en deze
derhalve niet ontvankelijk zijn;
Over het middel hie1·~tit afgeleid dat
het arrest van 9 september 197 5 eiser
bij verstek veroordeelt,
te1·wijl deze op de terechtzitting van
die datum te 9 uur aanwezig was, maar
dat, daar hij ziek en zeer moe was, hij
was weggegaan v66r het oproepen van
de zaak en dat hij op 8 september 1975
een geneeskundig getuigschrift aan het
Hof van beroep had gestuurd :
Overwegencle clat uit het arrest en de
andere stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan niet blijkt dat eiser aanwezig zou zijn geweest op de terechtzitting van 9 september 197 5 v66r het
oproepen van de zaak en evenmin dat
hij voor de feitenrechter zou hebben
aangevoerd dat hij wegens zijn gezondheidstoestand de zaal moest verlaten of
dat het hof van beroep alvorens zijn
arrest te wijzen een geneeskunclig getuigschrift zou hebben gekregen ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat met betrekki~1g
tot de strafvordering ingesteld tegen
eiser, de substantiiile of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
werden nageleefd en, cla t de beslissing
overeenkomstig de wet is ;

II. Betreffende het verzoek tot outtrekking van de zaak :
Overwegende dat het verzoek ertoe
strekt dat het gehee1 van de zaken
waarin eiser partij is en inzonderheid die
welke in het verzoek worden vermeld,

(1) Cass., 20 juli 1973 (A1'1'. cass., 1973,

biz. 1077).
(2) Cass.,
(3) Cass.,
biz. 510).
(4) Cass.,
biz. 474).
(5) Cass.,

14 oktober 1975, suJn'a, biz. 204.
7 januari 1975 (A1'1'. cass., 1975,
8 januari 1973 (A1'1'. cass., 1973,
21 december 1972 en 25 juni 1973

(Ar1•, cass., 1973, biz. 443 en 1046); 4 september 1973 (ibid., 1974, biz. 5).
(6) Cass., 6 juni 1975 (A1'1', cctss,, 1975,
biz. 1065). De regei is ook van toepassing in
strafzaken, wanneer het verzoek uitgaat van
een burgerlijke partij (cass., 11 juni 1974,
ibid., 1974, biz. 1127).
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wegens gewettigde verdenking aan het
Hof van beroep te Luik zouden worden
onttrokken ;
Overwegende dat het verzoek, voor
zover het betrekking zou hebben op niet
vermelde zaken, niet ontvankelijk is
wegens gebrek aan duidelijkheid;
Overwegende dat, voor zover het
betrekking heeft op zaken die erin zijn
vermeld, het verzoek niet ontvankelijk is,
hetzij omdat deze zaken niet aanhangig
werden gemaakt bij het Hof van beroep
te Luik, hetzij omdat zij thans eraan
onttrokken zijn, hetzij omdat het verzoek, daar het handelt om burgerlijke
zaken, door geen advocaat bij het Hof
van cassatie werd ingediend ;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van. het W etboek van
strafvordering, 478, 648 tot 659 van het
Gerechtelijk W etboek, verwerpt de voorziening en het verzoek, veroordeelt eiser
in de kosten.
10 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·,
Baron Vinqotte. Gelijkluidende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

2e KAMER.- 10 november 1975.
1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKl<JN. -~ 00MMISSIE TOT BES0HERMING VAN DE MAATSCHAPPI.T.BESLISSING NIET GETEKEND DOOR DE
SECRETARIS VAN DEZE COMMISSIEl. GEVOLG VAN DIT VERZUIM.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN EEN COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSOHAPPI.T. -BESLISSING NIET GETEKEND DOOR DE SEORETARIS VAN DEZE COlVIMISSIE.- GEVOLG
VAN DIT VERZUIM.

om het ambt van sec1·eta1'is waar te
nemen (1). (Artt. 12, 16 en 31 wet tot
bescherming van de maatschappij, en
artt. 782 en 785 G.W.)
(LACROIX,)
ARREST (vm•taling).
HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 18 september 1975 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychia.
trische afdeling van de gevangenis te
Vorst;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 173
van het Gerechtelijk Wetboek, 12, 16
en 31 van de wet tot bescherming van
de maatschappij :
Overwegende dat luidens artikel 12
van de wet tot bescherming van de
maatschappij een door de Minister van
Justitie aangewezen beambte het ambt
van secretaris van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarneemt;
Overwegende dat het afschrift van de
beslissing dat aan het Hof werd overgelegd, voor eensluidend is verklaard door
de heer Ghillebert, die ondertekent onder
de opgave : « voor de secretaris van de
commissie, met verlof wegens ziekte » ;
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat de heer Ghillebert de hoedanigheid had van door de Minister van
Justitie aangewezen beambte om het
ambt van secretaris van de commissie
tot bescherming van de maatschappij
waar te nemen ;
Om die redenen, vernietigt de bestre
den beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de anders samengestelde
commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische
afdeling van de gevangenis te V orst.

1 o en 2o N ietig is de beslissing van een

10 november 1975. 2 6 kamer.
Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer

commissie tot besche1·ming van de
maatschappij die is onde~·tekend dom·
een ande1·e persoon dan de secretaris van
de commissie, als ttit de stukken wam·op
het Hoj ve1·mag acht te slaan niet blijkt
dat deze pm·soon de doo1· de ministe1'
van justitie aangewezen beambte was

(1) Raadpl. cass., 2 en 9 december 1974
(An·. cass., 1975, blz. 388 en 427). Ten deze had
Ghillebert niet aileen het afschrift van de
beslissing getekend, doch oak de beslissing
zelf « voor de secretaris "·

-330waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
Baron Vingotte. Gelijkluidencle conclusie, de H. Oolard, advocaat-generaal.

3e
1o

KAMER.-

12 november 1975.

INKOMSTENBELASTINGEN.

WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 11. PERSONENBELASTING. lNKOMSTEN EN OPBRENGSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN
EN KAPITALEN. lNKOl'IISTEN EN
OPBRENGSTEN.- BEGRIP.

2°

INKOMSTENBELASTINGEN.
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN, ARTIKEL 11-1°.- PERSONENBELASTING. lNKOMSTEN EN OPBRENGSTEN VAN ROERENDE GOEDEREN
EN KAPITALEN. ANDERE SOHULDVORDERINGEN WEGENS GELDLENINGEN.
-BEGRIP.

1° Artikel 11 van het Wetback van de
inkomstenbelastingen beschouwt als inkomsten of opbrengsten van ?'Oe?'ende
goede1·en en kapitalen alle opb1·engsten
van kapitalen welke ten voo?·dele van
nat~ttt?'lij ke personen en van vennootschappen zijn aangewend, ongeacht de
manic?' waaroJJ de partijen de toekenningsvoo?·waanlen bij overeenkomst hebben vastgesteld (1).
2° De uitdndcking " ande?'e sclmldvorde?·ingen we gens geldleningen >> in w·tikel 11,
1°, van het Wetback van de inkomstenbelastingen beoogt schuldvO?·deringen van
dezelfde aa1·d als geldleningen, zoals de
sch~tldvo?·deringen wegens geldbeleggingen waw·door, zoals bij geldleningen,
een inkomen of een opbrengst wordt
bekomen (2).
(VEREYEN, T. BELGISOHE STAAT,
MINISTER VAN FINANOI:EN.)
ARREST.

HET HOF ; -

Gelet op het bestreclen

(1) Raaclpl. cass.; 25 april 1967 (Arr. cass.,
1967, biz. 1039).
(2) Zie SoHREUDER, Les imp6ts su1· les
?'eventts, m·. 90; BouRs, La notion de 1·even1t

arrest, op 20 februari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 11, inzonderheid 1°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doordat het arrest met inkomsten uit
een "geldlening >> gelijkstelt de bedragen
van 88.076 frank, 91.926 frank en
1.259.095 frank door eiser ontvangen als
toebehoren van de ge'indexeerde verkoopprijs van een onroerend goed, door eiser
op 27 maart 1964 aan de naamloze vennootschap Nopri verkocht,
terwijl deze vergoedingen noch de aarcl,
noch de periodiciteit van een inkomen
bezitten en het geen inkomsten uit een
" gelcllening >> aan een Belgische naamloze
ve~1nootschap betrof, zodat het arrest
het voornoemde artikel 11, 1°, schendt,
vermits dit artikel slechts betrekking
heeft op de inkomsten van aangewende
kapitalen, uit welken hoofde ook, en
zijnde inkomsten van ... of andere schuldvorderingen « wegens geldleningen >> :
Overwegende dat het arrest beschouwt :
dat een analyse van de verkoopakte aantoont dat eiser de overeengekomen prijs
ter beschikking van de koper heeft
gelaten mits verplichting op deze prijs
ge'indexeerde :intresten te betalen en
daarenboven indexvergoedingen, ten deze
belaste bedragen, op de op termijn te
betalen prijs; " dat dit gelijkstaat met
een geldlening of welkdanige . operatie
van aangewencle kapitalen, uit welken
hoofde ook, die iets opbrengen (artikelll
van. het Wetboek van de inkomstenbelastingen) ; dat inderdaad de litigieuze
opbrengsten, zijnde zowel de ge'indexeerde intresten, betreffende dewelke eiser
toegaf dat ze onder toepassing van voormeld artikel 11 vielen, als de betwiste
indexvergoedingen op de prijs, de tegenwaarde zijn van de beschikking die de
koper verkreeg over het kapitaal dat
bij de verkoop als prijs bedongen werd,
en dit gedurencle de termijnen en modaliteiten zoals contractueel bepaald » ;
Overwegende dat het arrest aldus
de betwiste indexatievergoeclingen beschouwt als de opbrengsten van een
gelcllening of van een aangewend kapitaal
zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 11 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen ;
tctxctble en mcttiere d'imp6ts di1·ecis, nrs. 116
Contra : OoART-FR.ESART, La
taxe mobiliere, m·s. 99, 113 en vlg.

tot 118. -
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Overwegende dat deze wetsbepaling,
alsmede de bepalingen opgenomen in 1°
en 3o, b, van hetzelfde artikel, in de
ruimste betekenis zijn opgevat ; dat zij
als inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen willen beschouwen alle opbrengsten van kapitalen
aangewend ten voordele van natuurlijke
personen en vennootschappen, afgezien
van de wijze waarop de partijen bij
overeenkomst de toekenningsvoorwaarden van de aan de aangewende kapitalen
verbonden opbrengsten hebben vastgesteld;
Overwegende dat de in artikel ll, 1°,
voorkomende bewoordingen " andere
schuldvorderingen wegens geldleningen "
evenmin in enge zin dienen te worden
verstaan; dat zij ook gelijkaardige
schuldvorderingen beogen, en namelijk
niet aileen die welke voortkomen uit
geldleningen stricto senstt, maar ook die
welke voortvloeien uit geldplaatsingen
waardoor, zoals bij geldleningen, een inlwmen of een opbrengst wordt gerealiseerd;
Overwegende derhalve dat het arrest
de in het middel aangehaalde wetsbepalingen juist heeft toegepast ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk W etboek,
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 1975. - 3 8 kamer. Voorzitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VM·slaggevM',
de H. Versee.- Gelijlcluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. P. Coppens (van de
balie te Brussel) en Claeys Bouuaert.
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KAJVIER.-

12 november 1975.

RICHTING DIE TEN NAME VAN DE
VENNOOTSCHAP GEEN BELASTBAAR INK0l\1EN OPBRENGT.

De handelsvennootschap die lcapitalen te1•
beschilclcing van vennoten stelt zonde1'
rente en zondm· lasten lcrijgt als tegenprestatie voo1• deze aldtts aan die vennoten toegelcende vom·delen geen belastbaa1' inlcomen (1). (Artt. 20-1°, 96 en 97
W.I.B.)
(BELGISCHE STAAT,
l\UNISTER VAN FINANCIElN,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« SERELEC-C.I.E.l\1. )))
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 juni 1974 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, ll, 15 en, voor zover nodig, 100 en
164 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen,
doo1·dat het arrest de vernietiging,
respectievelijk de verbetering beveelt
van de aanslagen in de roerende voorheffing en in de vennootschapsbelasting
(met bijhorende opcentiemen ten bate
van het speciaal fonds), welke ten laste
van de personenvennoots(lhap met beperkte aansprakelijkheid '' C.I.E.M. >> (2)
wer.den gevestigd op grand van de opbrengsten uit belegde kapitalen die door
deze vennootschap (lan haar stille vennoten werden toegekend in de vorm van
het renteloos beschikken over haar
toebehorende gelden, en daartoe steunt
op de overwegingen « dat dergelijke voordelen geen inkomsten of opbrengsten
van belegde kapitalen zijn in hoofde van
de uitlenende vennootschap, zoals die
zijn bedoeld in de artikelen ll, 3°, a,
en 15 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, dit wil zeggen vruchten
welke de kapitalen opbrengen wanneer
zij in het patrimonium van een vennootschap, bedoeld in artikel 95 van hetzelfde wetboek, voorhanden zijn ten

INKOMSTENBELASTINGEN.- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN,
ARTIKEL 20-1°, 96 EN 97.- VENNOOTSCHAPSBELASTING. HANDELSVENNOOTSCHAP. VENNOOTSCHAP DIE
KAPITALEN
TER
BESCHIKKING
VAN
VENNOTEN HEEFT GESTELD, ZONDER
RENTE EN ZONDER LASTEN. VER-

(1) Raadpl. cass., 26 maart 1968 (.A1·r. cass.,
1968, blz. 974) en 3 maart 1970 (ibid., 1970,
blz. 613).
(2) De vennootschap, verweerster, had de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « 0.I.E.l\'I. , opgeslorpt.
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de vennootschap zelf worden gevoerd » ;
« dat de hier veronderstelde vruchten
niet in het patrimonium van de vennootschap voorhanden zijn en evenmin afgeworpen zijn ten gevolge van door de
vennootschap gevoerde operaties >> ; << dat
de vruchten, als die er zijn, in het privaat
vermogen van de ontleners-vennoten
voorhanden zijn en ten andere opbrengsten en inkomsten zijn van private verrichtingen in hoofde van deze laatsten >>
en, tenslotte, dat « vermits deze vruchten
nooit in het patrimonium van de vennootschap voorhanden zijn geweest, zij
evenmin ingevolge een denkbeeldige uitlwring onderworpen kunnen worden aan
de roerende voorheffing ; dat, bij gemis
van verrijking van bet patrimonium van
de vennootschap met deze vruchten,
het voordeel dat erin bestaat dat de
vennoten er zouden van genoten hebben,
geen opbrengst kan zijn van de in het
patrimonium van de vennootschap belegde kapitalen en aanwassen >>,

te?'WiJ'l de stelling waarop de ganse motivering van het arrest is gebouwd,
namelijk dat de inkomsten en opbrengsten van belegde kapitalen, als bedoeld
bij de artikelen ll, 3°, a, en 15 van bet
geciteerde wetboek, « de vruchten zijn
welke de kapitalen opbrengen wanneer
zij in het patrimonium van een vennootscbap, bedoeld in artikel 95 van hetzelfde wetboek, voorhanden zijn ten
gevolge van bepaalde operaties die door
de vennootschap zelf worden gevoerd >>
aan de bepaling van bedoelde inkomsten
en opbrengsten, zoals die voorkomt in
voornl8lde artikelen ll en 15, een voorwaarde toevoegt die er noch uitdrukkelijk
noch impliciet in vervat is en die de
reikwijdte ervan beperkt, zodat deze
stelling en de eruit afgeleide motivering
geen wettelijke verantwoording van de
door het arrest getroffen beslissing opleveren:
Overwegende dat het arrest beslist dat,
« vermits de betwiste vruchten nooit in

het patrimonium van de vennootschap
voorhanden zijn geweest, zij evenmin
ingevolge een denkbeeldige uitkering
onderworpen kunnen worden aan de
roerende voorheffing ; dat bij gebreke van
verrijking van het patrimonimn van de
personenvennootschap n:l8t beperkte aansprakelijldleid met de vruchten, het voordeel dat er in bestaat dat de vennoten
er zouden van genoten hebben geen
opbrengst kan zijn van de in het patrimonium van de personenvennootschap

met beperkte aansprakelijkheid belegde
kapitalen en aanwassen >> ;
Overwegende dat deze reden volstaat
om de beslissing wettelijk te rechtvaardigen; dat het middel, hetwelk een overbodige reden van het arrest bekritiseert,
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 1975. 3e kamer. Voo1'zitte?' en VerslaggeVM', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijklttidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH.
Claeys Bouuaert en G. Lauwers (de
tweede, van de balie te Gent).

3e KAMER. -

12 november 1975.

l o VOORZIENING IN CAS SATIE. PERSONEN BEVOEGD OM ZICH IN CAS·
SATIE TE VOORZIEN. - DIENSTPLICHT·
ZAKEN. - BESLISSING VAN DE HOGE
MILITIERAAD.- VooRZIENINGDOORDE
MOEDER VAN DE DIENSTPLICHTIGE ZONDER BIJZONDERE VOLMACHT INGESTELD.
- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° DIENSTPLICHT. UITSTEL EN
VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE
GROND. VERWERPING. - BESLISSING WAARBIJ WORDT VASTGESTELD DAT
DE AANVRAAG TE LAAT WERD INGEDIEND EN DAT DE DOOR DE ElSER IN·
GEROEPEN UITZONDERLIJKE REDENEN
VOOR HET TE LAAT INDIENEN VAN DIE
AANVRAAG NIET KUNNEN AANGENOMEN
WORDEN. - WETTELIJKE BESLISSING.
l

0

N iet ontvankelij k is de voo1'ziening
welke doo1· de moede1· van de dienstplichtige zondeT bijzonde1·e volmacht is
ingesteld tegen een beslissing van de
Hoge Militiemad (l). (Artt. 50 en 51
gecoordineerde dienstplichtwetten van
30 april 1962.)

2° Wettelijk is de beslissing van de Hoge
JJ!filitie1·aad waa1·bij een aanvmag om

(1) Cass., 27 november 1974 (.A?'?', cass.,
1975, blz. 374).
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mm·ele g?·ond wo1·dt ve?'WOTpen doo?'
vast te stellen dat de aanvmag te laat
weTd ingediend en dat de doo1· de
eise~· ingeToepen uitzondeTlijke ?'edenen
vom· het te laat indienen van die aanV?'aag niet kunnen aangenomen wm·den (I). (Art. 20, § 3, gecoordineerde
dienstplichtwetten van 30 april 1962.)

uitstel wettelijk te rechtvaarcligen, zodat
het midclel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
12 november 1975. 3e kamer. VooTzitte?' en Ve1'slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Colard,
advocaat-generaal.

(LEFEVRE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op II september 1975 door
de Hoge Militieraad gewezen ;
Overwegende dat, in zoverre de voorziening ingesteld wordt door De Beys
Elisa, moeder van eiser, zij niet ontvankelijk is;
Wat de voorziening van eiser betreft :
Over het middel, hientit afgeleid dat
de Hoge Militieraad de aanvraag om
uitstel van eiser op grand van artikel 10,
§ 1, 1°, van de gecoordineerde dienstplichtwetten als te laat ingediend verwerpt,
te?"wijl eiser nogmaals zodanig verzoek
herhaalt wegens inmiddels gewijzigde
gezinssituatie, nu de vader van eiser
sedert juni 1973 het gezin heeft verlaten
en geen onderhoudsgeld betaalt, op 3 juni
1975 de echtscheiding werd uitgesproken,
de moeder het onroerend goed heeft
moeten inkopen, daarvoor schulden heeft
moeten aangaan, tevens in ziekenverlof
is, zodat eiser aileen de steun van het
gezin is, de twee andere broeders hebbende het gezin verlaten :
Overwegende dat de beslissing, zonder
dienaangaande bekritiseerd te worden,
vaststelt dat de aanvraag om uitstel te
laat werd ix1gediend en dat de door eiser
ingeroepen uitzonderlijke redenen voor
het te laat u1.clienen van die aanvraag
niet lmnnen aangenomen worden, zodat
aan al de vereisten van artikel 20, § 3,
van de gecoordineerde dienstplichtwetten
niet voldaan is ;
Overwegencle dat cleze reden volstaat
om de verwerping van de aanvraag om

Ie KAMER.- 13 november 1975.
1° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- NIEUWE MIDDELEN.GEDEELTELIJK NIEUW MIDDEL.
0NTVANKELIJK VOOR HET DEEL VAN
HET MIDDEL DAT NIET NIEUW IS.

2° HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. lNOIDENTEEL HOGER BEROEP. PARTIJ DIE EEN VONNIS
BETEKENT ZONDER VOORBEHOUD OF
BERUSTING ERIN VOOR DE BETEKENING.
LATER HOOFDBEROEP VAN DE
TEGENPARTIJ.- lNCIDENTEEL BEROEP
VAN DE GEDAAGDE IN HOGER BEROEP.
- GELDIGHEID.
3° HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. lNOIDENTEEL HOGER BEROEP.- GEDAAGDE IN HOGER BEROEP
KAN OP IEDER OGENBLIK INCIDENTEEL
BEROEP INSTELLEN. - GRENZEN.
4°

RECHTERLIJK GEWIJSDE. BURGERLIJKE ZAKEN.- KRACHT VAN
GEWIJSDE. GEDAAGDE IN HOGER
BEROEP KAN OP IEDER OGENBLIK INCIDENTEEL HOGER BEROEP INSTELLEN. REGEL DIE NIET AFWIJKT VAN HET
BEGINSEL VAN HET GEWIJSDE.

5° VERWIJZING NA CASSATIE. BuRGERLIJKE ZAKEN. GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.- GEVOLG T.A.V.
EEN BESCHIKKENDE GEDEELTE DAT
NIET BESTREDEN OF VERNIETIGD WERD
EN DAT ONDERSCHEIDEN IS ZELFS WAT
DE OJ\'IVANG VAN DE VERNIETIGING
BETREFT.
·1 ° }Vannee~· een eise~· tot staving van zijn

(1) Raadpl. cass., 18 oktober 1972 (A?T.
cass., 1973, biz. 175) en 22 juli 1975 (ibid.,
1975, biz. 1184).

voo1·ziening een middel aanvoeTt dat
gedeeltelij k nieuw is en voo1· een ande~•
deel niet, is het middel ontvankelijk in

~
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zoverTe het op dit laatste deel bet?·eleleing
heejt (1).
2° Doo1' te bepalen dat de gedaagde in
hager· bm·oep te allen tijde incidenteel
bm·oep lean instellen, zelfs indien hij
het vonnis zonder· voor·behoud heeft
betekend of er· v66r· de beteleening in
bm·ttst heejt, heeft a1·tileel 1054 van het
Gm·echtelij le W etboele willen bepal en
dat deze beteleening en bm"usting, die
vermoed wonlen voo1·waa1·delijle te zijn,
in geval van later· hoofdbeJ•oep van de
tegenpartij niet beletten dat de gedaagde
in hoge1· be1·oep incidenteel be1·oep instelt.

3°

SOHEIDING OF SOHEIDING VAN TAFEL
EN BED WORDT TOEGESTAAN EN DE
SOHULDIGE EOHTGENOOT WORDT VEROORDEELD TOT ONDERHOUDSGELD. HoGER BEROEP TEGEN DE BESOHIKKING
OVER HET ONDERHOUDSGELD. HoGER BEROEP DAT NIET TER KENNIS
MOET GEBRAOHT WORDEN VAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN.

2°

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. VONNIS
WAARBIJ EOHTSOHEIDING OF SOHEIDING
VAN TAFEL EN BED WORDT TOEGESTAAN
EN DE SOHULDIGE EOHTGENOOT WORDT
VEROORDEELD TOT ONDERHOUDSGELD.
HOGER BEROEP TEGEN DE BESOHIKKING OVER HET ONDERHOUDSGELD. HOGER BEROEP DAT NIET TER KENNIS
MOET GEBRAOHT WORDEN VAN DE
GRIFFIER VAN DE REOHTBANK DIE DE
BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN,

1o

en 2° De beschileleingen van vonnissen
wam·bij w01·dt beslist dat ove1'eenleomstig
a1'tileel 1273, lid 1, en 1306 van het
Ge?'echtelijle Wetboele, hoge1• be1·oep,
op stmjj'e van nietigheid, moet te1·
leennis geb1•acht wo1'den van de gr·ijjie1'
van de r·echtbanle die de bestreden
beslissing heeft gewezen, zijn enleel
de beschileleingen waarbij echtscheiding
of scheiding van tajel en bed w01·dt
toegestaan; bovengenoemde a1·tileelen zijn
niet van toepassing wannee1' het hoge1'
ber·oep slechts betreleking heeft op een
beschileleing ove1· het onder·houdsgeld
na echtscheiding (3).

en 4° De bepaling van aTtileel 1054 van
het Ge?'echtelijk Wetboele dat de gedaagde
in hoge1· ber·oep te allen tijde incidenteel
be1·oep lean instellen heeft niet tot doel
en kan niet tot gevolg hebben van het
beginsel van het gewijsde af te wijleen.

5° In geval van gedeeltelijlee vemietiging
en bepm·lete ve1·wijzing van de zaale lean
het beschileleende gedeelte dat niet best1'eden of niet ve1'nietigd wm·d en dat
onderscheiden is zelfs wat de omvang
van de ve1·nietiging bet1·eft en aldus in
leTacht van gewijsde is gegaan, niet mee1'
opnieuw vooi· de 1'echte1' naa1' wie de
zaale is venoezen besp1·oleen wo1'den,
a.m. doo1' incidenteel be?'oep (2).
(DE HANDSOHUTTER, T. BOUGNIART.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.

13 november 1975. 1e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggevm·,
de H. Ligot. Gelijleluidende concl1tsie,
de

H.

Pleite1·s,

Ballet, advocaat-generaal.
de HH. Faures en Simont.

(ARON, T. VAN ROOY.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF ; Gelet op het bestreden
arrest, op 30 januari 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;

1e

1°

KAMER.-

13

november

1975,

HOGER BEROEP.- BuRGERLIJKE
ZAKEN. VONNIS WAARBIJ EOHT-

(1) Raaclpl. cass., 28 juni 1974 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 1225).
(2) Class., 27 mei 1968 (Arr. cass., 1968,
bl?.. 1181).

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 49, 860, 861, 862,
1054, 1273 van het Gerechtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,

doo?'dat het arrest beslist dat appellante
(verweerster) wier hoger beroep beperkt
was tot het bed.rag van de uitkering die
(3) Class., 31 mei 1974 (Ar'1'. cass., 1974,
blz. 1080).
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van het Burgerlijk W etboek, haar hager
beroep niet moest betekenen daar het
door de wetgever beoogde doel duidelijk
aantoont dat de betekening van het
hager beroep slechts van toepassing is
op het deel vanhet vonnis waarbij echtscheiding wordt toegestaan en niet op
de bijkomende bepalingen die dergelijke
beslissing kan bevatten,
terwijl artikel 1273 van het Gerechtelijk W etboek doelt op het hager beroep
(( tegen elk vo1mis waarbij de echtscheiding wordt toegestaan >> en door voor de
toepassing van die algemene regel een
onderscheid te maken tussen de bepalingen van het vmmis waarbij echtscheiding
wordt toegestaan, een onderscheid dat
niet vervat is in artikel 1273, het arrest
die wetsbepaling geschonden heeft :
Overwegende dat het hager beroep,
door verweerster ingesteld tegen het
vonnis waarbij de echtscheiding ten nadele van eiser wordt toegestaan. en waarbij deze veroordeeld wordt om haar een
uitkering tot onderhoud van tienduizend
frank per maand te betalen, uitdrukkelijk
beperkt was tot deze laatste bepaling ;
Overwegende dat artikel 1273 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat ieder
hager beroep tegen een vonnis waarbij
echtscheiding wordt toegestaan, op straffe
van verval, binnen de acht dagen na de
dag waarop hager beroep is ingesteld,
bij deurwaardersexploot ter kennis wordt
gebracht van de griffier van de rechtbank die de beroepen beslissing heeft
gewezen;
Dat die bepaling, ongetwijfeld, een
algemene draagwijdte heeft, in die zin
dat zij van toepassing is op het hager
beroep tegen elk vonnis waarbij echtscheiding wordt toegestaan, zonder uitsluiting van de vonnissen die ze toestaan
door omzetting van de scheiding van
tafel en bed ;
Dat, daarentegen, de titel van hoofdstuk XI van boek IV van het Gerechtelijk
Wetboek, waarvan artikel 1273 deel uitmaakt, de bewoordingen van die bepaling, de n1.otivering ervan, namelijk :
toelaten dat in de registers van de
burgerlijke stand enkel ingeschreven
worden de vom1.issen vvaarbij echtscheiding wordt toegestaan en die in kracht
van gewijsde zijn gegaan, tenslotte de
bewoordingen van voornoemd artikel127 5
van voornoemd wetboek, tot regeling
van de formaliteiten van die inschrijving
door de ambtenaar van de burgerlijke
stand, aantonen dat voornoemd arti-

kel 1273 enkel betrekking heeft op het·
hager beroep tegen het dispositief waarbij de ontbinding van het huwelijk wordt
toegestaan, terwijl op de andere, van
deze afgeleidde dispositieven, zoals debij artikel 301 van het Burgerlijk Wethoek toegekende uitkering tot onderhoud, de formaliteit van de inschrijving
op de kant van de huwelijksakte niet
van toepassing is ;
W aaruit volgt dat door te beslissen
dat verweerster haar, zoals reeds gezegd
werd, beperkt hager beroep niet moest
betekenen aan de griffier van de rechtbank die de bestreden beslissing heeft
gewezen, het arrest de in het middel vermelcle wetsbepalingen niet heeft geschonden ; dat dit faalt naar recht ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroorcleelt eiser in de kosten.
13 november 1975. 1e kamer. T1 oo1·zitter, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - T1e1·slaggever,
de H. Capelle. - Gelijkhtidendende conclttsie, de H. Ballet, aclvocaat-generaal.
- Pleiter, de H. Van Ryn.

1e KAMER.- 14 november 1975.
1° HUUR VAN GOEDER.EN. -PACHT.
RECHT VAN VOORKOOP VAN DE
PACHTER. - WET VAN 4 NOVEMBER
1969, ARTIKEL 47 EN VOLGENDE. VOORWERP VAN DIT RECHT,- Zo\VEL
DE NAAKTE EIGENDOM ALS DE VOLLE
EIGENDOM VAN RET VERPACHTE GOED.
2° HUUR VAN GOEDEREN. - PAcHT.
- GEBRUIKJ\'i:AKING DOOR DE PACHTER
VAN ZIJN RECHT VAN VOORKOOP. \VET VAN 4 NOVEMBER 1969, ARTIKEL 54. - VERBOD RET ALDUS VERKREGEN GOED OF DE EXPLOITATIE
ERVAN AF TE STAAN.- BEGRIP.
3o HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.
-RECHT VAN VOORKOOP.- AANBOD
VAN VERKOOP VAN DE VOLLE EIGENDOM VAN RET VERPACHTE GOED NIET
AANGENOMEN.- WET VAN 4 NOVEMBER 1969, ARTIKEL 48-1. VERBOD
VOOR DE VERPACHTER RET GOED AAN
EEN DERDE TE VERKOPEN TEGEN
GUNSTIGER VOORWAARDEN DAN DIE

-
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VAN HET AANBOD. VERKOOP AAN
DERDEN VAN DE NAAKTE EIGENDOM
EN VAN HET VRUOHTGEBRIDK.
GUNSTIGER VOORWAARDEN IN DE ZIN
VAN ARTIKEL 48-l.

1° Het ?'echt van voo1·koop van de pachte1·
kmchtens de a1·tikelen 47 en volgende
vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving dat de afdeling vo1·mt
van het Burge1'lijk ·wetboek houdende
de 1·egels betreffende de pacht in het
bijzonde1·, behelst zowel de naakte eigendom als de valle eigendom van het ve?'pachte goed dat de eigenam· wil Ve?'kopen of ve1·koopt (1).
2° De pachte1· die geb1·~tik heeft gemaakt
van zijn 1'echt van voorkoop mag, behoudens machtiging van de v1·ederechter,
gedu1·ende een periode van vijj jaa1· te
1·ekenen van de aanlwop, het goed of de
exploitatie e1·van niet ove1'd1·agen aan
andere pe1·sonen dan zijn echtgenoot,
zijn afstammelingen of aangenomen
kinde1·en of die van zijn echtgenoot.
(Art. 54 Afdeling van het Burgerlijk
W etboek betreffende de regels betreffende de pacht in het bijzonder; art. I
wet van 4 november 1969.)
3° In de zin van artikel 48-1 ve1·vat in
artikel I van de wet van 4 novembe?·1969
tot wijziging van de pachtwetgeving dat
de afdeling van het Bu1·ge1·lijk Wetboek
houdende de regels bet1·effende de pacht
in het bijzonder is een ve1·koop door de
eigenaa1· tegen gunstige1· voorwam·den
het feit dat deze, na aan de pachter de
valle eigendom van het Ve?'}Jachte goed
te hebben aangeboden, hetgeen niet
wenl aangenomen, aan de1·den afzonderlijk de naakte eigendom en het vruchtgebruik van dat goed ve1·koopt (2).
(ORBAN, T. Al\fELOOT.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Vem·ne ;
(1) Raadpi. cass., 17 januari 1975 (An·.
cass., 1975, biz. 545); DONNAY, « Le <h·oit c1e
preemption en faveur des p1·enem•s de biens
ruraux ,, Reo. gen. de l' enregist1·ernent et dtb
nota1•iat, 1963, nr. 20599, nr. 12; R. EEOKLOO,
Paoht en voo1·lcoop, nr. 643.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4 7, 48, 1°, 51 en 54
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 de huurders van landeigendommen, vormend afdeling III van
hoofdstuk II van titel VIII van hoek III
van het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat het vonnis eiser veroordeelt
om. aan verweerder een schadevergoeding
te betalen van 2.186.235 frank om de
redenen dat eiser, bij de verkoop uit de
hand op 19 september 1972 van de
hofstede, het recht van voorkoop van
de pachter miskend heeft ; dat immers,
enerzijds, eiser op 26 juli 1972 uitsluitend
en aileen de verkoop in valle eigendom
met splitsing in twee loten heeft aangekondigd tegen de prijs van 225.000 frank
per hectare, zodat de pachter enkel in
de gelegenheid werd gesteld om zijn
recht van voorkoop uit te oefenen op de
valle eigendom van het pachtgoed ; dat
eiser echter nagelaten heeft aan zijn
. pachter bekend te maken dat hij van
elk lot de naakte eigendom en het vruchtgebruik afzonderlijk zou verkopen, eventueel aan verschillende afzonderlijke
kopers, zoals dit effectief gebeurd is op
19 september 1972, en dat eiser evenmin
aan zijn pachter gemeld heeft welke voor
ieder van de twee loten de afzonderlijke
prijs was voor de naakte eigendom en
voor het vruchtgebruik ; dat het afzon·
derlijk te koop aanbieden van vruchtgebruik en naakte eigendom een bijzondere afwijking is van de gewone verkoop
van de valle eigendom zodat zulk beding
een essentiele voorwaarde van de verkoop
is die aan de pachter had moeten medegedeeld worden, en derhalve door de
verkoop tegen deze niet-medegedeelde
voorwaarde, het recht van voorkoop van
de pachter miskend werd, dat, anderzijds,
eiser alzo de pachter niet in de gelegenheid gesteld heeft aileen de naakte eigendom van het pachtgoed te kopen zodat
eiser het goed tegen gtmstiger voorwaarden aan derden heeft verkocht, dat de
pachter immers ook een recht op voorkoop heeft ingeval van verkoop van de
naakte eigendom,
Coni?•a : R. VANDEKEROKHOVE, Tijdsoh?-ift
voo1· nota1'issen, april-mei 1973, biz. 99; zie
ook H. D'UDEKEii-1 D'.Aooz en I. SNICK, Het
paoht1·eoht, biz. 197, nr. 267.
(2) Raadpl. DoNNAY, Reo. g{m. de l'emegist?·ernent et dtb nota1·iat, 1975, nr. 21958.
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aan verweerder met brief van 26 juli 1972
medegedeeld werd dat de hofstede in
twee loten zou verkocht worden tegen
de prijs van 225.000 frank per hectare;
zulks een globale prijs uitmaakte van
10.931.175 frank; de pachter dit aanbod
niet heeft aanvaard ; het feit dat de
hofstede op 19 september 1972 verkocht
werd tegen een prijs van 4.546.125 frank
voor de naakte eigendom en van
6.385.050 frank voor het vruchtgebruik
aan verschillende eigenaars, niet inhoudt
dat de prijs en de voornaamste verkoopsvoorwaarden niet aan de pachter waren
medegedeeld, noch dat het goed tegen
een lagere prijs of tegen gunstiger voorwaarden aan een derde werd verkocht ;
dat immers de globale prijs van
10.931.175 frank dezelfde was gebleven
en de splitsing van het eigendomsrecht
bij de verkoop geen gunstiger voorwaarde
is (schending van de artikelen 48, I 0 ,
lid 3, en 51 vervat in artikel l van de
wet van 4 november 1969);
tweede ondenleel, het recht van voorkoop van de pachter aileen slaat op de
verkoop van de volle eigendom van het
landbouwgoed, zodat verweerder dit
recht niet kon uitoefenen tegenover de
afzonderlijke verkoop van de naakte
eigendom en van het vruchtgebruik,
zoals door de akte van 19 september
1972, zonder enige bedoeling van bedrog
werd verwezenlijkt ; de pachter overigens
het door voorkoop verworven goed
gedurende vijf jaar zelf moet bewerken
en de aankoop van naakte eigendom of
vruchtgebruik derhalve geen voorwerp
van voorkoop vanwege de pachter kan
zijn (schending van de artikelen 47, 48,
1°, 51 en 54, vervat in artikel I van de
wet van 4 november 1969) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel voorhoudt dat het recht van voorkoop van
de pachter aileen slaat op de verkoop van
de voile eigendom en niet op de verkoop
van de naakte eigendom ;
Overwegende dat en uit de economie
van de wet van 4 november 1969, en uit
de algemene bewoordingen van de artikelen 47 en 48 van die wet, en uit artikel 578 van het Burgerlijk vVetboek,
krachtens hetwelk de naakte eigenaar
de eigendom heeft, blijkt dat de door
de wet bedoelde verkoop niet aileen de
verkoop van de voile eigendom maar
ook die van de naakte eigendom beoogt ;
Overwegende dat artikel 54 van de
wet van 4 november 1969 niet bepaalt

dat <e de pachter het door voorkoop verworven goed gedurende vijf jaar zelf
moet bewerken , maar wei dat cc de pachter die gebruik heeft gemaakt van het
recht van voorkoop, gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de aankoop, het goed of de exploitatie ervan
niet mag overdragen aan andere personen dan ... )) ;
Overwegende dat de aankoop door de
pachter van de naakte eigendom van
het goed dat hem in pacht gegeven werd,
niet tot gevolg heeft dat het goed of de
exploitatie ervan in strijd met wat het
bedoeld artikel voorschrijft, aan bepaalde
personen overgedragen -lvordt ;
Dat een zodanige aankoop ook niet
tot noodzakelijk gevolg heeft dat de
pacht een einde zou nemen of zelfs niet
zou lmnnen hernieuwd worden ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat wanneer een aanvankelijk aanbod van verkoop van het
geheel wordt gedaan, de verkoop aan
derden van het gesplitste eigendomsrecht
op een gtmstiger voorwaarde neerkomt ;
dat de verkoop van de naakte eigendom
derhalve het voorwerp moet uitmaken
van een nieuw aanbod ;
Overwegende derhalve dat het vonnis
wettelijk beslist dat het goed met miskenning van de rechten van voorkoop
van de pachter werd verkocht ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomen worden ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 1975. 1e kamer. Voo1·zittm·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleiters, de HR. Houtekier
en Bayart.

1 8 KAMER.- 14 november 1975.
HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.PACHT ONDERWORPEN AAN DE BEPA·
LINGEN VAN DE WET VAN 4 NOVEMBER
1969 TOT WIJZIGING VAN DE PACHTWET·
GEVING.- BEGRIP.

-338N aa1· lttid van artikel 1 ve1·vat in Mtikel I
van de wet van 4 novembe1· 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving, zijn de
bepalingen van de wet die de ajdeling
vo1·men van het Btt1'gerlijk Wetboek hottdende de 1'egels bet1·ejjende de pacht in
het bijzonder van toepassing op de pacht
van on1·oe1·ende goederen die hetzij uitdmkkelijk of stilzwijgend vanaf de ingenotM·eding van de pachter, hetzij krachtens een ttitd1Ytkkelijke ove1·eenlwmst van
de partijen in de loop van de pachttijd,
hoojdzakelijk geb1·uikt wonlen voor een
landbouwbed?'iJJ, met ttitsluiting van
de bosbouw; de 1'echte?', die vaststelt
dat de oveTeenkornst slechts een huis
rnet een tuin betroj, dat alle cloo1' de
eigenaaT ove1·gelegcle betalingsbewijzen
de verrnelcling « httislntt£1' " vm·tonen en
dat, zo de pachte?' na cleze ove1·eenkornst
verschillende hecta?'e11 in pacht heejt
genomen, dat gebetwcle op (]1'ond van
een ' rnet een cle1·cle gesloten contract,
kan hie?'ttit cle1·halve wettelijk afteiclen
clat de htm1· van het httis en de tttin
geen pacht was clie onclenoo?'JJen is
aan cle wet van 4 novembm· 1969 (1).

(TODARO, T. MEUWISSEN P.,
M. EN M. EN LIEBEN.)

ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 juni 197 4 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren ;
Over het middel afgeleicl uit de schencling van de artikelen 1, 2, 3, vervat in
artikel I van de wet van 4 november 1969
tot vvijziging van de pachtwetgeving,
vormencl afcleling III van hoofdstuk II
van titel VIII van het derde boek van het
Burgerlijk Wetboek, en 97 van de Grandwet,
cloonlat het vonnis overweegt clat eiser
geen nieuwe argumenten of feiten aanhaalt andere dan cleze ontwikkeld voor
de eerste rechter en waarop het beroepen
vonnis genoegzaam en passencl heeft
geantwoord; dat bij de mondelinge uiteenzetting van de partijen in pei·soon ter
zitting, eiser, die arbeider is in de Ford
Fabrieken, trouwens heeft toegegeven
dat hij enkel het huis met een stukje hof
(1) Raadpl. cass., 7 februari 1974 (A?'?', cass.,
1974, blz. 618),

in huur heeft gekregen van eerste verweerder ; dat hij weliswaar door bemiddeling van eerste verweerder andere
gronden in pacht heeft van een genaamde
Landmeters doch dat dit een 1·es inter alios
acta is die vreemd is aan huidig geding ;
dat de rechtbank zich aansluit bij de
motieven van de eerste rechter en het
beroepen vonnis in zijn geheel client
bevestigd,
tenvijl, ee1·ste onde?'deel, het vonnis,
op basis van deze overwegingen, niet kon
uitmaken of tussen eiser .· en eerste verweerder een gewone huurovereenkomst
dan wel een pacht aw1.gegaan werd, daar
de rechtbank het fundamenteel criterium
dat aan de basis ligt van het onclerscheid
tussen die twee categorieen van overeenkomsten niet in aanmerking neemt,
vermits ze niet uitmaakt of eiser een
landbouwbeclrijf exploiteercle of niet en
vermits de eerste rechter waarnaar verwezen ·werd, clit criterium eveneens uit
het oog verloor ;
tweecle onde1·deel, het vonnis niet op
volcloencle vvijze antwoorclt op de middelen in de akte van beroep vermeld en
herhaald in eisers conclusie luiclens welke
deze een « huis met schuur, gronclen en
stallen heeft gehuurcl en onafgebroken
heeft.betrokken met 60 schapen, 3 koeien,
4 varkens, met tractorexploitatie ; hij
buiten cleze gronclen nog een oppervlakte
van meer clan 2 ha., eigendom van Landmeters, exploiteert, cloch clat de betaling
moest geclaan worden aan clezelfde
Meuwissen Paul ; dat het ten cleze wel
degelijk een pacht betreft >> en daarenboven het beroepen vonnis, waarnaar
het bestreden vonnis verwijst, cleze
micldelen evenmin beantwoorclt, zodat
het vonnis niet alleen de wetgeving op
de pachtovereenkomst, maar ook artikel 97 van de Gronclwet schendt :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het vonnis, op grond
van eigen motieven en van de reclenen
Vall. de eerste rechter, vaststelt clat de
overeenkomst slechts een huis met een
tuin betrof, dat al de overgelegde betalingsbewijzen vanaf 1969 de vermelding
<< huishuur >> vertonen, en dat de kwijtingen tussen 1966 en 1969 werclen gegeven
op een boekje clat « duidelijk geen pachtboekje, cloch een huurboekje is >> ;
Dat de rechter ook overweegt dat aan
de aard van cleze huurovereenkomst
« niets vera:nclert doordat eiser in 1972
2 ha. grond van ee:n clercle i:n pacht
genome:n heeft ; dat het overige:ns in clit
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geding niet om deze gronden, doch om
het huis met de tuin gaat " ;
Overwegende dat, op deze vaststellingen steunende, het vmmis wettelijk heeft
ku:nnen beslissen dat geen pachtovereenkomst onderworpen aan de wet van
4 november 1969 tussen de partijen gesloten werd ;
Dat artikel 1 van deze wet immers
bepaalt dat haar toepassing afhankelijk
gesteld wordt hetzij van een uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord vanaf de
ingenottreding van de pachter betreffende de bestemming van de onroerende
goederen en hun hoofdzakelijk gebruik
voor een landbouwbedrijf, hetzij van
een uitdrukkelijke overeenkomst van
de partijen in de loop van de pachttijd;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het beroepen vonnis,
waarvan de bestreden beslissing de
motieven tot de hare maakt, na uitdruk. kelijk te hebben vastgesteld dat eiser
had aangevoerd dat << hij een landbouwexploitatie heeft gehad met tractor,
zestig schapen, drie koeien en vier varkens "• enerzijds onderstreepte dat de
omstandigheid dat eiser 2 ha. grand van
een derde in pacht genomen had ten deze
zonder belang was en anderzijds, na op
de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde gronden beslist te hebben
dat geen pachtovereenkomst tussen de
partijen gesloten werd, overwoog dat het
derhalve niet « nodig is daar verder op
in te gaan '' ;
Dat het vonnis aldus het door het
onderdeel bedoelde middel beantwoordt ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 1975. 1e kamer.
Voo1·zitter, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conclusie, de H. Duman, eerste advocaatgeneraal. - Pleitm·s, de HH. Van Ryn
en van Heeke.
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KAMER.-

AFSTAMMING.

14 november 1975.
VORDERING

TOT

ONTKENNING VAN VADERSOHAP.
BURGERLIJK WETBOEK, ARTIKEL 313,
LID I. VOORWAARDEN VOOR RET
UITOEFENEN EN VOOR DE GEGRONDHEID VAN DE REOHTSVORDERING.

Aangezien de echtgenoot naar lttid van
m·tilcel 313, lid 1, van het Btt1'gerlijlc
W etboelc, het kind van zijn echtgenote
slechts lean ontlcennen mits het leve1·en
van een d1'iedubbel bewijs dat de moeder
de gebo01·te van het kind voo1' hem
vm·bo1·gen heejt gehouclen, clat zij zich
schttlclig gemaalct heejt aan overspel en
dat hijzelj niet de vadm· is, moet de
v01·de1·ing tot ontlcenning van vacle1·schap,
wellce met toepassing van deze wettelijlce
bepaling we1·d ingesteld, niet geg1·ond
wo1·den vm·lclaard wannee1· een van deze
d1·ie bewijzen niet is gelevm·d ( 1).
(V ... S ... , T. V ... K. EN A.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 april 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·clat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot ontkenning van het
vaderschap over het kind Dominic V ...
S ... , geboren te Gent op 4 mei 1964 uit
tweede verweerster, niet ontvankelijk
verldaart om de reden dat « aileen de
verldaring van de eerste door appellant,
thans eiser, opgeroepen getuige inhoudt
dat tweede gei'ntimeerde, thans tweede
verweerster, in de conceptieperiode van
het kind een verhouding heeft gehad met
een ander man ; deze verklaring op dit
punt echter aileen steunt op gezegden
van tweede ge'i:ntimeerde ; dezelfde eerste
getuige ook verklaarde van tweede geintimeerde te weten dat zij in de zomer
van 1963 te Koksijde betrekkingen heeft
gehad met appellant "•
tenvijl de eerste getuige van het
rechtstreeks verhoor, Denise V ... B ... ,
hoegenaamd niet gezegd heeft te weten
(1) Raadpl. cass., 7 november 1963 en
de conclusie van de heer procureur-generaal
R. Hayoit de Termicourt (Bttll. et Pas., 1964,
I, 256), en 15 oktobel' 1970 (An·. cass., 1971,
biz. 154).

-340dat eiser en tweede verweerster in de
zomer van 1963 te Koksijde met elkander
betrekkingen zouden gehad hebben ;
ze integendeel gezegd heeft «in de zomer
1963 is mevrouw naar Koksijde geweest,
mijnheer Smagghe verbleef toen in
De Panne. Mevrouw heeft me toen zelf
gezegd dat ze daar samen in een hotel
gegaan zijn. Het is nadat ze teruggekomen is dat ze gezegd heeft dat ze
zwanger was. Ik weet niet of mevrouw
appellant ontmoet heeft te Koksijde ll,
zodat het arrest, door te oordelen dat
volgens deze getuige tweede verweerster
in de zomer van 1963 te Koksijde betrekkingen zou gehad hebben met eiser,
terwijl ze deze had met haar minnaar
Smagghe, de bewijskracht van het
proces-verbaal van 23 maart 1971 van
dit getuigenverhoor schendt :
Overwegende dat volgens het middel
het arrest, door te releveren dat de eerste
getuige van het getuigenverhoor verklaarde van verweerster te weten dat zij
in de zomer van 1963 te Koksijde betrekkingen heeft gel:tad met eiser, de bewijswaarde van clit getuigenis miskent ;
Overwegende dat, om gegrond te zijn,
de vordering tot ontkenning, gesteund
op artikel 313, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek, een driedubbel bewijs vergt :
het bewijs dat de moeder de geboorte
van het kind voor haar man verborgen
heeft, het bewijs dat zij zich schuldig
maakte aan overspel en het bewijs dat
de echtgenoot niet de vader van het
'kind is ; dat indien een van deze bewijzen
ontbreekt de vordering als niet gegrond
moet verworpen worden ;
Overwegende dat het arrest door, ook
op andere gronden dan de in het middel
gekritiseerde passus, vast te stellen,
zonder clesbetreffend bestreden te worden,
dat het bewijs van overspel van de echtgenote niet bewezen is, zijn beslissing
wettelijk rechtvaardigt ;
Dat hieruit volgt dat de aangeldaagde
miskenning van de be"rijskracht, ook
al was ze bewezen, niet tot cassatie kon
leiden en het middel, derhalve, niet ontvankelijk is ;
Over het tweecle micldel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 313, lid 1,
van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 20 Tnaart 1927,
en 97 van de Grondwet,
cloonlat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot ontkenning van het
vaderschap over het kind Dominic V ...
S ... , geboren te Gent op 4 mei 1964
uit tweecle verweerster, niet-ontvankelijk

verklaart om de reden dat beide partijen
elkaar tijdens de conceptieperiode hebben
ontmoet; dat de kinderen regelmatig
eiser bezochten en het dus minstens
uiterst betwijfelbaar is dat deze niet op
de hoogte zou geweest zijn van de
zwangerschap zodat, in het licht van
deze gegevens, de verder aangehaalde
feiten over de verberging van de zwangerschap en de morele onmogelijkheid
gemeenschap te hebben geen voldoende
bewijs zijn,
tm·wijl, ee1·ste onclm·deel, de verberging
van de zwangerschap of van de geboorte
van het kind door tweede verweerster
tegenover eiser noodzakelijk maar voldoende is voor de ontvankelijkheid van
de vordering tot ontkenning van vaderschap en het onverschillig is of eiser op
een andere wijze de zwangerschap van
tweede verweerster of de geboorte van
het kind vernomen heeft (schending van
artikel 313, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek);
tweede onde1'deel, eiser in zijn op 29 september 1971 neergelegde conclusie staande hield dat zowel de zwangerschap als
de geboorte door tweede verweerster
voor hem verborgen waren gehouden ;
dat hij immers afwezig was bij de geboorte en bij de aangifte ervan ; dat zijn
woonplaats opzettelijk door tweede verweerster alsdan verkeerd werd opgegeven ; dat zij in de door haar tegen hem
gevoerde proceduur tot onderhoudsgeld
geen melding had gemaakt van haar
zwangerschap ; dat ook de brief die ze
hem stuurde bewijst dat ze de geboorte
verborg ; het arrest op deze conclusie
niet antwoordt en de gemaakte beschouwingen over het feit dat eiser op
de hoogte kon zijn van de zwangerschap,
de verberging ervan door tweede verweerster niet uitsluiten en dus niet afdoende zijn om de vorclering af te wijzen
(schending van alle aangehaalde wetsbepalingen) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat de beslissing,
door vast te stellen dat het bewijs van
overspel ~1iet werd geleverd, wettelijk
gerechtvaardigd is;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het overbodig geworden was de conclusie, die betrekking
had op een van de andere te bewijzen
punten, nog te beantwoorden ;
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Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 1975. 1e kamer. Voo1·zitteT, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend vciorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. - AndeTshtidende conclusie (1), de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Houtekier.

ontvankelijk, wegens het ontb1·eken van
belang, de eis tot veTnietiging van de
beslissing op de stmjvo1'de1·ing, geg1•ond
op een middel dat enkel bet1·ekking heejt
op een van deze misd1'ijven, als de ~tit
gespTolcen stmj wettelijk ge1·echtvaa1·digd
blijjt dooT een ande1· misd1·ijj (2).
(Artt. 411 en 414 Sv.)
(ANTOINE EN DEPIENNE,
T. ROYAL SAINT-HUBERT CLUB
VAN BELGIE.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

2e

KAMER.-

17 november 1975.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. EEN·
ENKELE STRAF UITGE8PROKEN WEGENS
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN. MIDDEL DAT ENKEL BETREKKING HEEFT OP
EEN VAN DEZE MISDRIJVEN.- STRAF
WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD DOOR
EEN ANDER MISDRIJF. NIET ONTVANKELIJK ll'f!DDEL.

17 november 1975. - 2e kamer. Vo01·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnernend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Legros.- Gelijlcluidende conclttsie,
de H. Velu, advocaat-generaal.- PleiteT,
de H. Payfa (van de balie te Brussel).
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17 november 1975.

"fVannee1' wegens ve1•scheidene misd1·ijven
een enkele stmf is uitgesp1•olcen, is niet

MISDRIJF.- VERSCHONINGSGROND.ZEDELIJKE DWANG. - BESTANDDELEN.

(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot het aannemen van het eerste middel
en derhalve tot vemietiging van het bestreclen
arrest.
Het had er enerzijds aan herinnert dat de
vordering tot ontkenning van vaderscbap
van artikel 313, lid 1, van het Burgerlijk
Wetboek in de eerste plaats onderworpen is
aan de toelaatbaarbeidsvoorwaarde, nl. het
bewijs van het verborgen-houden van de
geboorte en/of van de zwangerschap (in zoverre bet verborgen-bouden van de geboorte,
bedoeld bij artikel 313, lid 1, van bet Burgerlijk Wetboek, impliceert clat de vrouw opzettelijk de geboorte of de zwangerscbap voor
baar ecbtgenoot verborgen beeft gebouden,
raadpl. cass., 7 november 1963 en de conclusie van procureur-generaal R. Hayoit de
Termicourt [B1tll. en Pas., 1964, I, 256] en
13 oktober 1970 [A?T. cass., 1971, blz. 154]),
en vervolgens, nu de vorclering toegestaan is,
aan bet bewijs van overspel van de echtgenote
en aan bet feit clat de echtgenoot niet de
vader is (raadpl. DE PAGE, Tmite, I, nrs. 1083
en vlg., inz. nr. 1084, en F. RmAux, Les pm·sonnes, d. I, « Les relations familiales "•
urs. 2560 en 2597 tot 2617).

Het openbaar ministerie hacl anderzijds
gesteld dat, door aan de eerste getuige die
tijdens bet onderzoek werd geboord, de verklaring toe te schrijven « dat de moeder betrekkingen bad gehad met haar man tijdens het
wettelijk tijdperk der bevruchting "terwijl die
getuige verklaard had dat ze betrekkingen bad
gehad met een dm·de - die wercl bescbouwd
als de minnaar van de moeder - , bet arrest de
bewijskracht had miskend van bet proces-verbaal van de verklaringen van deze getuige, betgeen niet enkel van onwaarde maakt zijn
vaststelling dat de zwaugerschap niet was
verborgen gebouden, maar ook zijn beslissing
dat bet overspel niet was bewezen.
Het arrest leidde, inderdaad, deze vaststellitig af met name nit de betrekkingen
tussen de echtgenoot en de Vl'OlTW, clie zogezegd door de getuige werden bevestigd,
terwijl deze laatste gesproken hacl van de
betrekkingen tussen de moeder en een derde.
Het bad overigens beslist dat bet overspel
niet bewezen was omdat bet, door een verkeerde weergave van de verklaring van de
getuige, echtgenoot en minnaar had verwarcl.
(2) Cass., 12 november 1974 (A?'?'. cass.,
1975, blz. 326).

-342De zedelijke dwang leve1·t slechts dan een
?'echtvaw·digingsg?·ond op, wannee1· de
vTije wil van degene die de daad ve1'1'icht,
'Ltitgeschalceld we1·d of wanneeT voo1' cle
dade?' tegenove1· een M'nstig en d1·eigend
gevaw· geen andeTe weg openstond tM'
beveiliging van de belangen die hij,
met vooTTang boven alle ande1·e, ve1·plicht
en ge?'echtigd was te beveiligen (1).
(Art. 71 S.W.)
(DEVOS, T. QUINET.)
ARREST

(VM'taling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 7 mei 197 5 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder :
Overwegende dat eiseres, burgerlijke
partij die in geen kosten van de strafvordering werd veroordeeld, niet bevoegd
is om zich tegen die beslissing in cassatie
te voorzien ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door eiseres tegen
verweerder :
Over het middel afgeleid uit de schellding van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek, 154, 176 van het
W etboek van strafvordering en 71 van
het Strafwetboek,
doo1·dat, na te hebben vastgesteld dat
verweerder erkend had eiseres, zijn echtgenote, tijdens een huiselijke twist en
in een ,toestand van. wederzijdse nervositeit te hebben geslagen, maar dat de
reden hiervan, volgens wat hij uitlegde,
was dat zijn vrouw weigerde hem uitleg
te geven omtrent verschillende jaren oude
feiten die, zo zij bewezen waren, voor
hem ernstig beledigend waren en die hij
niet kon vergeten, dat eiseres uitdrukkelijk betwistte zich ten opzichte van haar
echtgenoot ooit beledigend te hebben
gedragen, dat de rechtbank echter over
geen enkel gegeven beschikte om dit
geschil te beslechten, het vonnis heeft
beslist dat beklaagde aldus aanvoerde
dat hij had gehandeld onder invloed van
(1) Cass., 8 oktober 1973 (A1·1·. cass., 1974,

blz. 152),

een macht waaraan hij niet had kunnen
weerstaan, dat, nu het bevvijs van het
tegenovergestelde niet was bijgebracht,
die versie van de beklaagde niet onwaarschijnlijk voorkwam, dat er derhalve
een twijfel bestond omtrent de toerekenbaarheid van de slagen toegebracht door
de beklaagde aan zijn echtgenote, dat die
twijfel ten goede moest komen aan
beklaagde, dat de telastlegging opzettelijk
slagen aan eiseres te hebben toegebracht
niet bewezen was en dat de correctionele
rechtbank derhalve niet bevoegd was om
kennis te nemen van de civielrechtelijke
vordering gericht tegen verweerder,
tenvijl die overwegingen van het vonnis niet gelijkstaan met de vaststelling
dat de bewering, waarbij beklaagde zich
beriep op een rechtvaardigingsgrond in
de zin van artikel 71 van het Strafwetboek, gestaafd was door elementen
van dien aard om deze geloofwaardig te
maken, waaruit volgt dat, overeenkomstig de regels gesteld bij artikel 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, 154 en 176 van
het W etboek van strafvordering, het
openbaar ministerie of de burgerlijke
partij niet het bewijs van de onjuistheid
van verweerders bewering moesten bijbrengen:
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat verweerder erkend had
eiseres, zijn echtgenote, te hebben geslagen en haar een klap in het gezicht te
hebben toegebracht, het vonnis enkel
en alleen steunt op de in het middel vermelde uitleggingen van verweerder alsmede hierop dat die verklaringen niet
onwaarschijnlijk bleken en eruit afleidde
dat verweerder aldus aanvoerde dat hij
had gehandeld onder de invloed van een
macht waaraan hij niet had kunnen
weerstaan en besliste dat er twijfel
bestond omtrent de toerekenbaarheid
van de door hem toegebrachte slagen ;
Overwegende dat de zedelijke dwang
voortkomende uit een macht waaraan
men niet heeft kmmen weerstaan en die
de aansprakelijkl1eid uitsluit, veronderstelt dat de vrije wil van degene die de
daad verricht, uitgeschakeld werd of dat
voor de dader tegenover een ernstig en
dreigend gevaar geen andere weg openstand ter beveiliging van de belangen
die hij verplicht of gerechtigd was te
beveiligen ;
Overwegende dat het vonnis niet wijst
op dergelijk dreigend ernstig gevaar en
evenmin op het aanvoeren door verweerder van dergelijk gevaar ;
Overwegende dat uit de gegevens al-
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worden afgeleid dat verweerder aldus
zonder onwaarschijnlijld1eid aanvoerde
dat zijn vrije wil werd uitgeschakeld ;
Overwegende dat het vonnis derhalve
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt en artikel 7l van het Strafwetboek
schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de civielrechtelijke vordering ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in drie vierde van
de kosten en eiseres in het overige vierde
ervan ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
17 november 1975. 2 8 kamer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Baron Vin<;~otte. Gelijkh~idende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Bayart.
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KAMER.-

17 november 1975.

1°

BEWIJS.- STRAFZAKEN.- GEVAL·
LEN WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BE"\VIJSMIDDEL OPLEGT.- SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH·
TER.

2°

DESKUNDIGENONDERZOEK. STRAFZAKEN. 0PROEPING VAN DE
PARTIJEN VOOR DE VERRICHTINGEN
VAN DE DESKUNDIGEN. GEEN VER·
PLICHTING.

3°

CASSATIEMIDDELEN.
ZAKEN. VAAGHEID. VANKELIJKHEID.

4°

ARBEIDSONGEVAL. VERZEKERAAR IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE
RECHTEN VAN DE GETROFFENE TEGEN
DEGENE DIE VOOR HET ARBEIDSONGE·
VAL AANSPRAKELIJK IS, lNDEPLAATS·
STELLING VOOR DE BEDRAGEN WELKE
AAN DE GETROFFENE WERDEN BETAALD
EN VOOR HET BEDRAG GELIJK AAN HET
KAPITAAL DAT DE JAARLIJKSE TOELAGE
OF RENTE VERTEGENWOORDIGT.

18 "J;Vannee1· de wet in st1'ajzaken geen

bijzonde1· bewijsmiddel voo?'schi'ijjt, beoordeelt de 1·echte1' in jeite en de?'lwlve
soevm·ein de bewijswam·de van de gegevens op g1•ond waa1·van hij tot zijn ovm·tt~iging is gekomen en waa1·tegen de
partijen tegensp1·aak hebben ktmnen
VOe1'en (1).
2° De op1·oeping van de pa1·tijen voo1· de

ve1'1'ichtingen van de desktmdigen is
in stmjzaken geen ve1'plichting (2).
3° Niet ontvankelijk is het middel waa1·in
wordt gezegd dat een beslissing geen
1•ekening heeft gehouden met het ve1'schil
tt~ssen de c1·ite1·ia van het gemeen ?'echt
en die van de ve1·zeke1·ing inzake a?·beidsongevallen voo?' de 1'aming van de blijvende ar·beidsongeschiktheid, zonde1· vm·der·e p1·ecism·ing hie1'omt1·ent (3).
4° De ve1·zeke1·am· t1·eedt in de r·echten van
de get1·ojjene tegen de voo1' het ar·beidsongeval aansp1·akelijke de1·de voo1· de
bed1'agen welke hem wm·den betaald en
voo1' het bedmg gelij k aan het kapitaal
dat de jaarlijkse toelage of r·ente ve1'tegenwoo?·digt die hij ve1·schuldigd is (4).
(Art. 47 wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevallen.)
(JOACHIM, T. GEl\'I:EENSCHAPPELIJKE VER·
ZEKERINGSKAS· «LA BELGIQUE INDUS·
TRIELLE >> EN LECOMTE.)
ARREST

STRAF·
NIET·ONT·

(1) Cass., 4 en 12 maart 1974 (An·. cass.,
1974, blz. 729 en 768).
(2) Raadpl. cass., 20 september 1971 (A1'1·.
cass., 1972, blz. 72); 9 oktober 1973 (ibid.,
1974, blz. 160).
(3) Raadpl. cass., 30 september 1974 (A1·r.
cass., 1975, blz. 135).
(4) Door deze afwijking van cle beginselen
inzake incleplaatsstelling, heeft de wetgever

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 12 j1.mi 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;
Overwegencle dat het arrest enkel en
aileen uitspraak cloet over de civielrechtelijke belangen;
willen vermijden clat cle verzekeraar verplicht
worclt clat hij herhaalclelijk zou vra.gen om te
worden terugbetaalcl, inclien zulks bij termijnen geschieclt (Geclr. St., Senaat, zitt.
1969-1970, m·. 328, blz. 28).

-344Over het eerste middel, hie?'~tit afgeleid
dat het arrest de graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid van de getroffene,
de verweerder Lecomte, onder verwijzing
naar een vonnis van de arbeidsrechtbank,
op 8 procent vaststelt,
terwijl de deskundige aangewezen door
de correctionele rechtbank om verweerder te onderzoeken, had geconcludeerd
volgens het gemeen recht tot een blijvende ongeschiktheid van 5 procent,
daar eiser geen partij in het geding
was tussen de verweerder en de verweerster, La Belgique industrielle, voor
de arbeidsrechtbank, de besluiten van
de door dit gerecht aangewezen deskundigen aan eerstgenoemde niet knru1en
worden tegengeworpen,
de rechten van de verdediging niet
werden nageleefd vermits deze tijdens
het geneeskundig onderzoek en de instantie waarvoor dit werd verricht, niet kon
worden uitgeoefend,
,
en het arrest geen rekening heeft
gehouden met het verschil in criteria dat
er bestaat tussen het gmneen recht en
de verzekering inzake arbeidsongevallen
voor de raming van de blijvende arbeidsongeschiktheid :
Overwegende dat het arrest overweegt
dat de door de correctionele rechtbank
aangewezen deskundige weliswaar in zijn
oorspronkelijk verslag had geconcludeerd
tot een blijvende gedeeltelijke ongeschiktheid van 5 procent, dat hij echter op de
terechtzitting van de correctionele rechtbank van 18 september 1974 heeft verklaard dat het college van deskundigen
waarvan hij deel uitmaakte, is gekomen
tot een graad van 8 procent wegens de
twijfel die was blijven bestaan na de
onderzoekingen die de deskundigen hadden doen verrichten en die het opgeeft ;
Overwegende dat het hof van beroep
beslist dat in aanwezigheid van die gegevens de correctionele rechtbank terecht
een graad van blijvende ongeschiktheid
van 8 procent heeft aangenomen;
Overwegende dat, wanneer de wet geen
bijzondere bevvijslevering oplegt, de rechter tot zijn overtuiging kan komen op
grond van alle regelmatig bekomen gegevens van de zaak die de partijen vrij hebben kunnen bespreken ;
Overwegende, enerzijds, dat in strafzaken de oproeping van de partijen bij
de verrichtingen van de deslnmdigen
niet verplicht is;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest
vaststelt dat eiser '' zowel tijdens de
debatten van eerste aanleg als tijdens

die voor het '' hof van beroep » kennis
heeft gehad van alle elementen '' waarop
dit Hof steunt » en '' dat het hem vrij
stond deze te bespreken )) ;
Overwegende dat de rechten van de
verdediging derhalve niet geschonden
werden door het feit dat beklaagde niet
aanwezig was bij de verrichtingen van
het college van deskundigen en op de
zitting voor de arbeidsrechtbank ;
Dat het middel dienaangaande niet
kan worden aangenomen ;
Overwegende voor het overige dat het
middel niet ontvankelijk is wegens gebrek
aan duidelijkheid '' betreffende het verschil in criteria bestaande tussen het
gemeen recht en de verzekering inzake
arbeidsongevallen voor de raming van
de blijvende arbeidsongeschiktheid »,
waarmee het hof van beroep geen rekening heeft gehouden ;
Over het tweede middel, hiet·~lit afgeleid dat het arrest eiser veroordeelt tot
de onmiddellijke vergoeding van het
kapitaal door verweerster gevestigd om
deze in staat te stellen de jaarlijkse uitkering te verzekeren die is verschuldigd
aan verweerder, slachtoffer van het
ongeval, binnen de grenzen van de inderechtentreding ten belope van het bedrag
van de materiele schade van het slachtoffer volgens het gemeen recht, dit is
233.790 frank,
te1·wijl het bij voorraad gevestigd kapitaal niet werd uitgekeerd en slechts
definitief zal worden vanaf het verstrijken van de driejaarlijkse herzieningstermijn bepaald bij de arbeidsongevallenwet en het geenszins zeker is dat de arbeidsongeschiktheidsgraad die voorlopig
aan de getroffene is toegekend, op het
einde van deze termijn niet zal verminderd en zelfs teniet gedaan worden :
Overwegende dat krachtens de wetgeving op de arbeidsongevallen de verzekeraar in de rechten treedt van de getroffene ten opzichte van degene die voor
het arbeidsongeval aansprakelijk is ten
belope van de bedragen die hem werden
betaald en van het bedrag gelijk aan het
kapitaal dat de jaarlijkse uitkering of
de door hem verschuldigde rente vertegenwoordigt;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat blijkens een getuigschrift een bedrag
van 364.765 frank werd gevestigd als
kapitaal vertegenwoordigende de jaarlijkse uitkering ; dat dit bedrag client om
de aan de getroffene Lecomte verschuldigde jaarlijkse uitkering te betalen en
dat de grens van inrechtentreding vol-
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slissing wam·bij de ve1·zekeraa1· van de
beklaagde bttiten de zaak wordt gesteld
en aan de bttrgerlijke partijen hun
1·echtsvordering tegen deze VM'Zekemm·
wordt ontzegd, zonde1· te antwoo1·den op
een 1·egelmatig ve1·wee1· dat bij conclttsie
door het Gemeenschappelijk Nlotonuaa1··
borgfonds, tttssengekomen pa1·tij, bij
conclttsie werd aangevoe1·d (1). (Art. 97

gens de raming naar het gemeen recht
233.790 frank bedraagt ;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

17 november 1975. - 2 6 kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijklnidende conclnsie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Loumaye (van de balie
te Hoei) en Fally.

2e
1o

KAJ\'IER. -

17

november

1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ DE VERZEKE·
RAAR VAN DE BEKLAAGDE BUITEN DE
ZAAK WORDT GESTELD EN AAN DE
BURGERLIJKE PARTIJEN HUN RECHTS·
VORDERING TEGEN DEZE VERZEKERAAR
WORDT ONTZEGD. VERWEER VAN
HET
GEMEENSCHAPPELIJK
MOTOR·
WAARBORGFONDS, TUSSENKOMENDE
PARTIJ, ONBEANTWOORD GEBLEVEN.NIET GEMOTIVEERDE BESLISSING.

Grondwet.)

2° Ve1·nietiging, op de voo1·ziening van het
Gemeenschappelij k JJI[ otorwaar borgfonds
tegen de ve1·zekeraa1· van de beklaagde
van de beslissing waa1·bij deze ve1·zeke1'aa1· buiten de zaalc wm·dt gesteld en aan
de btw·ge1·lijke paTtijen lmn 1'echtsvm·.
de1·ing tegen deze VM'Zeke1·am· wonlt ontzegd, brengt veTnietiging mede van het
op dezelfde onwettelijkheid gegroncle
beschikkende gedeelte volgens hetwelk de
beslissing die ten laste van de beklaagde
in het vooTdeel van de btw·gelijlce partijen ve1·oordelingen tdtspreekt vooT het
Gemeenschappelij k 111otonuaaT borgfonds
bindend wordt ve1·klaa1·d en aan dat
Fonds lean worden tegengeworpen, hoewel de voorziening tegen dit beschikkende
gedeelte voomlsnog niet ontvankelijlc is
en het Gemeenschappelijk JJ1otorwaa1'·
bm·gfonds van zijn voo1·ziening tegen
vo1·enve1·meld beschilckende gedeelte afstand heeft gedaan zonde1· daan:n te
bm·u,sten (2).
( GEJ\'IEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS,
T. DISTATTE EN LITISCONSORTEN.)

2°

CASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN. BuRGERLIJKE RECHTSVOR·
, DERING. BESLISSING WAARBIJ DE
VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE
BUITEN DE ZAAK WORDT GESTELD EN
AAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN HUN
RECHTSVORDERING TEGEN DEZE 'VER·
ZEKERAAR WORDT ONTZEGD.- VOOR·
ZIENING VAN HET GEI\'IEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS TUSSENGEKO·
MEN PARTIJ TEGEN DEZE VERZEKERAAR.
VERNIETIGING VAN DEZE BESLISSING
BRENGT VERNIETIGING MEDE VAN HET
OP DE ONWETTELIJKHEID GEGRONDE
BESCHIKKENDE
GEDEELTE
VOLGENS
HETWELK DE BESLISSING DIE TEN LASTE
VAN DE BEKLAAGDE IN HET VOORDEEL
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJEN VER·
OORDELINGEN UITSPREEKT VOOR HET
GEllmENSCHAPPELIJK
MoTORWAAR·
BORGFONDS
BINDEND
WORDT VER·
KLAARD EN DE BESLISSING AAN DAT
FONDS KAN WORDEN TEGENGEWORPEN.

1° Niet 1·egelmatig gemotiveerd is de be-

ARREST

(ve1·taling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll jcmi 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel, rechtdoende
op verwijzing;

4

Gelet op het arrest van het Hof van
november 1974 (3);

Overwegende dat het bestreden arrest
uitspraak doet enkel en alleen over de
civielrechtelijke belangen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen eiser
(1) Raadpl. cass., 24 februari 1975 (A1·r.

cass., 1!l75, blz. 711).
(2) Raadpl. cass., 4 november 1974 (A1·r.

cass., 1975, blz. 298).
(3) An·. cass., 1975, blz. 298.

-346door de verweerders Distatte en .Iadot,
Marteau en Mohr:
Overwegende dat eiser regelmatig afstand van zijn voorziening heeft gedaan ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de naamloze vennootschap Royale
Beige (I) :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 46I, inzonderheid lid 2, van het
Strafwetboek, 3, I6 van de wet van I juli
I956 betreffende de verplichte aansprakelijldleidsverzekering inzake motorvoertuigen en I van het koninklijk besluit
van 5 januari I957 tot bepaling van de
toekenningsvoorwaarden en van de mnvang der rechten van de benadeelden
tegenover het Gemeenschappelijk vVaarborgfonds, bedoeld bij de wet van 1 juli
1956 betreffende de verplichte aansprakelijldleidsverzekering inzake motorvoertuigen,
cloonlat het arrest verweerster buiten
zaak heeft gesteld, de rechtsvordering
van de burgerlijke partijen tegen haar
heeft afgewezen en verklaard heeft dat
het vroeger door het Hof van beroep te
Luik gewezen arrest, voor zover dit solnmige veroordelingen ten laste van de
beldaagde en ten gunste van de burgerlijke partijen had uitgesproken, aan eiser
gemeen is en hem. kan worden tegengeworpen, op grond dat beklaagde op het
ogenblik van de feiten meerderjarig was,
dat hij het kwestieus ongeval had veroorzaakt door de wagen van zijn vader te
gebruiken niettegenstaande het verbod
van laatstgenoemde, dat hij de sleutels
van de wagen en daarna de wagen zelf
had genomen, terwijl zijn vader sliep,
dat men niet inziet welke redelijke voorzorgsmaatregel de vader . had kunnen
nemen om te beletten dat zijn zoon tegen
zijn wil in zijn wagen toch zou hebben
gebruikt, en dat dientengevolge beklaagde zich meester had gemaakt van de
wagen onder de voorwaarden die de
bestanddelen opleveren van het misdrijf
dat omschreven en met diefstal gelijkgesteld wordt bij lid 2 van artikel 46I
van het Strafwetboek,
te?·wijl noch voornoemde overwegingen, noch de andere overwegingen van
(1) De naamloze vennootschap Royale
Belge had haar hager beroep onder rneer
gericht tegen het Gerneenschappelijk JVIotorwaarborgfonds en die partijen hadden de ene
tegen de andere conclusie genornen.

het arrest ee)l antwoord inhoude)l op het
middel waarin eiser bij voor het Hof
va)l beroep te Brussel genomen conclusie
heeft aangevoerd dat hij er niet toe kon
worden gehouclen de bmgerlijke partijen
te vergoeden en clat, nu beldaagde door
aldus te hanclelen andermans goed niet
had weggenomen voor een kortstondig
gebruik, zoals is omschreven bij artikel 46I, lid 2, van het Strafwetboek, verweerster niet buiten zaak kon worden
gesteld overeenkomstig de artikelen 3,
16 van voornoemde wet van 1 juli 1956
en I van voornoemd koninklijk besluit
van 5 januari 1957, dat tussen verwanten
in opgaande en nederdalende linie de voor
de wet duidelijk afgebakende grenzen
van de eigendom in feite niet even
cluidelijk zijn bepaald, dat in dat geval
er een soort onderling recht op de eigendom van de andere bestaat, dat die toestand uitsluit dat er in clit geval wegneming van andermans goed bestaat en
dat in geval van gebruiksdiefstal het
bedrieglijk opzet erin bestaat eventueel
kortstondig de werkelijke eigenaar te
willen beroven ; waaruit volgt dat het
aan de hand van de redengeving van het
arrest voor het Hof onmogelijk is om na
te gaa11 of de rechters een juiste toepassing hebben gemaakt van de voornoemde
artikelen van het Strafwetboek, van de
wet van 1 juli 1956 en Vall het koninldijk
besluit van 5 januari I957 en dat die
redengeving niet voldoet aan de vereiste
van artikel 97 van de Grondwet :
Overwegende dat eiser voor het hof
van beroep aanvoerde dat wegens « verwarring van het vernwgen van een vader
en van een studerende en inwonende
zoon ,, welke « verwarring zeker is, des
te meer daar de zoon vroeger de toelating
had gehad om namelijk gebruik te maken
van de aan de vader of de ouders toebehorende wagen ,, « de wegnmning ...
niet bewezen schijnt te zijn " ;
Overwegende dat door er met name
op te wijzen dat de zoon << op het ogenblik der feiten meerderjarig was ,, « dat
uit het gerechtelijk vooronclerzoek het
verbod blijkt dat diens vader hem had
opgelegcl, namelijk gebruik te maken
van zijn wagen ... ,, « dat clit verbod
gemakkelijk wordt verklaard" om de
redenen die het opgeeft en dat « door de
zoon wordt erkend dat hij zich meester
had gemaakt van de contactsleutels van
het voertuig en daarna van de wagen
zelf, terwijl zijn vader sliep n, het arrest
op clit verweer, dat het verwerpt, een
passend ant1voord geeft ;
Overwegende dat eiser eveneens be-
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weerde dat « het bij artikel 461, lid 2,
van het Strafwetboek vereiste bedrieglijk
opzet » bestaat in « het opzet om de
werkelijke eigenaar te beroven, welk ook
de beweegreden van de dader zij >> ;
Overwegende dat het arrest geen antwoord geeft op clit verweer ;
Dat het middel dienaangaande gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging
op de voorziening ingesteld tegen de
verweerster, de namnloze vennootschap
Royale Belge, zich uitstrekt tot geheel
het beschikkend gedeelte van het arrest,
dat op dezelfde onwettelijkheid is gegrond, met inbegrip van dat gedeelte
waartegen eiser geen geldige voorziening
kon instellen, zulks niettegenstaande de
a£stand, die niet gelijkstaat met benlSting;
Om die redenen, decreteert de afstand
van eisers voorziening, voor zover deze
gericht is tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen ingesteld
door de verweerders Distatte en J adot,
Marteau en Mohr ; vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt
de verweerster, de naamloze vennootschap Royale Belge, in twee derde van
de kosten van de voorziening en eiser
in het overige derde alsmede in de kosten
van zijn afstand; verwijst de zaak naar
het Hof van beroep te Bergen.

17 november 1975. - 2e kamer.
Voo?·zitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijklttidende conclttsie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite?'s, de HH. Bayart en Simont.

2e KAMER.- 17 november 1975.
1D CASSATIEMIDDELEN. -

STRAFZAKEN.- BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ. MID DEL TEN BETOGE
DAT DE OOMMISSIE TOT BESOHERMING
VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE EEN BESLIS·
SING TOT HANDHAVING VAN DE INTERNERING HEEFT GEWEZEN WAS VOORGE·
ZETEN DOOR EEN EREMAGISTRAAT INGESOHREVEN OP HET TABLEAU VAN DE
0RDE VAN ADVOOATEN.- ZULKS VOLGT

NIET illT DE STUKKEN WAAROP HET
HoF VERJ\'IAG AOHT TE SLAAN. - MID·
DEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
2D BESCHERMING VAN DE MAAT-

SCHAPPIJ (WET TOT).- CASSATIEMIDDEL TEN BETOGE DAT DE OOMMISSIE
. TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ DIE EEN BESLISSING TOT HANDHAVING VAN DE INTERNERING HEEFT
GEWEZEN WAS VOORGEZETEN DOOR EEN
EREMAGISTRAAT INGESOHREVEN OP HET
TABLEAU VAN DE 0RDE VAN ADVOOATEN. ZULKS VOLGT NIET UIT DE
STUKKEN WAAROP HET HoF VERlVIAG
AOHT TE SLAAN,- MIDDEL DAT FEITE·
LIJKE GRONDSLAG MIST.
3D BESCHERMING VAN DE MAAT-

SCHAPPIJ (WET TOT).- UITTREKSEL UIT HET PROOES-VERBAAL VAN EEN
ZITTING VAN EEN OOlVIl\HSSIE TOT
BESOHERlVIING VAN DE lVIAATSOHAPPIJ
NIET GETEKEND DOOR DE VOORZITTER
VAN DE 001\'l:lVIISSIE. - GEVOLG OP DE
GELDIGHEID VAN DE BESLISSING VAN
DE OOMlVIISSIE.
1D en 2D Feitelij ke g1·ondslag mist het
middel ten betoge dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij die
een beslissing tot handhaving van de
interne1·ing heejt gewezen onwettelijk
was samengesteld omdat zij was voo?·gezeten doo1· een e1·ernagist1·aat ingesch?·even op het tableatt van de 01·de van
advocaten, als zttlks niet bli}kt nit
de stttkken waaTOp het Hoj veTrnag acht
te slaan (1).
3D

T-Vannee1· ttit een ttitt1·eksel ttit het
p?'oces-ve1·baal van een zitting van een
cornrnissie tot beschenning van de
rnaatschappij, dat doo1· de se01·eta1·is van
de cornmissie eenslttidend we1·d Ve1'klam·d,
volgt dat de cornrnissie tijdens deze
zitting beslist heeft de inte?'1W1'ing van
de gefnte1-nee1·de te handhaven en het
eenslttidend ve1·klaa1·d afschfijt van deze
beslissing dat bij het dossie1· is gevoegd
doo?' de voo1·zitte1·, doo1' de leden en doo?'
de sec1·eta1·is van de commissie is onde1'tekend, is deze beslissing geldig, zelfs
wannee1• het ttitt1·eksel ttit het p1·ocesve1·baal niet doo1· de vooTzitte?' is onde?'tekend.

(1) Raadpl. cass., 5 april 1875 (A1'1'. cass,,
1875, I, 185), 12 maart 1928 (ibid., 1928, I,
107), en de noot get. R. H. onder cass., 14 oktober 1940 (ibid., 1940, I, 249).

348(PANIER.)
ARREST

(ve1•taling).

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 8 september 197 5 gewezen
door de Commissie tot bescherming van
de. m~atschappij. ingesteld bij de psycluatnsche afdehng van de gevangenis
te Bergen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 12 van de
wet op de bescherming van de maatschappij, 293, 294, 428 en 437, 1°, van
het Gerechtelijk Wetboek,
do01·dat de commissie tot bescherming
van de maatschappij, die de bestreden
beslissing tot handhaving van de internering heeft gewezen, voorgezeten was
door de heer Cuisinier, erernagistraat,
ingeschreven op het tableau van de Orde
der advocaten te Bergen, en derhalve
onwettelijk was samengesteld, daar enerzijds de ambten van magistraat en die
van advocaat en anderzijds de ambten
van voorzitter van de commissie tot
b~scherming van de maatschappij en
dw van advocaat onverenigbaar zijn :
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat, toen de commissie tot bescherming van de maatschappij de bestreden
beslissing heeft gewezen, zij voorgezeten
was door een eremagistraat ingeschreven
op het tableau van de Orde der advocaten te Bergen of in een ander gerechtelijk arrondissement;
pat het middel feitelijke grondslag
miSt;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 155, 189,
211 van het Wetboek van strafvordering,
10 va:n_ de wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en correctionele
politie en 783 van het Gerechtelijk Wetboek,
. doo1·dat niet blijkt uit het bij het dosSier gevoegde, voor eensluidend verklaarcl afschrift van het proces-verbaal
van de zitting van de commissie tot
bescherming van de maatschappij del.
8 september 1975, dag waarop de zaak
wercl onderzocht, dat clit proces-verbaal
getekencl werd door de voorzitter van de
connnissie,
te~·wijl bij ontstentenis van die hancltekening de bestreden beslissing nietig is :
Overwegende dat enerzijds het in het

middel bedoelde stuk geen afschrift is
van het proces-verbaal van de zitting
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij van 8 september 197 5,
maar een door de secretaris van de commissie eensluidend verklaard uittreksel
hiervan ; dat dit uittreksel vermeldt dat
eisers internering wordt gehandhaafd ;
Overwegende clat anderzijds het voor
eensluidend verklaard afschrift van de
beslissing van 8 september 1975 tot handhavi~g yan de internering, dat bij het
dosswr IS gevoegd, ondertekend is door
de voorzitter van de commissie en door
haar leden en haar secretaris ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of
op ·straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
17 november 1975. - 2e kamer. V ooTzitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijklitidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleitm·s, de HH. Binard (van de balie te
Bergen) en Huisman (van de balie te
Brussel).

2e

KAMER.-

VOORZIENING

17 november 1975.
IN

CASSATIE.

VoRM. STRAFZAKEN. BuRGERLIJ"KE PARTIJ", EISERES.- GEEN EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT VAN
DE VERKLARING VAN VOORZIENING BIJ"
HET OORSPRONKELIJ"K EXPLOOT VAN
BETEKENING GEVOEGD. NIET-ONT·
VANKELIJ"KHEID .

Niet ontvankelijk is de voo1·ziening van
de. btt?'ge?'lijke paTtij, wannee1· geen eenslit~d~nd veTklaaTd afscMijt van de ve?'klw·~ng van voo1·ziening bij het oo?'sp?·onkelijk exploot van betekening van
dit ?'echtsmiddel is gevoegd (1). (Art. 418
Sv.)
(1) Cass., 4 november 1975, sttpm, biz. 290;
vgl. cass., 15 maart 1955 (Bttll. en Pas., 1955,
I, 789).
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(VAN GYSEL, T. PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« MAXHELEAU" EN NAAMLOZE VEN·
NOOTSOHAP
« VERZEKERINGSMAAT·
SCHAPPIJ DE SCHELDE "; VAN GYSEL
EN BLAVIER, T. SCHIETEOATTE EN PER·
SONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « MAXHELEAU l>,)
ARREST

2e

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. WET VAN 9 AU·
GUSTUS 1963, ARTIKEL 70, § 2. DE VERZEKERINGSINSTELLING DIE TEN
GUNSTE VAN DE GETROFFENE VAN EEN
ONGEVAL
PRESTATIES
HEEFT
VER·
STREKT, TREEDT IN DE RECHTEN VAN
DE GETROFFENE TEGEN DEGENE DIE
DE SCHADE HEEFT VEROORZAAKT. BE GRIP.

2o

INDEPLAATSSTELLING. ZIEK·
TE· EN INVALIDITEITSVERZEKERING.WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI·
KEL 70, § 2. DE VERZEKERINGS·
INSTELLING DIE TEN GUNSTE VAN DE
GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL PRES·
TATIES HEEFT VERSTREKT, TREEDT IN
DE REOHTEN VAN DE GETROFFENE
TEGEN DEGENE DIE DE SCHADE HEEFT
VEROORZAAKT.- BEGRIP.

go

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING.- WET VAN 9 AU·
GUSTUS 1963, ARTIKEL 70, § 2.- VER·
ZEKERINGSINSTELLING DIE GEHEEL OF
TEN DELE DE ZIEKENHillSKOSTEN VAN
DE GETROFFENE VAN EEN ONGEVAL
HEEFT GEDEKT. SUBROGATOIR VER·
HAAL OP DE DERDE DIE VOOR HET
ONGEVAL AANSPRAKELIJK I S . - VOOR·
WAARDEN EN J\'I:ODALITEITEN.

4°

INDEPLAATSSTELLING. ZIEK·
TE· EN INVALIDITEITSVERZEKERING.WET VAN 9 AUGUSTUS 1963, ARTI·
KEL 70, § 2.- VERZEKERINGSINSTEL·
LING DIE GEHEEL OF TEN DELE DE
ZIEKENHUISKOSTEN VAN DE GETROF·
FENE VAN EEN ONGEVAL HEEFT GE·
DEKT. SUBROGATOIR VERHAAL TE·
GEN DE DERDE DIE VOOR HET ONGEVAL
AANSPRAKELIJK IS. VoORWAARDEN
EN lVIODALITEITEN.

l. Op de voorziening van Van Gysel,
beldaagde:

Overwegende clat eiser, beklaagde,
zich enkel heeft voorzien tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
ingesteld tegen hem door de verweersters
de personenvennootschap met beperkte
aansprakelijld1eid Maxheleau en de naamloze vennootschap Verzekeringsmaatschappij De Schelde, burgerlijke partijen;
Overwegende dat eiser regelmatig afstand heeft gedaan van zijn tegen die beslissingen gerichte voorziening ;
2. Op de voorzieningen van Van Gysel
en Blavier, burgerlijke partijen :

Overwegende dat geen enkel voor
eensluidend verklaard afschrift van de
verldaring van cassatieberoep is gevoegd
bij het origineel van het exploot tot
betekening ervan dat door de eisers werd
overgelegd en in het dossier voorkomt ;
Dat de voorzieningen niet ontvankelijk
zijn ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening van de eiser Van
Gysel, voor zover die voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen hem ;
verwerpt de voorzieningen voor het
overige ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
17 november 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
Baron Vin<;otte. Gelijlehtidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite~·, de H. Van Ryn.

17 november 1975.

1o

(vm·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 mei 197 5 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi ;

KAMER.-

I o en 2o De ve1•zelee1·ingsinstelling die ten
gtmste van de getroffene van een ongeval
prestaties heeft ve1·st1·elet, zoals bepaald
bij de wet van 9 at~gustus 1963 tot instelling en organisatie van een 1'egeling
voor verplichte zielete- en invaliditeitsve1'Zelee1'ing, en die als get1·edene in de
1'echten van de 1'echthebbende op deze
prestaties optreedt tegenovm· de de1·de die
voo1' het ongeval aanspmleelij le is, lean
geen andere 1·echten ~titoefenen dan die
wellee deze rechthebbende zelf ~tit hoojde
van deze schade tegen de aanspraleelijlee
dm·de had leunnen ~titoefenen ; deze lean
dientengevolge tegen de 1'echtsvorde1·ing
van de in de plaats, get1·edene verzelee1·ings-

-350instelling de venveermiddelen en excep- ·van de wet van. 9 augustus 1963 tot inties aanvoe1·en die hij aan de 1'echts- stelling en organisatie van een regeling
V01'de1'ing van de get1'offene had kttnnen voor verplichte ziekte- en invaliditeitstegenwe1·pen (1). (Art. 70, § 2, wet van verzekering, 384, 389, 1249, 1251, 1252,
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek
9 attgttsttts 1963.)
en 97 van de Grondwet,
3° en 4° De vet·zekeringsinstelling die geheel
doonlat, rechtcloende op de civielrechof ten dele de ziekenhttiskosten van de
get1'0ffene van een ongeval heejt gedekt telijke vordering van de verweerder,
kan de te1'ttgbetaling van deze kosten optredende als verzekeringsinstelling,
als getredene in de t•echten van de krachtens artikel 70, § 2, van de wet van
get1·offene van de de1·de die voo1· het 9 augustus 1963, tot terugvordering van
ongeval aansp1•akelijk is slechts vordM•en de betalingen gedaan als prestaties van
binnen de g1·enzen van hetgeen zij daa1'· geneeskundige verzorging ten gunste
voo1' kmchtens de wet heejt ttitbetaald ; van Marc Peeters, minderj arig kind van
deze derde kan, in ZOVM'1'e hij dit Vet'· de echtgenoten Peeters-Braecke, het
weM' tegen cle get1'offene had kunnen arrest eiser, aansprakelijk voor het
opwe1·pen, van deze lwsten de nonnale ongeval waarbij genoemde mli1.derjarige
pe1•soonlijke onde1·houdskosten ajm·ekken verwondingen had opgelopen, veroorwelke de getroffene had kttnnen bespm·en cleelt tot betalli1.g van gans het gevordercle bedrag op groncl clat « de eerste
door zijn opneming in een ziekenrechter ten onrechte vau de aan de burlntis (2).
.gerlijke partij toegekende bedragen een
bedrag van 20.000 frank heeft afgetrokken, welk bedrag volgens hem de ex cequo
(LEENEN, T. PEETERS, BRAEOKE EN NA·
et bono geramnde kosten van onclerhoud
TIONAAL VERBOND VAN SOOIALISTISOHE
per dag van de getroffene wegens zijn
lVIUTUALITEITEN.)
langdurige verblijf in het ziekenhuis
vertegenwoordigcle, terwijl inclien hij
ARREST (vertaling).
daar niet had verbleven, men rekening
had moeten houden met de kosten van
HET HOF;- Gelet op het bestreden zijn onclerhoud ; clat, indien iemand daararrest, op 15 mei 1975 door het Hof van door een besparing heeft gedaan, het de
ouders van het jeugdige slachtoffer zijn,
beroep te Brussel gewezen ;
en niet het Nationaal verboncl van social. In zoverre de voorziening gericht is listische mutualiteiten »,
tegen het openbaar ministerie :
tenvijl eiser ertoe gerechtigcl was ten
Overwegende dat de substantiiile of overstaan van de ouclers van het slachtop straffe van nietigheid voorgeschreven offer op te werpen dat de dagelijkse
rechtsvormen werden nageleefd en dat onderhoudskosten voor hun kind tijdens
de beslissing overeenkomstig de wet is ; zijn opneming li1. het ziekenhuis in mindering moesten gebracht worden, nu dit.
2. In zoverre de voorziening gericht is voor hen een besparing opleverde, zodat
tegen de verweerders Peeters en Braecke,
die kosten derhalve geenszins een te
burgerlijke partijen :
vergoeden schade zijn (artikelen 1381 en
1383 van het Burgerlijk vVetboek); aan
Overwegende dat eiser van zijn voorziening regelmatig afstand heeft gedaan ; verweerder, die wettelijk in de rechten
is getreden van de rechthebbenclen van
3. In zoverre de voorziening gericht is de prestaties van geneeskundige vertegen de verweerder, het Nationaal ver- zorging, terecht door de derde die aanbond van socialistische mutualiteiten, sprakelijk is alle verweermiddelen en excepties kunnen worden tegengeworpen,
burgerlijke partij :
die hij gerechtigd was aan te voeren tegen
Over het middel afgeleid nit de schen- de getroffene of de wettelijke beheerders
ding van de artikelen 21, 70, § 2, lid 2,
over diens goederen (artikelen 21, 70,
§ 2, lid 2, van de wet van 9 augustus
1963, 384, 389, 1249, 1251 en 1252 van
(1) en (2) Cass., 21 juni 1971 (A1'1', cass.,
het Burgerlijk W etboek) ; door aan eiser 1971, blz. 1055), en de conclusie van de eerste
het recht te ontzeggen om ten opzichte
advocaat-generaal Mahaux verschenen in
van verweerder de bedoelde kosten a£ te
Bull. en Pas., 1971, blz. 1001 ; raadpl. cass.,
trekken, het arrest het geheel van de in
28 januari en 11 juni 1974 (An·. cass., 1974,
het middel bedoelde wetsbepalingen
blz, 581 en 1119).
schendt:
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Overwegende dat het arrest om de in
het middel overgenomen reden het door
de eerste rechter aan verweerder toegekend bedrag met 20.000 frank vermeerdert;
Overwegende dat de verzekeringsinstelling, optredende als in de rechten
tredende partij krachtens artikel 70, § 2,
van de wet van 9 augustus 1963, geen
andere rechten kan uitoefenen dan die
welke de rechthebbende van wettelijke
prestaties zelf uit hoofde van deze schade
krachtens het gemeen recht tegen de
aansprakelijke derde zou hebben kunnen
uitoefenen ;
Dat deze derhalve tegen de rechtsvordering van de verzekeringsinstelling
alle verweermiddelen en excepties kan
aanvoeren die hij zou hebben kunnen
aanvoeren tegen de persoonlijke rechtsvordering van de getroffene of diens
vertegenwoordigers, en inzonderheid aanspraak kan maken op de aftrekking van
het bedrag overeenstemmende met .. de
besparing in de normale persoonhJke
onderhoudskosten, die zou lnumen gedaan zijn door de opneming in het
ziekenhuis;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening, voor zover deze is
gericht tegen de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen van de echtgenoten Peeters-Braecke ; vernietigt het
bestreden arrest, voor zover het, bij de
beoordeling van de door de verweerder,
het N ationaal verbond van socialistische
mutualiteiten, geleden schade, de vordering tot aftrekking van 20.000 frank afwijst ; 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 en de verweerder, het
Nationaal verbond van socialistische
mutualiteiten, ieder in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Bergen.
17 november 1975. 2e kamer.
Voo1·zittet·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. -:- Ve1·slaggeve1',
de H. Legros. - Gelijklttidencle conclusie,
de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.

2e

KAMER.-

18 november 1975.

10 ARBEIDSONGEVAL. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE WERKGEVER. GRONDSLAG.
20 ARBEIDSONGEVAL. WERKMAN
DOOR ZIJN WERKGEVER TER BESCHIKKING VAN EEN ANDER WERKGEVER GESTELD. GEEN ARBEIDSOVEREENKOlVIST TUSSEN DE WERKMAN EN DEZE
TW'EEDE WERKGEVER. WERKMAN
GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN AANGESTELDE
VAN DE TWEEDE WERKGEVER.- AANSPRAKELIJKHEID VAN LAATSTGENOEJ\fDE WERKGEVER GEREGELD DOOR HET
GEli'!EEN RECHT.

3°

OASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MIDDEL AFGELEID UIT DE
DUBBELZINNIGHEID OF TEGENSTRIJDIGHEID VAN DE MOTIEVEN. DUBBELZINNIGHEID
OF
TEGENSTRIJDIGHEID
ZONDER INVLOED OP DE WETTELIJKHEID VAN DE BESLISSING. MID DEL
NIET ONTVANKELIJK.

1o De aanspmkelijkheicl voo1· het beclrijfs-

1'isico, cloo1· de m·beiclsongevallenwet van
10 ap1·il 1971 ten laste gelegcl van cle
we1·kgever, is in beginsel geg1·oncl
op het feit hetzij clat de betmkkenen
als we1·kgeve1', werknemm· of ermee
gelijkgestelcle geheel of gecleeltelijk onder
toepassing vallim van cle wet van
27 jtmi 1969 tot he1·ziening van cle
beslttitwet van 28 clecembe1· 1944 bet?'effencle cle maatschappelijke zekedwicl
of voo1· cle toepassing e1·van e1·mee gelijkgestelcl zijn, hetzij clat cloo1· cle Koning
de toepassing van cle ongevallenwet tot
ancle1·e catego1·ieen van JJe1·sonen wenl
ttitgeb1·eid. (Art. 1, 3 en 5 arbeiclsongevallenwet.)
2o TVannem· een we1·kman cloo1· zijn we1'k-

geve1' te1· beschikking van een ancler
werkgeve1· wo1·clt gesteld voo1· cle ttitvoe1·ing
van een bepaald we1·k, maa1· cle we1'kneme1' en deze tweede we1·kgeve1' clam·
geen a1·beiclsove1·eenlcomst zijn verbonden, wonlt cle laatstgenoemde niet de

(1) Vgl., onder het stelsel van de samengeordende wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, cass., 12 januari en 3 maart 1971
(An·. cass., 1971, blz. 450 en 636).
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wM·kgeVM' van de weTkman in de zin
van de a1·beidsongevallenwet en wo1·dt
zijn aansprakelijkheid bij een ongeval
ove1·komen aan de we1·kneme1·, tenvijl
deze zich te zijnM' beschikking bevindt,
geTegeld volgens het gemene ?'echt, ntt
de Koning geen gebruik heeft gemaakt
van de Hem vetleende macht om, in het
bedoelde geval, een ande?' pe1·soon als
weTkgeve?' aan te dttiden dan de we?·kgeVM' met wie de we1•kman een a?·beidsove?·eenkomst had gesloten (1). (Artt. 1,
3, 5 en 46, § 1, 4°, arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ; artt. 1 en 2,
§ 1, wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van .28 december
1944 betreffende de Inaatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
3° Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan belang,
is het miclclel dat geTicht is tegen de
beslissing OlJ de btwgeTlijke ?'echtsvo?'cle?'ing en afgeleid is ttit de dttbbelzinniglwicl of tegenstrijdigheid van de motieven,
wannee?' deze chtbbelzinnigheid of tegenst?·ijdigheid geen invloed heeft op de
wettelijkheid van de beslissing (2).
(NAAl\iLOZE VENNOOTSCHAP « HESSENATIENEPTUNUS ,, T. MEYER EN GEJVIEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS << PATROONKAS VOOR HANDEL EN NIJVERHEID )),)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 2 dece1nber 197 4 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;
Overwegende dat het arrest aileen uitspraak doet over de civielrechtelijke
belangen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen verweerder :
Overwegende dat eiseres verldaart
van haar cassatieberoep afstand te doen
in zoverre het gericht is tegen verweerder,
onder voorbehoud opnieuw een voorziening in te stellen tegen het arrest
wanneer de feitenrechter een eindbeslissing zal hebben gewezen;

(1) Vgl. cass., 12 januari en 3 maart 1971
(A1·1·. cass., 1971, blz. 450 en 636) en zie noot,
getekend L.F.D., onder laatstvermeld arrest,
blz. 637-638; zie noot V.H. onder Burg.
Rechtb. Brussei, 19 november 1965, Hof van
beroep Brussei, 18 maart 1970, en cass.,
3 maart 1971, in Bttll. ass., 1971, biz. 906

II. In zoverre de voorziening gericht
is tegen verweerster :
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1, 1°, 3, 5, 7, 46,
§ 1, 4°, 49, 74, 91, 1°, van de wet van
10 april 1971 op de arbeidsongevallen,
1, § 1, 1°, b, en 2°, b, 2, § 1, 1o, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 1382 en 1384, lid 3,
van het Burgerlijk Wetboek, 3, 3o en 4°,
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van voormelde wet van 27 juni 1969, en 97 van de
Grondwet,
doMdat het arrest, vaststellende dat
Meyer Prosper door zijn werkgever
naamloze vemwotschap Van Bree aan
eiseres was afgestaan toen hij, tijdens
het uitoefenen van zijn werkzaamheden
als markeerder, gekwetst werd door
Triest Lodewijk, die werlmemer van
eiseres was, toch eiseres veroordeelt tot
betaling van de gemeenrechtelijke schadevergoeding aan Meyer en zijn verzekeraar << Patroonkas "' mn de redenen dat,
volgens de econornie van de arbeidsongevallenwet, degene die in het stelsel
van de maatschappelijke zekerheid over
iemand gezag uitoefent, hem bezoldigt
en voor hem de sociale bijdragen betaalt,
zoals de naamloze vennootschap Van
Bree voor Meyer doet, beschouwd wordt
als diens werkgever ; dat de in artikel 5,
3°, van de arbeidson.gevallenwet bedoelde
arbeidsverhouding precies de arbeidsverhouding is die tussen cleze personen.
in. het stelsel van de maatschappelijke
zekerheid bestaat ; dat derhalve de naamloze venn.ootschap Van Bree als werkgever van Meyer moet beschouwd worden
en niet de naamloze ven.n.ootschap Hessen.atie-Neptunus; dat, zoniet, deze laatste strafbaar zou zijn daar ze geen
arbeiclsongevallenverzekering voor Meyer
heeft afgesloten,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, het arrest enerzijcls vaststelt dat Meyer aan eiseres door
de naamloze vennootschap Van Bree
was afgestaan en gekwetst werd in (J.e
uitoefening van zijn werkzaamheden als
markeerder, hetgeen impliceert dat eiseen vlg., in het bijzonder biz. 908, en noot
MARc GROSSMAN onder cass., 3 maart 1971,
in J. T. T., 1971, 150 en vig., in het bijzonder
blz. 152.
(2) Raadpl. cass., 16 oktober 1973 en
8 februari 1974 (A1·1·. cass., 1974, biz. 196
en 624).

-353res over Meyr haar gezag uitoefent, en
anderzijds voorhoudt dat niet eiseres,
maar integendeel de naamloze vennootschap Van Bree, Meyer onder haar
gezag had; dat deze motieven dubbelzinnig, duister en tegenstrijdig zijn en
niet toelaten vast te stellen onder wiens
gezag Meyer eigenlijk stond (schending
van de artikelen 97 van de Grondwet,
1S84, lid S, van het Burgerlijk vVetboek
en 46, § 1, 4°, van de wet van 10 april
1971);
tweede onde1·deel, het bestaan van de
verhouding van gezag tussen eiseres en
Meyer tot toepassing leidt van de arbeidsongevallenwet op het kwestieuze ongeval,
ongeacht de feiten dat Meyer 1net de
naamloze vennootschap Van Bree een
arbeidscontract had gesloten, dat het
toepassingsgebied van de wet van 27 juni
1969 slechts uitgebreid is tot het interimpersoneel en dat het niet-afsluiten van
een verzekeringscontract een misdrijf is
(schending van de artikelen 1, 1°, S, 5,
7, 46, § 1, 4o, 49, 91, 1°, van de wet
van 10 april 1971, 1, § 1, 1°, b, 2°, b, 2,
§ 1, 1o, van de wet van 27 juni 1969, S,
so en 4o, van het koninklijk besluit van
28 novernber 1969);
de1•de onclenleel, eiseres derhalve ten
onrechte tot betaling van gemeenrechtelijke schadevergoeding werd veroordeeld
en de strafrechtbanken onbevoegd zijn
om van een op de arbeidsongevallenwet
steunende v ordering te kennen (soh ending
van de artikelen 46, § 1, 4°, 74 van de
wet van 10 april1971, 1S82 en 1S84, lidS,
van het Burgerlijk vVetboek) :
W at het tweede en het derde onderdee! betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest, overgenomen van het
beroepen vonnis, blijkt dat verweerder
niet met eiseres maar met de naamloze
ve1mootschap Van Bree door een arbeidsovereenkomst was verbonden, dat hij
tijdelijk als Inarkeerder door laatstgenoemde vennootschap ten dienste van
eiseres werd gesteld en dat de naamloze
vennootschap Van Bree hem bezoldigde,
voor hem de bijdragen van de maatschappelijke zekerheid regelde en een
verzekering tegen arbeidsongevallen had
aangegaan;
Overwegende dat, luidens artikel 1
van de wet van 10 april 1971 op de
arbeidsongevallen, deze wet toepassing
vindt op alle personen die als werkgever,
werknemer of daarmee gelijkgestelde,
geheel of gedeeltelijk vallen onder. :
CASSATIE,
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1° de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944,
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ; dat, luidens artikel S
van voormelde wet van 10 april 1971,
de Koning de toepassing van die wet
kan uitbreiden tot andere categorieiin
van personen en tevens de persoon aanduiden die als werkgever wordt beschouwd ; dat artikel 5 van dezelfde wet
bepaalt dat voor haar toepassing worden
gelijkgesteld met '' 1° werknemers : de
personen die daarmee worden gelijkgesteld voor de toepassing van de in artikel 1 bedoelde wetten en de personen
tot wie de Koning de toepassing van
onderhavige wet uitbreidt ter uitvoering
van artikel S ; 2° werkgevers : de personen die onder 1° bedoelde personen te
werk stellen ; so een arbeidsovereenkomst : de arbeidsverhoudingen tussen
de met werkgevers en werknemers gelijkgestelde personen " ;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 27 jcmi 1969 het principe vooropstelt
dat ze toepasselijk is op de werknemers
en cle werkgevers door een arbeidscontract verbonden ; dat dit artikel verder bepaalt dat zekere personen n1.et de
werlmemers en de werkgevers gelijkgesteld worden, onder meer met de werknemers de personen tot wie de Koning
de toepassing van de wet uitbreidt in
uitvoering van artikel 2, § 1, 1°, van die
wet en met de werkgevers de door de
Koning aangecluide personen krachtens
hetzelfde artikel 2, § 1, 1° ; dat deze
laatste bepaling verldaart dat de Koning
de toepassing van de wet kan uitbreiclen
tot personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen
loon, arbeidsprestaties onder het gezag
van een ander persoon verrichten en
dat de Koning in dit geval de persoon
aanduidt die als werkgever wordt beschouwd;
Overwegende dat daaruit blijkt, eensdeels, dat de wetgever naar een parallellisme tussen voormelde wetten heeft gestreefd en, anderdeels, dat wanneer,
zoals ten deze, een werkgever en een
werlmemer door een arbeidsovereenkomst
zijn verbonden en de Koning geen gebruik
heeft gemaakt van het Hem verleende
recht een andere persoon als werkgever
aan te duiden, het die werkgever is welke
en aan de wet van 27 juni 1969 en aan
de wet van 10 april1971 is onderworpen;
Overwegende dat, nu de aansprakelijkheid voor het beroepsrisico ten deze
enkel op de tussen verweerder en de
naamloze vennootschap Van Bree bestaande arbeidsovereenkomst is gegrond,
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het door eiseres uitgeoefende gezag over
de bij haar door de naarnloze vennootschap Van Bree tijdelijk gedetacheerde
werknemer niet tot gevolg heeft dat
eiseres de werkgever van verweerder en
deze laatste haar werknemer is geworden ;
dat eiseres ten opzichte van verweerder
in gemeen recht aansprakelijk blijft op
grand van artikel 46, § 1, 4° van de wet
van 10 april 1971;
Dat de onderdelen van het middel
naar recht falen;
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, nu de beslissing wettelijk gerechtvaardigd is door de vaststelling dat niet eiseres maar de naamloze vennootschap Van Bree door een
arbeidsovereenkomst met verweerder was
verbonden, de in het onderdeel aangevoerde grief van dubbelzinnigheid of
tegenstrijdigheid zonder invloed blijft op
de wettelijkheid van de beslissing ;
Dat het onderdeel van het middel, bij
gebrek aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen verweerder ; verwerpt de voorziening voor het overige ; veroordeelt
eiseres in de kosten.
18 november 1975. - 2e kamer. Voo1·zittM·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijklttidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, avocaat-generaal. Pleiters, de HH. Houtekier en De Bruyn.

ze KAMER.- 18 november 1975.
REGELING VAN RECHTSGEBIED.STRAFZAKEN.- BESOHIKKING VAN DE
RAADKAMER WAARBIJ", ZONDER DAT
VOORAF TOEPASSING WAS GEMAAKT VAN
ARTIKEL 38 VAN DE WET VAN 8 APRIL
1965 BETREFFENDE DE J"EUGDBESOHER·
MING, EEN VERDAOHTE NAAR DE COR·
REOTIONELE REOHTBANK WERD VER·
WEZEN UIT HOOFDE VAN TWEE FElTEN,
TERWIJ"L DE VERDAOHTE OP HET TIJ"D·
STIP VAN HET EERSTE FElT TUSSEN
ZESTIEN EN AOHTTIEN J"AAR OUD WAS
EN OP HET TIJ"DSTIP VAN HET TWEEDE
FElT DE LEEFTIJ"D VAN AOHTTIEN J"AAR
HAD BEREIKT. ARREST VAN HET

HOF. VAN BEROEP DAT DE BEKLAAGDE
VRIJ"SPREEKT WAT HET TWEEDE FElT
BETREFT EN, MET BETREKKING TOT HET
EERSTE FEIT, HET HOF ZIOH ONBEVOEGD
VERKLAART Ol\'IDAT DE. BEKLAAGDE DE
LEEFTIJ"D VAN AOHTTIEN J"AAR NIET
HAD BEREIKT OP HET TIJ"DSTIP VAN
DIT EERSTE HEM TEN LASTE GELEGDE
FEIT. BESLISSINGEN DIE KRACHT
VAN GEWIJ"SDE VERKREGEN HEBBEN.TOEZIOHT VAN HET H o F . - BEPERKTE
VERNIETIGING VAN DE BESOHIKKING
VAN DE RAADKAMER. VERWIJ"ZING
NAAR DE PROOUREUR DES KONINGS.

vVannee1·, zonde1· dat voomf toepassing
was gemaakt van a1·tikel 38 van de wet
van 8 ap1·il 1965 betreffende de jengdbescherming, een beschikking van de
1'aadkame1· een ve1·dachte naa1· de corTectionele 1·echtbank heeft ve1·wezen ttit
hoofde van twee feiten, te1·wijl de ve?'·
dachte O]J het tijdstip van het ee1·ste
feit tttssen zestien en achttien jam· ottd
was en op het tijdstip van het tweede feit
de leeftijcl van achttien jam· had be1·eikt,
en het hof van be?'oep de beklaagde
heeft V1'ijgesp?·oken van het tweede
feit doch zich, met bet1·eldcing tot het
eet·ste feit, onbevoegd heeft ver·klaard
omdat de beklaagde op het tijdstip van
dit feit de leeftijd van achttien jam· niet
had be1·eikt, gaat het Hof na of beide
beslissingen k1·acht van gewijsde hebben
ve?'k1'egen en of de vaststelling van de
feitenrechtet•, met bet1'ekking tot het
ee1·ste feit, jttist blij kt te zijn; in bevestigend geval, ver·nietigt het de beschikking
van de ?'aadkame?' voo?' zove1· zij het
ee1'ste feit bet?'eft en venvijst de aldtts
bepe1'kte zaak naa1· de bevoegde p1'0C'U1'eU1'
des Konings (1).

(PROOUREUR·GENERAAL
BIJ" HET HOF VAN BEROEP TE GENT,
IN ZAKE NUYTTENS.)

ARREST.

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 13 oktober 1975 ingediend door de Procureur:
generaal bij het Hof van beroep te Gent ;
Overwegende dat, zoncler clat vcioraf
toepassing was gemaakt van artikel · 38
(1) Raaclpl. cass., 10 september 1973 (A1'1'.

cass., 1974, blz. 26).

-355van de wet van 8 april I965 betreffende
de jeugdbescherming, de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Kortrijk bij beschikking van 24 januari
I97 5, op vordering van de procureur des
Konings, Hendrik Nuyttens, geboren
de 3e januari I956, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen, bij aanneming
van verzachtende omstandigheden, om
te Kumne : A) met geweld of bedreiging
een aanranding der eerbaarheid te hebben
gepleegd op de persoon van minderjarigen beneden de volle leeftijd van
I6 jaar op het ogenblik van de feiten,
1o tussen I en 30 september 1973 op
de persoon van D ... Christa, geboren
op 6 oktober I964, en 2° de IG 6 juni I974
op de persoon van L... Ria, geboren
op 24 augustus I963;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Gent bij op tegenspraak gewezen
arrest van I5 september I975 de beklaagde vrijgesproken heeft van de feiten
van de telastlegging A, 2°, en zich
onbevoegd heeft verklaard om kennis
te nemen van cle feiten van de telastlegging A, 1°, ten laste van de beldaagde,
op grond dat deze laatste feiten gepleegd
werden toen de beklaagde de leeftijd
van I8 jaar niet bereikt had en dat de
kennisneming ervan behoort aan de
jeugdrechtbank overeenkornst artikel 36, 4°, van de wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming ;
Overwegende dat de genoemde beslissingen in luacht van gewijsde zijn gegaan
en dat ingevolge hun tegenstrijdigheid,
behalve wat het feit A, 2°, betreft, een
bevoegdheidsgeschil is ontstaan dat de
loop van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat uit de processtukken
schijnt te volgen dat Nuyttens op het
ogenblik waarop de feiten van de telastlegging A, I 0 , werden gepleegd de leeftij d
van I8 jaar niet had bereikt en dat die
feiten niet voorzien worden door artikel 36bis van de wet van 8 april I965,
zoals zij ge"tvijzigd werd bij de wet van
9 mei I972; dat dit meebrengt dat de
redenen waarom het hof van beroep zich
onbevoegd verklaart, gegrond zijn ;

Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
van 24 januari I97 5, voor zover zij
Nuyttens wegens de feiten van de telastlegging A, I 0 , naar de correctionele
rechtbank verwijst ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Procureur des Konings
te Kortrijk.
18 november' I975. - 2 6 kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijlcluidende
conclusie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal.

26

KAli'IER. -

18 november 1975.

I 0 VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN.- GEWETTIGDE VERDEN·
KING. AANVRAAG DOOR EEN PER·
SOON DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE ZAAK.
NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN.
DENKING. BURGERLIJKE
TING BEROEP
CAAT BIJ HET

-

GEWETTIGDE VER·
AANVRAAG VAN EEN
PARTIJ. VERPLICH·
TE DOEN OP EEN ADVO·
HOF VAN CASSATIE.

1° Niet-ontvanlcelijlc is de aanv1'aag tot
ve1·wijzing van een 1'echtbanlc nam· een
andere wegens gewettigde ve1·denking
gedaan door een pe1•soon die geen partij
is bij de zaalc. (Art. 542 Sv.)

Om die redenen, beslissende tot regeling
van het rechtsgebied, vernietigt de beschikking van de raadkamer van de

2° De aanv1'aag tot ve1·wijzing van een
1'echtbank nam· een andere wegens gewettigde ve1'denlcing, doo1· een b1wge1·lijke
pa1·tij gedaan, is maa1· ontvanlcelij lc
wannee1· het ve1'zoelcsclwift doo1• een
advocaat bij het H of van cassatie is
onde1·telcend (I). (Art. 542, lid 2, Sv.)

(1) Oass., 11 juni 1974 (A1·r. cass., 1974,
blz. 1127) ; " Optreden van het Hof van
cassatie bij onttrekking van de zaak aan de
rechter en verwijzing van een rechtbank
naar een andere "• rede uitgesproken door

procureur-generaal R. Delange op de plech·
tige ope:ningszitting van het Hof van cassatie
van 2 september 1974, R. W. (vertaling),
1974-1975, kol. 449 tot 466, in het bijzonder
m. 13, kol. 462.
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(DE OUBBER EN VERSTIORELEN.)
.ARREST.
HET HOF ; ~ Gelet op het door de
verzoekers ter griffie van het Hof op
21 oktober 19 7 5 ingediend verzoekschrift ;
Overwegende dat dit verzoekscJ:rift
ertoe strekt, op grond van gewettrgde
verdenking, de onttrekking van een zaak
aan de ke1misneming door de onderzoeksrechter, door de voorzitter van de raadkamer en door de rechters van de Rechtbank van eerste aanleg te Ou(ienaarde
te bevelen, met name van het strafrechtelijk onderzoek, geopend ten gevolge van
het optreden van verzoekster als burgerlijke partij, ten laste van Bouvaert
J acqui, wegens poging tot afpersing ;

A. Wat verzoeker betreft :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat verzoeker partij is bij de zoi:iven
aangehaalde strafzaak ; dat hij derhalve
niet de hoedanigheid van belanghebbende
partij heeft, zoals vereist door het artikel 542 van het W etboek van strafvordering, en zijn verzoekschrift niet ontvankelijk is ;

B. W at verzoekster betreft :
Overwegende dat zij dit verzoekschrift
indient als burgerlijke partij, zoncler de
ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij het Hof van cassatie ;
Dat het clerhalve niet ontvankelijk is ;
Om die reclenen, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 november 1975. ~ 2e kamer. V oot·zitteT, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggever,
de H. Versee. ~ Gelijklttidende conclttsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e KAMER.

~

18 november 1975.

lO VERJARING. STRAFVORDERING.

DE VERJ.ARING. ~ DAAD VAN ONDERZOEK, ~ BE GRIP.
20 VERJARING. ~ STRAFZAKEN. ~
STRAFVORDERING.
TOESTUREN,
DOOR DE POLITIEOOMMISS.ARIS AAN HET
BEVOEGDE PARKET, VAN EEN STUK
WAARBIJ DIE POLITIEOFFIOIER INGEVOLGE EEN RERINNERINGSBRIEF VAN
DIT PARKET AA:N HET OPENBA.AR MINISTERIE MELDT DAT RET PROOES-VERBAAL VAN RET VOORGESOHREVEN VERROOR REEDS AAN RET PARKET WERD
TOEGESTUURD. ~ 0NDERZOEKSDAAD
DIE DE VERJARING STUIT.
30 VERJARING. ~ STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. ~ SORORSING VAN
DE VERJARING, ~ 0ASSATIEBEROEP
TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
EINDBESLISSING OP DE STRAFVORDERING, ~ SORORSING VAN DE VERJ.ARING
SINDS DE UITSPRAAK VAN DE BESLISSING TOT DIE VAN RET OASSATIE.ARREST.
1o Een daad van onde1'zoek, waaJ'Cloor de

ve1ja1·ing van de strafvonlering wo1·dt
gestttit, is elke daad van een dam·toe
bevoegcle oveTheid om bewijzen te vm·zamelen of cle zaak in staat van wijzen
te b1·engen (1). (Art. 22 wet van 17 april
1878.)
2o Een daad van onde1'zoek die de ve1ja1·ing
stnit, is het stttk waa1·bij de politiecommissm·is aan het bevoegde pm·ket, als
gevolg aan een heJ·inneringsb1·iej van
dit paTket, stJ•ekkende tot spoedige ttitvoet·ing van een vooJ·gesch1·even ve1'lwo1•
van de veJ'Clachte, meldt dat het p1'0cesVeJ'baal van bedoeld ve1·hom· J'eeds aan
het pm·ket was toegesttttwd (2). (Art. 22
wet van 17 april1878.)
3° Het cassatiebe1·oep tegen een op tegenspmak gewezen eindbeslissing op de
stJ·ajvoJ'Clet•ing scho1·st de vetja1'ing van
deze J'echtsvoJ·de1'ing vanaj de ttitspmak
van deze beslissing tot die van het cassatieaJ'J'est (3). (Art. 24 wet van 17 april
1878). (Impliciete oplossing.)
(BERTRAND
EN NAAMLOZE VENNOOTSORA:P
<<DE AUTO'S TAXIS VAN BRUSSEL ll,)

STRAFZAKEN. STUITING VAN

ARREST.

~

HET HOF ;
(1) Cass., 4 december 1973 (-A1'1'. cass., 1974,
blz. 385).
(2) Men raadplege cass., 4 september 1967
(A1'J'. cass., 1968, blz. 15), 3 februari en 9 juni
1969 (ibiil., 1969, blz. 528 en 983), 21 december

~

Gelet op het bestreden

1970 (ibiil., 1971, blz. 403) en 5 februari 1973
(ibiil., 1973, 559).
(3) Cass., 4 oktober 1971 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 134).
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vonnis, op 6 maart 1975 door de Oorrec- '
Overwegende dat het middel er toe
tionele Rechtbank te Leuven in hoger strekt aan bedoeld « kantschrift » het
beroep en op verwijz:lng gewezen ;
kenmerk van een geldige alde van stuiting
Gelet op het arrest door het Hof op te ontkennen;
19 november 1974 gewezen (I);
Overwegende dat het stuk in de werkelijld1eid de overmaking, op 13 novemI. Wat de voorziening van eiser be- ber 1972, vaststelt, door de onderteketreft :
nende
politiecommis·saris-adjunct
te
Schaarbeek, aan de ambtenaar van het
Over het middel afgeleid uit de schen- openbaar ministerie te Asse, van een
ding van de artikelen 21, 22, 23 en 25 bericht waardoor een ondergeschikte van
van de wet van 17 april 1878 houdende eerstgenoemde meldt dat « de zending
de voorafgaande titel van het W etboek n° 4713 van 7 september 1972, verhoor
van strafvordering, 39, inzonderheid van Bertrand, het voorwerp uitmaakt
§ 2, 4°, en 81 van het koninklijk besluit van ons P.V. n° 9298, verstuurd naar
van 15 maart 1968 houdende algemeen de heer Officier van het openbaar minisreglement op de teclmische eisen waar- terie te Asse op 26 september 1972 »;
aan de motorvoertuigen en hun aanhang- dat het een antwoord uitmaakt op een
wagens moeten voldoen, en 68 van het « herinneringsbrief » vanwege het parket
koninklijk besluit van 16 maart 1968 van de politierechtbank te Asse, aan de
tot coordinatie van de wetten betreffende politiecommissaris te Schaarbeek, door
de politie over het wegverkeer,
deze ontvangen op 8 november 1972,
doo1·dat het vonnis als stuitingsakte vragende een spoedig gevolg te vv:illen
van de verj aring van de strafvordering geven aan een zending van 7 september
tegen eiser ingesteld, de mededeling in 1972, n° 4713, betreffende « verhoor Beraanmerking neemt op II november 1972 trand'';
gedaan door de 2e politieafdeling te
Overwegende dat, zo het zenden van
Schaarbeek aan de heer ambtenaar van een herinneringsbrief mogelijk op een
het openbaar ministerie te Asse in ver- misverstand berustte, het besproken
band met het verhoor van de beldaagde, bescheid van antwoord, niettemin, zoals
te1·wijl deze akte die niet tot voorwerp het is gesteld, een daad uitmaakt van
heeft bewijzen te verzamelen of de zaak een daartoe bevoegde overheid om de
in staat te stellen om gevonnist te worden, zaak in staat van wijzen te brengen,
geenszins een onderzoeksmaatregel uit- zodat het meteen een daad van ondermaakt maar de loutere officieuze over- zoek vormt waardoor de verjaring van
dracht van een inlichting, derwijze dat de strafvordering wordt gestuit ;
Dat het middel naar recht faalt ;
het vonnis ten onrechte dit bescheid in
En overwegende dat de substantiele of
aanmerking neemt om eruit af te leiden
dat de strafvordering tegen eiser inge- op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
steld niet verjaard is :
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Overwegende dat het vonnis, na te
II. Wat de voorziening van eiseres
hebben vastgesteld dat het feit van de betreft :
telastlegging, gestraft met de straffen
Overwegende dat uit geen stuk waarop
bepaald bij artikel 29 van de wegverkeerswet, van 28 december 1971 dateert, het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
beslist dat rekening houdende met de de voorziening van eiseres, civielrechteschorsing van de verjaring van 20 juli lijk aansprakelijke partij, betekend werd
1973, datum van het vonnis ten deze in aan de partij tegen wie zij gericht is ;
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
hoger beroep uitgesproken door de Oorrectionele Rechtbank te Brussel, tot
Om die redenen, verwerpt de voor19 november 1974, datum van het arrest
van het Hof waarbij dit vonnis wordt zieningen ; veroordeelt de eisers ieder in
vernietigd, de strafvordering niet is ver- de helft van de kosten.
jaard, nu « de verjaring van de straf18 november 1975. - 2e kamer. vordering gestuit werd op II november
Voo?"zitte?·,
de H. Wauters, raadsheer
1972 door het kantschrift van de politie
te Schaarbeek in verband met het ver- waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1',
de H. Versee.- Gel~jklnidende concl~tsie,
hoor van de beklaagde » ;
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Van Pe (van de balie te
Brussel).
(1)

A?'J',

cass., 1975, biz. 340.
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3e KAMER.- 19 november 1975.
WERKLOOSHEID.- BEDRAG VAN DE
UITKERING. - GEMIDDELD DAGLOON.
- WERKNEMER DIE IN HET BUITENLAND EEN DIENSTBETREKKING HEEFT
DIE IN BELGIE AANLEIDING ZOU GEVEN
TOT BETALING VAN SOOIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN. - LOON DAT DEZE
WERKNEMER IN HET BUITENLAND HEEFT
ONTVANGEN EN WAARMEE REKENING
WORDT GEHOUDEN VOOR DE BEREKENING VAN DE UITKERINGEN. - WETTELIJKHEID.

Wannee1· een wet·knemet· recht heeft op
werkloosheidsttitkM·ingen voo1· de ~n het
buitenland ve1'1'ichte m·beid in een dienstbet1·ekking die in Belgie c:anleiding ~ou
geven tot betaling van socwle zekerhe~ds
bijd1·agen, kan de 1'echte1', voo1· de vaststelling van het bedmg van de aan deze
we1·kneme1· vet·schmldigde we1'kloosheidsttitket·ingen, wettelijk 1·ekening ho;~cl~n
met het gemiddelcl dagloon c~at h~J 'bn
het btdtenlancl heejt ve1·d~end (I).
(Artt. I2I, § I, en I60, § 2, K.B. van
20 december I963 ; art. 83quate1',
§ 4, M. B. van 4 jcmi I964.)
(RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T. PORTl\fANS.)
ARREST (ve1•taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op I9 november I974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artik;elen 12I, i~zonderheid
§ I in fine, 160, mzonderhmd §§ 2, 4, 6
~n '7 van het koninldijk besluit van
20 d~cember 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals het,
wat voormeld artikel 160 betreft, aangevuld en gewijzigd werd bij de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van
13 oktober 1971 en 3 van het koninldijk
besluit van 27 juni 1973, 83qttatet·, inzonderheid §§ 1 en 4, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werkloo~
heid zoals het, wat voormeld artlkel S3quatM' betreft, aangevuld en gewijzigd werd bij de ministeriele besluiten
van 18 oktober 1971 en 28 jcmi 1973, en
97 van de Grondwet,
(1) Cass., 11 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
blz. 1079).

doo1·dat het arrest beslist dat het
bedrag van de werldoosheidsuitkering
van eiser moet worden vastgesteld op
grond van het loon dat hij in het buitenland heeft verdiend, ofschoon dit loon
o·een aanleiding heeft gegeven tot enige
fnhouding voor sociale zeke~~1eid in ~el
gie, daar geen enkele wettehJke bepalu~g
voorschrijft dat op ~1et loon ~an. de m
het buitenland verrwhte arbe1d mhoudingen voor de Belgi~?he sociale zekerheid gedaan moeten ZIJn,
tet·wijl voor de berekeniD;g ~an ~1et
bedrag van de werldooshe1dsmtkermg
het loon in aanmerking komt waarop
inhoudingen voor de sociale . zekerheid
in Belo·ie werden gedaan en, mgeval de
werlu1~mer die in het buitenland arbeid
heeft verricht op werldoosheidsuitkering
gerechtigd is onder de voorwaard~n v~n
voormeld artikel 121 van het konmkhJk
besluit van 20 december 1963, het bedrag
van die uitkeringen, wanneer er geen
inhoudingen voor de sociale zekerheid
in Belgie werden gedaan, op basis van
een fictief loon ~wordt berekend, zoals,
ingeval van ontstentenis of ontoereikendheid van het loon, wordt voorgeschreven
bij voormeld artikel 83qtwte1', § 4, van
het ministerieel besluit van 4 juni 1964 :
Overwegende dat uit de artikelen 118
en 121 van het koninldijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid volgt dat
een werknemer, om op werkloosheidsuitkering gerechtigd te zijn, moet ~an
tonen in de loop van de refertepenode
een bepaald aantal dagen te hebben
gewerkt waarv:oor de in~1ouclingen voor
sociale zekerhe1d op de mtbetaalde lonen
werden gedaan; dat echter van die regel
wordt afgeweken in artikel 121, § 1, lid 3,
van genoemd . besluit, dat .bepaalt dt;tt
de in het bmtenland vernchte arbe1d
in aanmerking komt wanneer hij verricht
werd in een dienstbetrekking die in Belgie
aanleiding zou geven tot betaling van
de sociale zekerheidsbijdragen;
Overwegende dat een werknemer die
voldoet aan de voorwaarden inzake recht
op en toekenning van werldoosheidsuitkering aanspraak kan maken op een
uitkerina die vastgesteld wordt volgens
een pergentage van het gemiddeld dagloon waaronder, naar luid van artikel160,
§ 2, lid 2, van hetzelfde koninklijk besluit,
moet worden verstaan alle bedragen of
voordelen waarop de werknemer, ter
uitvoering van zijn arbeidsover~.enkomst,
aanspraak kan maken, zo.als ZIJ voor ~le
inhouding voor de soCiale zekerhe1cl.
werden bepaald ;
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Overwegende dat cleze bepaling niet
verbieclt rekening te houden met het
in het buitenland vercliende loon ; dat ze
de reohter verplioht het bedrag ervan te
bepalen met toepassing van de regel
die erin voorkomt ;
Overwegencle dat uit de aan het Hof
voorgelegde stukken volgt clat verweerder van 1 januari 1967 tot 21 maart 1973
als teohnisoh beambte in Za1re heeft
gewerkt ; clat hij geclurencle die periocle
een loon heeft ontvangen; dat hij, na
zijn terugkeer in Belgiii, op 29 maart 1973
een aanvraag om werkloosheiclsuitkeringen heeft ingecliencl en dat hij ze vanaf
die datum heeft genoten;
Overwegende dat de regel van artikel 83quate?', § 4, van het ministerieel
besluit van 4 juni 1964 inzake werldoosheid sleohts van toepassing is bij gebrek
aan een loon verdiend in de loop van de
zes maanden v66r de aanvraag om werkloosheidsuitkeringen en dus niets te
maken heeft met het onderhavige geval ;
Overwegencle dat het arrest er, zonder
deswege te worden bekritiseerd, op wijst
dat de dienstbetrekking van verweerder
in Za1re, in Belgiii aanleiding zou gegeven
hebben tot betaling van de sooiale
zekerheiclsbijclragen;
Overwegende, clerhalve, dat het arrest,
door met verweerders loon in Za1re
rekening te houden voor de vaststelling
van het beclrag van de werkloosheidsuitkeringen, geen enkele van de in het
middel vermelde wettelijke bepa.lingen
miskent;
Dat het middel naar reoht faalt ;

3e KAMER. -

VOORZIENING IN CASSATIE.
AFSTAND. - DIENSTPLICHTZAKEN.
DEORETERING.

W annee1• inzake dienstplicht de eiseT ve?'klaaTd heejt van zijn voo1·ziening afstand
te doen, decTetee?·t het Hof de afstand
van de voo1·ziening (1).
(BOIS.)
ARREST (Ve?'taling).
RET HOF ; - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 8 september 197 5 door de
Herkeuringsraacl van de provinoie Henegouwen gewezen ;
Overwegende dat eiser verldaart afstancl te doen van zijn voorziening in
oassatie;
Om die reclenen, deoreteert de afstand
van de voorziening.
19 november 1975. - 3 8 kamer. Voo1·zitte1' en Ve1·slaggeveT, de H. Polet,
raaclsheer waarnemencl voorzitter. Gelijkluidende conch~sie, de H. Duohatelet, advooaat-generaaL

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
19 november 1975. - 3e kamer. Voo1'Zitte1·, de H. Polet, raaclsheer waarnemencl voorzitter. VeTslaggeve?·, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duohatelet, aclvooaat-generaaL Pleite1·, de H. Simont.

19 november 1975.

1e KAMER.- 20 november 1975.
I0

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.
GEMEENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET ·VER·
VALLEN VERKAVELING. - BELASTING
NIET VAN DEZELFDE AARD ALS RET
PATENT.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN CAS·
SATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD,

(1) De eiser had van zijn voorziening afstand gedaan bij een brief welke hij aan de
griffie van het Hof had gericht.
Afstand door de eiser zelf van een voorziening tegen een beslissing in c1ienstplichtzaken
gewezen is door de wet aan geen plechtig vormvoorschrift onderworpen; afstand kan dus

worden gedaan bij een brief, op voorwaarde
dat de authenticiteit ervan gewaarborgd js :
cass., 18 clecember 1950 (Bttll. en Pas., 1951, I,
260) en 13 november 1961 (ibid., 1962, I, 301).
Vgl. in strafzaken, cass., 9 april 1973 (A?'?',
cass., 1973, blz. 792) en 25 september 1973
(ibid., 1974, blz. 89).
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GEMEENTE- EN PROVINOIEBELAS·
TINGEN. ~ BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE·
RAAD OVER DE REOLAMATIE VAN EEN
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP TEGEN EEN
AANSLAG IN EEN GEMEENTEBELASTING
OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN
BEGREPEN IN EEN NIET VERVALLEN
VERKAVELING. ~ BESLISSING IN LAAT·
STE AANLEG. ~ BESLISSING WAARTE·
GEN EEN OASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD.

3o

GEMEENTEEN
PROVINOIEBELASTINGEN.
GEJ\'IEENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET VER·
VALLEN VERKAVELING. ~ 0NTHEFFING
TEN GUNSTE VAN NATIONALE EN PLAAT·
SELIJKE MAATSOHAPPIJEN VOOR VOLKSWONINGBOUW. ~ 0NTHEFFING HEEFT
ENKEL BETREKKING OP DE BOUWJ\'IAAT·
SOHAPPIJEN TOT NUT VAN HET ALGEMEEN.

40

STEDEBOUW. ~WET VAN 29 l\'IAART
ARTIKEL 70bis. ~ GE:ThfEENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE
PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET
VERVALLEN VERKAVELING. ~ 0NTHEF·
FING TEN GUNSTE VAN NATIONALE EN
PLAATSELIJKE MAATSOHAPPIJEN VOOR
VOLKSWONINGBOUW. ~ 0NTHEFFING
HEEFT ENKEL BETREKKING OP DE
BOUW:Th1AATSOHAPPIJEN TOT NUT VAN
HET ALGEJ\'IEEN.

1962,

50

GRONDWET. ~ GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET. ~ BEGRIP.
BELASTING. ~ GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE BELASTING.

5o en 7o

~BEGRIP.

so

go

CASSATIE. ~ BEVOEGDHEID. ~
GENIEENTE- EN PROVINOIEBELASTIN·
GEN. ~ BEVOEGDHEID VAN HET HoF
VAN OASSATIE 01\'I NA TE GAAN OF DE
INTERPRETATIE DOOR DE FEITENREOHTER VAN WETTELIJKE OF VERORDE·
DENENDE BEPALINGEN OONFORJ\'I DE
GRONDWET IS.
GRONDWET.
BEVOEGDHEID
VAN HET HoF VAN OASSATIE OM NATE
GAAN OF DE INTERPRETATIE DOOR DE
FEITENREOHTER VAN vVETTELIJKE OF
VERORDENENDE BEPALINGEN OONFOR:Th1
DE GRONDWET IS.
WETTEN EN BESLUITEN. ~
BEVOEGDHEID VAN HET HoF VAN CAS·
SATIE 01\'I NATE GAAN OF DE INTERPRETATIE DOOR DE FEITENREOHTER VAN

10o

WETTELIJKE OF VERORDENENDE BEPA·
LINGEN OONFORJ\'I DE GRONDWET IS.
BELASTING. ~ GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE BELASTING. ~ BESLUIT VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE
VAN DE PROVINOIERAAD WAARIN WORDT
GEZEGD DAT EEN BELASTINGONTHEF·
FING DOOR DE WETGEVER INGEVOERD
TEN GUNSTE VAN DE NATIONALE EN
PLAATSELIJKE MAATSOHAPPIJEN VOOR
VOLKSWONINGBOUW SLEOHTS BETREK·
KING HEEFT OP DE BOUVVJ\'IAATSOHAPPIJEN TOT NUT VAN HET ALGEJ\'IEEN. ~
lNTERPRETATIE VAN DE WET DIE OP
GEEN WILLEKEURIG ONDERSOHEID BE·
RUST.

ll0

12°

GEMEENTE- EN PROVINOIE
BELASTINGEN.
GENIEENTEBE
LASTING OP DE NIET BEBOffiVDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET VER·
VALLEN VERKAVELING. ~ 0NTHEFFING
DOOR DE WET INGEVOERD TEN GUNSTE
VAN DE NATIONALE EN PLAATSELIJKE
MAATSOHAPPIJEN VOOR VOLKSWONINGBOUW. ~ BESLUIT VAN DE BESTENDIGE
DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIERAAD
DAT DEZE ONTHEFFING ENKEL BETREKKING HEEFT OP DE BOUWMAATSOHAPPIJEN TOT NUT VAN HET ALGEMEEN. ~
lNTERPRETATIE VAN DE WET DIE OP
GEEN WILLEKEURIG ONDERSOHEID BERUST,

I 0 Geen belasting van dezelfde aa1·d als

het patent is de gemeentebelasting die
krachtens a1·tikel 70bis van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ntimtelijke onlening en stedebonw, dat in deze wet is ingevoegd bij
a1·tikel 26 van de wet van 22 decembe?'
1970, wonlt geheven op de niet bebouwde
]JM'celen begrepen in een niet VM'vallen
ve1·kaveling (1). (Impliciete oplossing.)
2° Oassatiebe1·oep kan worden ingestelcl
tegen het beshtit van de bestendige deptttatie .van een provincie1·aacl waa1·in ttitspraak wordt gedaan ove1· de ?'eclamatie
van een naamloze vennootschap tegen
een aanslag in een gemeentebelasting
die kmchtens artikel 70bis van de wet
van 29 maart 1962 houdende o1·ganisatie
van cle 1'ttimtelijke 01·dening en de
stedebottw, dat in deze wet is ingevoegd
bij a1·tikel 26 van de wet van 22 decem(1) Raadpl. cass., 29 maart 1972 (.A1'1', cass.,
1972, biz. 727) en 8 december 1972 (ibid.,
1973, biz. 352); zie Rep. pmt. dtt d1·. belge,
V 0 Tctxes p1'ovinciales et communales, nrs. 162
tot 170 en 462 tot 464.
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beT 1970, woTdt geheven op de niet
bebouwde pe1•celen beg1•epen in een niet
veTvallen ve1·kaveling, aangezien dit
besl~tit een beslissing in laatste aanleg
is (1). (Art. 4 wet van 22 januari 1849,
gew. bij de wet van 10 oktober 1967;
art. 603, 3°, en 609, 5°, G.W.) (Impliciete oplossing.)
3° en 4° De belastingontheffing welke a?·tikel 70bis van de wet van 29 mam·t 1962
hmtdende o1•ganisatie van de 1·uimtelijke
o1·dening en de stedebouw, in deze wet
ingevoegd bij aTtikel 26 van de wet van
22 decembe1· 1970, invoe1·t ten g~tnste van
de nationale en plaatselijke maatschappijen voo1· volkswoningbouw, heeft slechts
bet1·ekking op de nationale en plaatselijke
maatschappijen wam·van sprake in
hoofdstuk II van de H~tisvestingscode
VM'vat in het koninklijk besluit van
10 decembe1· 1970, bevestigd bij de wet
van 2 juli 1971 (2).
5° Artikel 6 van de G1·ondwet betekent dat
alle Belgen zich gelijke1·wijze aan de
voo1•sch1'iften van de wet moeten ondM·werpen, zoals zij allen hetzelfde 1·echt
hebben om de besche1·ming M'Van in
te 1'0epen (3).
6° Het beginsel van de gelijkheid van allen
vom· de belasting, geh~tldigd in m·tikel 112 van de G1·ondwet, impliceert dat
allen die zich in dezelfde toestand bevinden gelijke1·wijze belast wordep, (4).
7° Het beginsel van de gelijkheid van allen
voo1· de belasting, gehuldigd in artikel112
van de G1•ondwet, VM'biedt niet dat zeke1·e
categm·ieen van pe1·sonen m·ijgesteld W01'den, rekening houdende met de aa1·d
en het doel van de aanslag (5).
so, go en 10o Het Hof van cassatie is

bevoegd om na te gaan of de intM'P1'etatie
doo1• de feitenrechtM' van wettelijke of
ve1·m·denende bepalingen conform de
G1·ondwet is. (Impliciete oplossing.)
11° en 12° Op geen willeke~wig onde1·scheid
t~tssen de dive1'se catego1'iei3n van maat-

schappijen voor vollcswoningbottw, maa1·
daaTentegen op een ondeTsoheid tussen
die maatsohappijen, 1·ekening houdende
met de aard en het doel van de aanslag,
be1>ttst de inte1·p1·etatie doo1· het besl~tit
van de bestendige deputatie van een
pmvinciemad van a1·tikel 70bis van
de wet van 29 maa1't 1962 houdende
organisatie van de ntimtelijke o1•dening
en de stedebouw, in deze wet ingevoegd
bij a1·tikel26 van de wet van 22 deoembe1·
1970, volgens welke de belastingm·ijstelling ten g~tnste van de nationale en
plaatselijke maatschappijen voo1• volkswoningbottw enkel bet1'ekking heeft op
de maatschappijen waa1·van sprake in
hoofdstuk II van de H~tisvestingsoode
ve1·vat in het koninklijk besl~tit van
10 decembm· 1970, bevestigd bij de wet
van 2 j~tli 1971.

(NAAl\iLOZE VENNOOTSOHAP « ENTREPRISE
ET
GESTION IMMOBILIERE
EGIMO »,
T. GEMEENTE 'S-GRAVENBRAKEL.)

ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 13 maart 1975 gewezen door
de bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 5, 2°, van het
belastingreglement van de gemeente
Eigenbrakel van 23 oktober 1973, goedgekeurd bij koninldijk besluit van 18 januari 1974, 70bis, inzonderheid § 2, c,
door artikel 26 van de wet van 22 december 1970 gevoegd bij de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, 6 en
ll2 van de Grondwet,
doo1·dat, ter verwerping van het bezwaarschrift van eiseres die, omstandig,
aanvoerde dat zij, in het kader van de
door haar opgerichte tijdelijke vereniging, een plaatselijke maatschappij voor

(1) Zie noot 1 op biz. 360.

a Ia
loi du 29 mars 1962 », in Rev. not. b., 1971,
biz. 70 en vig., inz. biz. 120-121, DE SuRAY,
D1·oit de l'•wbanisme et de l'envi1·onnement,
Brussei, 1974, d. I, m'. 41, biz. 38, aismede
het versiag dat in juni 1970 in de Senaat
namens de verenigde commissies voor de
justitie en de openbare werken werd opgemaakt door de HH. Hambye en l\'Ierchiers
(2) Zie VAN HovE, « Les modifications

(Gedr. St. Senaat, zitt.
Pasin., 1970, biz. 2013).
(3) Cass., 24 januari, 2
cass., 1973, biz. 533, 836
(4) Raadpl. cass., 14
cass., 1972, biz. 167) en
1975, biz. 1000).
(5) Raadpl. cass., 30
Pas., 1961, I, 1048).

1969-1970, nr. 525,
en 9 mei 1973 (A1T.
en 854).
oktober 1971 (A1'1',
16 mei 1975 (ibid.,
mei 1961 (B•tZl. en

-- 362 volkswoningbouw is, in de zin van artikel 70bis, § 2, c, van de vvet van 29 maart
1962, en dat zij daarom moet worden
ontheven van de jaarlijkse belasting op
de niet-bebouwde percelen, waarin zij
onrechtmatig belast wordt, het bestreden besluit, zonder te betwisten dat de
activiteit van eiseres in werkelijkheid
gericht is op de bouw en de verkoop van
volkswoningen, vermeldt << dat het feit
dat huizen worden gebouwd, waarvan
de kopers kunnen genieten van alle door
de wet verleende voordelen voor de
middelgrote volkswoningen, evenzeer als
zij deze zouden bekomen hebben van de
andere nationale of lokale maatschappijen die dezelfde activiteit uitoefenen
als de tijdelijke vereniging, voor de
genoemde kopers een voordeel is dat hun
door de wet verleend wordt, Inaar dat
overigens de bouwer van die woningen
niet de hoedanigheid geeft van plaatselijke maatschappij voor volkswoningbouw zoals bedoeld bij artikel 70bis,
§ 2, c, van de wet van 29Inaart 1962, aangevuld bij artikel 26 van de wet van
22 deceinber 1970, en dat enkel doelt op
de uitsluitend met een sociaal doel opgerichte nationale of plaatselijke maatschappijen ,,, en op die overweging steLmt
om te beslissen dat het bezwaarschrift
van eiseres niet gegrond is,
te1·wijl, ee1·ste onde?'deel, artikel 70bis,
§ 2, c, van de wet van 29 maart 1962
en artikel 5, 2°, van het belastingreglement van 23 oktober 1973 van de gemeente Eigenbrakel bepalen dat van de jaarlijkse belasting op de niet bebouwde
percelen ontheven zijn alle maatschappijen voor volkswoningbouw, zonder dat
die vrijstelling van de belasting afhankelijk is noch van de voorwaarde dat de
maatschappijen voor het bouwen van
volkswoningen een voorafgaande erkenning zouden bekomen noch van de voorwaarde dat de activiteit van die maatschappijen uitsluitend tot de volkswoningbouw zou zijn beperkt (schending
van de in het Iniddel bedoelde reglementsen wetsbepalingen, met uitzondering van
de grondwetsbepalingen) ;
tweede onde?'deel, van artikel 70bis van
de wet van 29 maart 1962 en van artikel 5
van het belastingreglement van 23 oktober 1973 van de gemeente Eigenbrakel
ondersteld wordt dat zij met de Grondwet overeenstemrnen en, inzonderheid,
met de artikelen 6 en 112 ervan; derhalve,
de bestendige deputatie van de provinciale raad van Brabant, zonder het
geheel van de in . het middel bedoelde
bepalingen te schenden, niet kon beslissen

dat het belastingreglement van 23 oktober 1973 van de gemeente Eigenbrakel
en artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962 inzake belastingen een onderscheid
zouden maken tussen maatschappijen
die zich in dezelfde toestand bevinden
en die allen de volkswoningbouw als
voorwerp en als werkelijke activiteit
hebben (schencling van alle in het middel
bedoelde bepalingen) :
Over de beide onderdelen :
Overwegende dat artikel 70bis van de
wet van 29 maart 1962, bij genoemde wet
gevoegd door deze van 22 december 1970,
artikel 26, bepaalt dat van de jaarlijkse
belasting, waarvan het toelaat dat zij
geheven wordt op de niet bebouwde
percelen begrepen in een niet vervallen
verkaveling, ontheven worden « de nationale en plaatselijke maatschappijen voor
volkswoningbouw "; dat artikel 5, 2°,
van het belastingreglement van 23 oktober 1973 van verweerster, die ontheffing overneemt ;
Overwegende dat, zoals de voorbereidende werken van de wet van 22 december 1970 het bevestigen, de ontheffing
waarvan sprake is enkel betrekking heeft
op de nationale en plaatselijke maatschappijen bepaald bij hoofdstuk II van
de Huisvestingscode, vervat in het
koninklijk besluit van 10 december 1970,
bevestigd bij de wet van 2 juli 1971 ;
Overwegende dat artikel 6 van de
Grondwet betekent dat alle Belgen op
dezelfde wijze de bepalingen van de wet
moeten naleven evenzeer als zij allen
hetzelfde recht hebben om de bescherming ervan te vragen ; ·
Overwegende dat het in artikelll2 van
de Grondwet neergelegde beginsel van
de gelijkheid van allen voor de belastingen impliceert dat allen die zich in
dezelfde toestand bevinden op dezelfde
wijze belast worden maar niet verbiedt
dat, rekening houdende met de aard en
het doel van de aanslag, zekere categorieen van personen vrijgesteld worden ;
Overwegende dat, volgens de wil van
de wetgever, de jaarlijkse belasting die
de gmneenten mogen heffen ,op de niet
bebouwde percelen, begrepen in een niet
vervallen verkaveling, inzonderheicl beoogt dat de verkavelingsvergunningen
rationeler te gelde zouclen worden gemaakt door de eigenaars van deze percelen aan te moecligen hetzij om er op
te bouwen hetzij om ze te verkopen opdat zij bebouwd zouden worden ;
Dat de wetgever, on1 redenen van sociale aarcl, voor wat die belasting betreft
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door algemene regels een geheel van ontheffingen bepaald heeft ten gunste van
personen die zich in de door hem bepaalde
voorwaarden bevinden ;
Dat de wetgever, door de ontheffing
van de nationale en lokale maatschappijen voor de volksvvoningbouw, de aanslag heeft willen vermijden van bouwmaatschappijen tot nut van het algemeen
die, in het kader van hun grondpolitiek,
terreinen in voorraad houden voor sociale
doeleinden ;
Overwegende dat, aldus, de door het
bestreden besluit aan de artikelen 70bis,
§ 2, c, van de wet van 29 maart 1962 en 5,
2°, van het belastingreglement van 24 oktober 1973 van verweerster gegeven nitlegging met de wil van de wetgever overeenstemt en steunt, niet op een willekeurig onderscheid tussen de verschillende categorieen van maatschappijen
voor de volkswoni:ngbouw, maar daarentegen op een, op de aard en het doel van
de aanslag steunend, onderscheid tussen
die maatschappijen ;
Overwegende dat, na erop te hebben
gewezen dat de door de Huisvestingscode
vermelde plaatselijke maatschappijen opgericht werden met een sociaal doel en
door de nationale publiekrechtelijke
maatschappijen erkend werden, het bestreden besluit vermeldt dat de belasting
door de eigenaar verschuldigd is, dat de
eigenaar, in het onderhavige geval, eiseres
is en dat deze een maatschappij voor de
bouw en het beheer van onroerende goederen is die niet met een sociaal doel
opgericht werd, zoals bepaald bij de
artikelen 13 en 17 van hetzelfde wethoek;
Ovenvegende dat die overwegingen
volstaan om het dispositief van het
besluit wettelijk te verantwoorden;
Overwegende dat het middel niet kan
worden aangenomen ;

1e

RAMER.-

1°

GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN.
GEJVIEENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PER·
OELEN BEGREPEN IN EEN NIET VER·
VALLEN VERRAVELING. BELASTING
NIET VAN DEZELFDE AARD ALS HET
PATENT.

2°

VOORZIENING IN CASSATIE. BESLISSINGEN WAARTEGEN EEN OASSATIEBEROEP RAN WORDEN INGESTELD,
GEJVIEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN. BESLUIT VAN DE BESTEN·
DIGE DEPUTATIE VAN EEN PROVINOIE·
RAAD OVER DE REOLAJ\'IATIE VAN EEN
NATUURLIJRE PERSOON TEGEN EEN
AANSLAG IN EEN GEJVIEENTEBELASTING
OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BE·
GREPEN IN EEN NIET VERVALLEN VERKAVELING. BESLISSING IN LAATSTE
AANLEG. BESLISSING WAARTEGEN
EEN OASSATIEBEROEP RAN WORDEN
INGESTELD.

3°

CASSATIEMIDDELEN.- GEJVIEENTE- EN PROVINOIEBELASTINGEN.
MIDDEL TEN BETOGE DAT HET BESLUIT
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN
EEN PROVINOIERAAD GEEN UITSPRAAK
HEEFT GEDAAN OVER DE REOLAJVIATIE.
BESLISSING WAARBIJ DE REOLAJVIATIE WORDT VERWORPEN. MIDDEL
DAT FEITELIJRE GRONDSLAG MIST.

4°

GEMEENTEEN
PROVINCIEBELASTINGEN.
GEMEENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET VER·
VALLEN VERKAVELING. EIGENAAR
DIE DE TWEE AANGRENZENDE PERCELEN VAN ZIJN GOED VERWORVEN HEEFT
OP VERSOHILLENDE DATA. 0MSTANDIGHEID DAT HIJ" ZONDER ONDERBRE·
KING VAN ZIJN GOED GEBRUIR HEEFT
GEJ\'IAAKT EN HET GENOT GEHAD HEEFT
ZOALS VAN EEN ENKELE EIGENDOM
SINDS DE DAG WAAROP HIJ HET GOED
IN GEBRillR HAD GENOMEN. VoOR
DE TOEPASSING VAN ARTIREL 70bis VAN
DE \VET VAN 29 MAART 1962 WORDEN
DE TWEE VROEGER GESOHEIDEN PER·
OELEN DAARDOOR NIET OPNIEUW SA·
MENGEVOEGD.

5°

STEDEBOUW.- WET VAN 29 MAART
ARTIREL 70bis. GEMEENTE·
BELASTING OP DE NIET BEBOUWDE
P,EROELEN IN EEN NIET VERVALLEN
VERRAVELING. EIGENAAR DIE TWEE
AANGRENZENDE PEROELEN VERWORVEN
HEEFT OP VERSOHILLENDE DATA. -

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
20 november 1975, lB kamer. Voo1·zittm·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Gelijklttidende conclttsie (1), de
H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. Van R,yn.

1962,

(1) De conclusie van het openbaar ministerie
is overgedrukt in Bull. en Pas., 1976, I,
349 en vlg.

20 november 1975.
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0.MSTANDIGHEID DAT HIJ ZONDER ONDERBREKING VAN ZIJN GOED GEBRUIK
HEEFT GE.MAAKT EN HET GENOT GEHAD
HEEFT ZOALS VAN EEN ENKELE EIGENDO.M SINDS DE DAG WAAROP HIJ HET
GOED IN GEBRUIK HAD GENOJHEN. DE TWEE VROEGER GESCHEIDEN PERCELEN WORDEN DAARDOOR NIET OPNIEUW SAMENGEVOEGD.
6° EIGENDOM. ARTIKEL 544 VAN
HET BuRGERLIJK WETBOEK. EIGENAAR DIE DE TWEE AANGRENZENDE
PERCELEN VAN ZIJN GOED HEEFT VERWORVEN OP VERSCHILLENDE DATA. 0MSTANDIGHEl;D DAT HIJ ZONDER
ONDERBREKING VAN ZIJN GOED GEBRUIK HEEFT GE.MAAKT EN HET GENOT
GEHAD HEEFT ZOALS VAN EEN ENKELE
EIGENDOJ\'[ SINDS DE DAG WAAROP HIJ
HET GOED IN GEBRUIK HAD GENOMEN.
UIT ARTIKEL 544 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK V ALT NIET AF TE LEIDEN
DAT DOOR DEZE OMSTANDIGHEID, VOOR
DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 70bis VAN
DE WET VAN 29 MAART 1962, DE TvVEE
VROEGER GESCHEIDEN PERCELEN OPNIEUW SAJ\illNGEVOEGD \VERDEN.

VERWORVEN ZIJN.- GEEN SOHENDING
VAN ARTIKEL 70bis, § 1, VAN DE WET
VAN 29 MAART 1962.
9° BELASTING. GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE BELASTING. BEGRIP.
10°BELASTING. -ARTIKEL llO, LID 2,
VAN DE GRONDWET. VERHINDERT
NIET DAT DE OPENBARE BESTUREN
BINNEN HUN BEVOEGDHEID DE VOOR
H:ET ALGEMEEN BELANG VEREISTE RE·
GLEMENTEN VASTSTELLEN.

ll 0

EIGENDOJ\II. ARTIKEL 544 VAN
HET BURGERLIJK WETBOEK. VER·
HINDERT NIET DAT DE OPENBARE BE·
STUREN BINNEN HUN BEVOEGDHEID DE
VOOR HET ALGEJ\illEN BELANG VEREISTE
REGLEMENTEN VASTSTELLEN.

12° STEDEBOUW. ARTIKEL 70bis
VAN DE vVET VAN 29 MAART 1962. VERHINDERT NIET DAT DE OPENBARE
BESTUREN BINNEN HUN BEVOEGDHEID
DE VOOR HET ALGEMEEN BELANG VEREISTE REGLEl\1:ENTEN VASTSTELLEN.
1°

7o

GEMEENTEEN
PROVINOIEBELASTINGEN.- GEJ\illENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN
BEGREPEN IN EEN NIET VERVALLEN
VERKAVELING. EIGENAAR DIE DE
TWEE AANGRENZENDE PEROELEN VAN
ZIJN GOED VERWORVEN HEEFT OP VERSOHILLENDE DATA. BESLUIT VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
WAARBIJ
BESLIST
PROVINOIERAAD
WORDT DAT HIJ DE BELASTING VERSOHULDIGD IS DOOR REKENING TE
HOUDEN MET DE VERDELING IN PEROELEN ZOALS ZIJ BESTOND OP DE DATA
WAAROP DE PEROELEN AOHTEREENVOLGENS VERWORVEN ZIJN. GEEN
SOHENDING VAN ARTIKEL 70bis, § l,
VAN DE WET VAN 29 MAART 1962.

go STEDEBOUW.- WET VAN 29 lVIAART
1962, ARTIKEL 70bis. GEJ\illENTEBELASTING OP DE NIET BEBOUWDE PEROELEN BEGREPEN IN EEN NIET VERVAL·
LEN VERKAVELING. ErGENAAR DIE
DE TWEE AANGRENZENDE PEROELEN
VAN ZIJN GOED VERWORVEN HEEFT OP
VERSOHILLENDE DATA. BESLUIT VAN
DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN EEN
PROVINOIERAAD WAARBIJ BESLIST
WORDT DAT HIJ DE BELASTING VERSOHULDIGD IS DOOR REKENING TE HOUDEN lVIET DE VERDELING IN PEROELEN
ZOALS ZIJ BESTOND OP DE DATA \VAAROP DE PEROELEN AOHTEREENVOLGENS

Geen belasti1_~g van dezelfde am·d als
het patent ~s de gemeentebelasting
die k1·achtens m·tikel 70bis van cle wet
van 29 maa1't 1962 houdende o1·ganisatie
van de 1·uin~telijke m·dening en de stedebottw, dat in dezelfde wet is ingevoegd
bij aTtikel 26 van de wet van 22 decembeT 1970, wm·dt geheven op de niet
bebouwcle pe1·celen begTepen in een niet
veTvallen ve1'kaveling (1). (Impliciete
oplossing.)

2°

Oassatiebe1·oep kan worden ingestelcl
tegen het besluit van de bestenclige
clep~ttatie van een p1·ovincie1·aad waa1·in
~titsp1·aak wordt gedaan ove1· cle 1'eclamatie van een natutwlijke pe1·soon tegen
een aanslag in een gerneentebelasting,
clie kmchtens a1·tikel 70bis van cle wet
van 29 maa1·t 1962 houdende o1·ganisatie
van cle 1'ttimtelijke onlening en de
steclebottw, clat in deze wet is ingevoegd
bij a1·tikel26 van cle wet van 22 decernbe1·
1970, wonlt geheven op cle niet bebmtwde
pe1·celen beg1·epen in een niet ve1·vallen
ve1·kaveling, aangezien clit beshtit een
beslissing in laatste aanleg is (2).
(Art. 4 wet van 22 januari 1849, gew.
bij de wet van 10 oktober 1967;
art. 603, 3°, en 609, 5°, G.W.) (Impliciete oplossing.)

(1) en (2) Zie het voorgaancl arrest en de
conc]usie van het openbaar ministerie, OVBl'·
geclrukt in Bttll. en Pas., 1975, I, 349 en vlg.
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dat het besluit van de bestendige deputatie van een p1•ovinciemad ve1·wijt geen
ttitspmak te hebben gedaan ove1' de
reclamatie, als de bestendige deputatie
de 1·eclamatie heeft VC1'W01'pen en dus
hie1·over ttitspmak heeft gedaan.
4o, 5o en 6o Wannee1· een eigenaa1· de twee
aang1·enzende peTcelen van zijn goecl op
ve1·schillende data heeft ve1'W01'ven, deze
pe1'celen op die data niet bebottwd en
begrepen wa1·en in een niet ve1·vallen
ve1·kaveling en hij late1' slechts op een
van de pe?·celen heeft gebottwd, valt uit
a1·tikel 544 van het Bu1·ge1·lijk Wetboek
niet af te leiden clat doo1• het feit, clat hij
zonde1· onde?'b1'eking van zijn goed geb1'ttik heeft gemaakt en het genot gehad
heeft zoals van een enkele eigendom sinds
de dag waaTOJJ hij het goed in geb?'ttik had
genomen, voo1· cle toepassing van a?·tikel 70bis, § 1, van de wet van 22 maa1·t
1962 hottclende oTganisatie van de
Tuimtelijke o1·clening en de steclebottw,
dat in cleze wet is ingevoegd bij aTtikel 26
van de wet van 22 decembe1' 1970, vanaf
die laatste laatstgenoemde datwm cle
twee vToege?' gescheiden pe1·celen opniettw
samengevoegd we1·den.

7o en 8° vVannee1• een eigenaa1' de twee
aaneengrenzende peTcelen van zijn goed
op ve1·schillencle data heeft ve1'W01'ven,
deze pm·celen op clie data niet bebouwd
en begTepen waTen in een niet vervallen
ve1·kavelingen hij late1' slechts op een
van de peTcelen heeft gebottwd, wo1·dt
a1·tikel 70bis, § 1, van de wet van
29 maa1·t 1962 houclende o1·ganisatie
van de 1'ttimtelij lee oTdening en de stedebouw, dat in deze wet is ingevoegcl bij
a1·tikel 26 van cle wet van 22 clecembe1·
1970, niet geschonclen doo1· het beslttit
van de bestenclige cleputatie van een
pTovincieTaad clat, om te beslissen clat
deze eigenam· cle belasting veTschtddigd
is wellce een gemeente heft op de niet
bebottwde pe1·celen begTepen in een niet
ve1·vallen veTkaveling, 1·ekening houclt
met de ve1·cleling in pe1·celen zoals zij
bestond op de data wam•op de pe1'celen
achte1·eenvolgens ve1'W01'Ven we1'Clen.
go Het beginsel van cle gelijkheid van allen
voo1· de belasting gehttldigd in a1·tikel112
van de G1·ondwet veTbiedt niet clat zekeTe
catego1·ieen van bu1·ge1·s belast worden,
op voorwaaTde clat allen die zich in
dezelfde toestancl bevinden gelij kenoijze
getroffen w01·den en dat het onde1·scheid
(1) Zie de vorenstaande noot.

tussen de categ01·ieen, welke de wet of
het 1·eglement heeft vastgesteld, ve1·band
houdt met de aard en het cloel van de
aanslag (1).
en 12° Noch m·tikel 110, lid 2,
van de G?·ondwet, noch a1·tikel 544 van
het Btwge1'lijk Wetback, noch a1·tikel 70bis van de wet van 29 maa1·t 1962
ve1·hinde?'en dat de openba1·e bestu1·en
binnen httn bevoegdheid de voo1· het
algemeen belang ve1·eiste ?'eglementen
en met name de belastingreglementen
vaststellen, zelfs indien doo1· de uitvoe1'ing e1·van de ttitoefening van een
van de gewone kenme1·ken van de eigendom bepe1'kt w01·dt.

IQo, no

(FORTPIED, T. GEMEENTE OTTIGNIES.)
ARREST

(ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
besluit, op 10 april 1975 door de bestendige deputatie van de provincieraad
van Brabant gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 136 van de Gemeentewet van 30 maart 1836,
doo?"clat, buiten niet betwiste punten,
de ligging van het goed in de verkaveling, het feit dat het door de overheid
v66r 22 april 1962 gegeven akkoord niet
vervallen was, het bestreden besluit
steunt op de verwerving van het goed in
twee keer '' op verschillende ogenblikken
of door verschillende juridische akten »,
die van 6 juni .1964 en van 20 juli 1965,
en zegt dat op de belasting geen invloed
heeft gehad het feit dat «de twee percelen
later samengevoegd werden » door een
ordening die hun (( het uitzicht van een
enkel onroerend goed » heeft gegeven ;
dat het dienaangaande de mening schijnt
over te nemen die door de tegenpartij
geuit werd in een op 17 juni 197 4 aan
bezwaarindiener gezonden brief : « Uw
eigendom is op het kadaster onder twee
verschillende nummers ingeschreven. Het
kan hier dus niet gaan over een afzonderlijke entiteit en het bestaan van de
twee percelen wordt bepaald door de
kadastrale inschrijving ; het feit dat die
twee aangrenzende percelen tot een
enkele eigendom samengevoegd werden
is geen verantwoording voor de ontheffing van de belasting daar zij niet op
hetzelfde ogenblik verworven werden
en dat U aldus, op het ogenblik clat U
het tweede perceel in bezit genomen hebt,

-366reeds eigenaar waart van het perceel
waarop gij Uw woning hebt gebouwd "'
te1·wijl artikel I36 van de gemeentewet
de bestendige deputatie van de provin, ciale raad de verplich ting oplegt om over
het bezwaarschrift uitspraak te doen ;
dit bezwaarschrift de nadruk legt op
de eenheicl van het, op 6 juni I964 verworven en op 20 juli I965 uitgebreicl,
goed dat sedert die datum een enkele
« eigendom " vormt, in de zin van de artikelen 542, 544 en andere van het Burgerlijk Wetboek; het bezwaarschrift zich
beroept op het in de inleiding van het
belastingreglement van 20 maart I973
bedoeld artikel 70bis van de wet van
29 1naart I962; en op de eigendom ontegensprekelijk gebouwd is ; de verschillende betekenissen van het woord << perceel " of de lotgevallen van een stuk
grond v66r het fiscale dienstjaar I973
de betwiste aanslag niet rechtvaardigen
en de argumenten van bezwaarindiener
niet beantwoorden ; het bezwaarschrift
in bijkomende orde benaclrukt dat de
eigendom volledig geordend is ; bezwaarindiener inderdaad, zelfs indien hij
het goed in een keer verworven had,
zijn woning op de helft van dat goed had
kunnen bouwen terwijl hij de andere helft
buiten de omheining en onbebouwdliet ;
in dergelijke hypothese << het aan het
goed gegeven uitzicht" op de belasting
invloed had kunnen hebben ; maar dit
hier niet het geval is :
Overwegende dat de bestendige deputatie van de provinciale raad, door het
bestreden besluit, eisers bezwaarschrift
verworpen heeft en er dus uitspraak heeft
over gedaan ;
Dat het middel, derhalve, feitelijke
grondslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 6, llO,
lid 2, ll2 van de Grondwet, 544 van het
Burgerlijk Wetboek, 70bis, § I, van de
wet van 29 maart I962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, gewijzigd bij de wetten
van 22 april en 22 december I970, en
van het belastingreglement van 20 maart
I973 van de gmneenteraad van OttigT1ies,
met name artikel I,
tenvijl, eeTste onclenleel :
I 0 schending van artikel 544 van het
Burgerlijk W etboek,
cloonlat, naar aanleiding van en voor
de litigieuze aanslag vastgestelcl werd
dat de eigendom van bezwaarindiener

nit twee gronclen of twee percelen
bestond,
te1·wijl, in een verkaveling van voor
22 april I962, de verdeling in kavels of
percelen voor de eigenaar van aangrenzende kavels zuiver facultatief is, zowel
bij de verkoop als bij de ingebruikneming
van het goecl ; het bestreden besluit clit
a cont1·ario aanneemt daar bezwaarindiener niet zou zijn belast of zelfs vrijgesteld zou worden zonder te hebben
gebouwd, indien hij het goed in een keer
verworven had ; indien het goed op
6 juni I964 verdeeld werd zonder uiterlijke vormen en overeenkomstig het akkoord van v66r I962 met de verkaveling,
er op 20 juli I965 evenzeer opnieuw een
goed van gemaakt werd; op die datum
een einde gesteld werd aan de verdeling
in percelen binnen het goed ; bezwaarindiener, en dit is het belangrijkste argument van het bezwaarschrift, vanaf I966
en zonder onderbreking, van zijn goed
gebruik gemaakt heeft en genoten heeft
alsof het een enkele eigendom was waarop
gebouwd was ; een verdeling van het
goed een vermindering zou meebrengen
zowel van de verkoopwaarde als van de
geschiktheidsvvaarde ;
2° schending van artikel 74, § I, van
de wet van 29 maart I962,
cloo1'clat de toestand van bezwaarindiener gewoon gelijkgesteld wordt met die
van de eigenaar van twee aangrenzende
kavels in een verkaveling waarop een
eigenlijke verkavelingsvergunning slaat
en die, omdat zijn waning op een kavel
staat, zijn hof tot de naburige kavel zou
hebben uitgebreid,
te1·wijl de regelmatig bereikte juridi ·
sche toestanden moeten worden in acht
genomen; artikel 74, § I, hun inachtneming bevestigt door, zonder dat daartoe een verplichting bestaat, toe te laten
dat de verkavelingen die op 22 april I962
in uitvoering waren « zonder vergunning >> voortgezet worden ; bezwaarindiener een verworven recht heeft dat
zijn « perceel >> samenvalt met zijn hof of
met zijn eigendom en dat het een (( kavel ))
vormt zolang het als een geheel geordend
is en een deel ervan niet gebruikt wordt
of daarover niet wordt beschikt ;
3o schending van de artikelen 70bis,
§ I, van de wet van 29 maart I962 en
I van het belastingreglement van
20 maart I973,
cloonlat een deel van de hof of van de
eigcndom van bezwaarindiener belast
wordt,
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tenvijl het aangevoerde artikel 70bis
aan de gemeenten de mogelijkheid toekent om « een belasting te heffen op de
gronden waarop een bouwvergunning
van toepassing is "• welke belasting
eveneens « op de niet bebouwde percelen, begrepen in een niet vervallen
verkaveling >> kan worden geheven; in
de zin van artikel 70bis van de wet,
dus van artikel 1 van het belastingreglement, een << perceel >> niet noodzakelijk een kavel is ; sedert de inwerkingtreding van de wet van 22 december
1970, die deze van 22 maart 1962 wijzigt,
de verdelingen van alle verkavelingen
« kavels " en niet 1neer « percelen >>worden
genoe1nd, en de ter1n « perceel >> overeenkomstig de wetten moet worden
begrepen ; in het geval van bezwaarindiener, de grenzen van het « perceel >>
samenvallen met die van de hof, of van
de eigendom ; op dit perceel een gebouw
staat;

eigendom ; dat, inderdaad, niet blijkt uit
een verkavelingsvergunning dat zowel
de verdeling als het bouwen voor de
administratie « wenselijk >> zijn,
doordat bezwaarindiener, door het feit
dat hij een « zware >> belasting verschuldigd is, het goed, tegen zijn zin client te
verdelen,
te1·wijl uit het belastingreglement van
20 maart 1973 niet blijkt dat er een
andere wettelijke grondslag zou zijn clan
de wet van 29 maart 1962,
terwijl het recht van de gemeente om
lasten of belastingen te vestigen enkel
kan worden uitgeoefend onder voorwaarde dat de vigerende wetten niet worden
overtreden, met name die welke het
eigendomsrecht vestigen ;
W at het eerste onderdeel betreft

Overwegende dat eiser niet betwist
dat hij de twee percelen van zijn goed op
verschillende data verworven heeft en
clat zij op die data tot een niet vervallen
tweede onderdeel :
verkaveling behoorden ;
1° schending van de artikelen 6 en 112
Overwegende dat aan de vercleling in
van de Grondwet,
percelen, voor wat betreft de toepassing
doo1•dat gesteld zou zijn dat, met uit- van artikel 70bis van de wet van 29 maart
1962, geen einde gesteld was op het
breicling van het bepaalde van artikel 70bis van de wet van 29 maart 1962, ogenblik clat het tweecle perceel gekocht
het belastingreglement vaJ.1_ 20 maart 197 3 wercl en dat de twee percelen als zodanig
zou beogen dat « op het grondgebied van. verder zijn blijven deel uitmaken van de
Ottignies gelegen gronden zouden worden niet vervallen verkaveling ;
Overwegende dat uit artikel 544 van
vrijgemaakt >> ; dat de eigendom van
bezwaarindiener ontegensprekelijk groot het Burgerlijk W etboek niet afgeleid
genoeg is om verdeeld te worden in twee wordt dat het feit dat eiser, zonder
of drie gronden of percelen waarop kan onderbreking, van zijn goed gebruik
worden gebouwd; dat de verkopen van gemaakt heeft en het genot gehad heeft
4 juni 1964 en van 20 juli 1965 en de zoals van een enkele eigendom waarop
daaruit volgende tijdelijke splitsing in sedert 1966 gebouwd was, meegebracht
twee kadastrale percelen dat aantonen; heeft dat, voor de toepassing van de wet
maar dat de belasting niet geheven van 29 maart 1962, de twee percelen die
wordt op de eigendommen, gelegen in de vroeger gescheiden waren, opnieuw sagemeente maar buiten de niet vervallen mengevoegd werden ;
Overwegende dat artikel 74 van die
verkavelingen, waarvan som1nige zeer
uitgestrekt zijn, in meerdere keren ver- wet betrekking heeft op het verval cler
worven werden en verschillende kadastra- verkavelingen en met het geding geen
le percelen on::tVatten of omvat hebben, uitstaans heeft ;
Overwegende, tenslotte, dat de wet
tenvijl er inzake belastingen gelijkheid' van 29 maart 1962 zowel als het belasmoet zijn;
tingreglement van 20 maart 1973 reke2° schending van de artikelen llO, ning houden met de kadastrale aanlid 2, van de Grondwet, 544 van het duiding ; dat, ten andere, zowel het
Burgerlijk vVetboek, 70bis, § l, van de nieuwe artikel 70bis van de wet als het
wet van 29 maart 1962 en 1 van_ het belastingreglement de door de kadastrale
belastingreglement van 20 maart 1973, aanduiding gebruikte tenninologic in
acht hebbcn genomen door een belasting
doo1·dat de litigieuze aansla.g zelf zegt te heffen op de niet bebouwde « percelen >>
dat het een « grond waarop niet gebouvvd van een niet vervallen « verkaveling " ;
is >> betreft en derhalve << percelen waarop dat door rekening te houden met de
mag worden gebouwd >> en die een deel verdeling in percelen zoals zij bestond op
zijn van een geordende en bewoonde de data waarop de percelen achtereen-
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volgens verworven werden, het besluit
noch artikel 70bis, § I, van de wet van
29 Inaart I962, noch artikel I van het
belastingreglement van 20 maart 1973
heeft geschonden ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het belastingreglement van toepassing is op aile niet
bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling; dat het feit dat de niet
bebouwde percelen, gelegen buiten dergelijke verkaveling, niet belast worden geen
schending is van het beginsel van de
gelijkheid inzake belastingen daar het,
enerzijds, gaat om twee verschillende
toestanden en, anderzijds, het door de
wet en het reglement gemaakte onderscheid verband heeft met de aard en
het doel van de aanslag ;
Overwegende dat het belastingreglement steunt op de artikelen 31, I08, 110,
lid 2, van de Grondwet, 75, 76, 5°, 137,
138 van de Gemeentewet en 70bis van
de wet van 29 maart I962;
Dat het regelmatig vastgesteld werd
door verweerster die bevoegd was mn
het uit te vaardigen ;
Overwegende dat noch artikel 110,
lid 2, van de Grondwet, noch artikel 544
van het Burgerlijk Wetboek, noch artikel 70bis, § 1, van de wet van 29 maart
1962 verhinderen dat de openbare besturen, binnen hun bevoegdheid, de voor
het algemeen belang vereiste reglementen
en met name de belastingreglementen
vaststellen, zelfs indien de "Lutvoering
ervan meebrengt dat de uitoefening van
een van de gewone kenmerken van de
eigendom beperkt wordt ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.

WAARONDER DEZE DOOR EEN VERSOHIJNENDE PARTIJ KAN WORDEN GEVRAAGD.
2° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VERLEGGING
VAN STUKKEN. - NEERLEGGEN TER
GRIFFIE. -DE STUKKEN DIENEN VOORAF TE WORDEN GEBUNDELD EN OP EEN
INVENTARIS INGESOHREVEN.
3° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - 0VERLEGGING
VAN STUKKEN.- NrET OVERGELEGDE
STUKKEN l\'IOETEN DOOR DE REOHTER
BUITEN HET BERAAD GEHOUDEN WORDEN.
4° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLUKE ZAKEN.- MIDDEL WAARIN EEN
GEBREK AAN ANTWOORD OP DE OONOLUSIE WORDT AANGEVOERD.- VAAGHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
5° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLUKE ZA~EN. - MIDDEL WAARIN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT VAN
EEN AKTE WORDT AANGEVOERD. VAAGHEID. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5o CASSATIEMIDDELEN. - BURGERMIDDEL WAARIN
LIJKE ZAKEN. STRIJDIGHEID OF DUBBELZINNIGHEID
VAN DE REDENEN WORDT AANGEVOERD.
- VAAGHEID.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Een verschijnende piwtij kan de he?'opening van de debatten slechts vmgen
indien zij gedU?·ende het bemad een
nieuw stuk of feit van ovm·wegend
belang ontdekt. (Art. 772 G.W.)
2° W annem· de ove1·legging geschiedt door
het needeggen van de stukken te?' g1·ijjie
alwaa?' de paTtijen m· te?' plaatse inzage
van nemen, moeten deze stttkken voo?'af
doo?' de pa1·tij of haa?' aclvocaat gebundeld
en op een inventa?'is ingesch1·even WO?'clen. (Art. 737 G.W.)

20 november 1975. 18 kamer. Voorzittm·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Ve?'slaggeve?', de H. Trousse.Gelijklttidende conclttsie, de H. Velu,
advocaat-generaal.

3° J.1!femories, nota's of stttkken die niet
zijn overgelegcl v66T de slttiting van de
debatten moeten buiten het bemacl gegehottden wo1·den. (Art. 740 G.W.)

18 KAMER.- 20 november 1975.

4° Wegens vaagheicl is niet ontvankelijk
het midclel wam·in een geb?·ek aan antwoord op de conchtsie wordt aangewend,
zoncle?' te vm·melclen op welke eis, wee?'
of exceptie niet geantwoonl wenl ( 1).

1 a VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLUKE ZAKEN.- HEROPENING
VAN DE DEBATTEN.- VOORWAARDEN

(1) Cass., 19 oktober 1973 (Arr. cass., 1974,
biz. 208); vgl. cass. 10 november 1975, supra,
biz. 326.

-3695° Wegens vaagheid is niet ontvankelijk
, het middel waa1·in miskenning van de
bewijsk1·acht van een akte wordt aangevoerd, zonder te ve1•melden waarin de
bewijskracht van deze akte zo~t miskend
zijn (1).
6° Wegens vaagheid is niet ontvanlcelijk
het middel waa1·in strijdigheid of dubbelzinnigheid van de 1·edenen wordt aangevoerd, zonde1· te ve1·melden waarin deze
strijdigheid of d~tbbelzinnigheid bestaat (2).
(MICHAUX, T.BEOQUART,DELBAERE,
VINEL, BENZLER EN WARNKE.)
ARREST (vertaling).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 september 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 737, 738
en 774 van het Gerechtelijk Wetboek
en van het beginsel van de inachtneming
van de rechten van de verdediging,
do01·dat het bestreden arrest over het
geding uitspraak gedaan heeft, zonder
de bij eisers verzoekschrift van 2 juli 1974
gevraagde heropening van de debatten
te hebben bevolen,
te1·wijl de heropening van de debatten
zou verholpen hebben aan de met de
rechten van de verdediging strijdige gevolgen van het toeval waardoor het ter
griffie en ter balie neergelegd dossier op
de zitting van 19 juni 1974 noch ontvangen noch behandeld werd, zoals dit
had moeten gebeuren volgens de artikelen 737 en 738 van het Gerechtelijk Wetboek:
Overwegende, enerzijds, dat onder
voorbehoud van het onderzoek of het
arrest de rechten van de verdediging geschonden heeft, de in het middel vermelde wetsbepalingen niets uitstaande
hebben met de grief volgens welke het
arrest het verzoek tot heropening van
de debatten op een onwettelijke wijze
verwerpt;
Dat, anderzijds, krachtens artikel 772
van het Gerechtelijk Wetboek een ver(1) Cass., 22 mei 1975 CArr. crtss., 1975,

biz. 1008).
(2) Vgl. cass. 20 juli 1965 (Bnll. en Pas.,
1965, I, 11 92)

schijnende partij de heropening van de
debatten slechts kan vragen indien zij
tijdens het beraad een nieuw stuk of feit
van overwegend belang ontdekt;
Dat het arrest feitelijk vaststelt " dat
blijkt uit de bewoordingen van dat
verzoek (tot heropening van de debatten)
dat Michaux » (thans eiser) « aileen de
bedoeling zou hebben om de stukken op
een andere wijze voor te leggen aan het
Hof, in een natuurlijke volgorde, namelijk
chronologisch en methodisch », dat dergelijke voorlegging « reeds gebeurd is,
met name in het dossier neergelegd door
de notaris Vinel », thans verweerder ;
Overwegende dat die redenen het door
het middel bestreden dispositief wettelijk
verantwoorden en dat het arrest de
rechten van de verdediging niet miskent ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 737 van het
Gerechtelijk W etboek en van het beginsel
van de inachtneming van de rechten van
de verdediging,
do01·dat het bestreden arrest, na te
hebben vastgesteld dat Michaux de dag
v66r de zitting van 19 juni ter griffie
een pak neergelegd had en dat dit persoonlijk dossier van Michaux zich bevond in handen van de magistraatverslaggever, beslist dat alle door
Michaux, v66r de sluiting van de debatten, aan de tegenpartijen niet overgelegde
stukken, in het onderhavige geval voornoemd persoonlijk dossier van Michaux,
buiten het beraad zullen worden gehouden,
tenvijl de overlegging van de stukken,
luidens artikel 737 van het Gerechtelijk
W etboek, geschiedt door het neerleggen
van de stukken ter griffie :
Overwegende dat blijkt uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de
zitting van het hof van beroep van
19 januari 1974 dat de zaken waarvan
het arrest de samenvoeging beveelt, op
die datum in beraad genomen werden
nadat de raadslieden van de partijen,
die allen aanwezig waren, gehoord werden;
Dat het arrest er op vvijst dat de uit het
beraad verwijderde stukken door eiser,
de dag v66r voornoemcle zitting, persoonlijk neergelegd werden ter griffie van het
hof van beroep, in de vorm van een " pak
zonder verpakking .. . waarbij noch een
begeleidencle brief noch een inventaris
gevoegcl waren '' ; dat die stukken « v66r
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het einde van de debatten niet overgelegd werden " en dat op de zitting van
19 juni 1974 daarop "niet werd gezinspeeld " ; dat het hof van beroep over
die neerlegging ter griffie later ingelicht
werd door een brief van de raadsman
van de verweerders, de echtgenoten
Benzler ; dat die stukken, die zich in handen van de magistraat-verslaggever bevonden, op de griffie van het hof van
beroep afgegeven werden, terwijl aan
eiser behoorlijk gevraagd werd om ze daar
terug te nemen, waarna hij, op 2 juli
1974, een verzoekschrift tot heropening
van de debatten indiende;
Overwegende dat, krachtens artikel 737
van het Gerechtelijk vVetboek, de stukken, neergelegd ter griffie alwaar de partijen er ter plaatse inzage van nemen,
vooraf gebundeld en op een inventaris
ingeschreven worden ;
Overwegende dat, luidens artikel 740
'van hetzelfde wetboek, alle memories,
nota's of stukken die niet zijn overgelegd
v66r de sluiting der debatten, buiten het
beraad worden gehouden ;
Overwegende dat nit de bovenbedoelde
vaststellingen van het arrest blijkt dat
het hof van beroep die wetsbepalingen
juist toegepast heeft en dat het middel
niet kan worden aangenomen ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk
Wetboek,
dom·dat het bestreden arrest eisers
thesis verwerpt, voor wat betreft zijn
recht om de grand alleen in zijn eigen
voordeel te verkopen, zonder te antwoorden op de dienaangaande door eiser, in
zijn exploten van verzet en in zijn conclusie, ontwikkelde middelen :
Ovenvegende dat het middel niet
vermeldt op welke eisen, verweermiddelen of excepties vervat in eisers exploot
van verzet of in zijn conclusie, het
arrest niet zou hebben geantwoord;
Dat het middel niet ontvankelijk is ;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319,
1322 van het Burgerlijk vVetboek tot
bescherming van de bewijskracht van
de voorlopige verkoopakte van 18 december 1964 en 97 van de Grondwet,
doonlat de redenen van het bestreden
arrest, door hun inhoud zelf, strijclig zijn
met de cluiclelijkheid van de door de
niet ondertekende, voorlopige verkoopakte vastgestelde feiten, m.et de logica
en rnet het gezond verstand :

Overwegende dat het middel de redenen niet vermeldt van het arrest waaruit
zou blijken dat dit, hetzij aan de in het
middel aangevoerde verkoopakte een met
de bewoordingen van die alde onverenigbare betekenis en draagwijdte zou hebben gegeven, hetzij zou lijclen aan tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid;
Dat het middel wegens die onduidelijkheidniet ontvankelijk is ;

01n die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
20 november 1975. - 1e kamer. Voo1·zitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - VeTslaggeveT, de H. Capelle. Gelijkluidende conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
van Heeke en Fally.
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1°

CHEQUE. BETALING VAN EEN
SCHULD PER CHEQUE.- AFGIFTE VAN
DE CHEQUE, Is OP ZICHZELF GEEN
BETALING.

2°

BETALING. BETALING VAN EEN
SCHULD PER CHEQUE.- AFGIFTE VAN
DE CHEQUE. Is OP ZICHZELF GEEN
BETALING.

3°

CHEQUE. BETALING PER CHEQUE.
MOGELIJKHEID VOOR DE SCHULD·
ElSER DE BETALING TE WEIGEREN.

4°

BETALING. BETALING PER CHEQUE.
MOGELIJKHEID
VOOR DE
SCHULDEISER DE BETALING TE WEIGEREN.

5°

CHEQUE. BETREKKINGEN TUSSEN
HANDELAARS. VERPLICHTING VOOR
DE SCHULDEISER DE BETALING PER
CHEQUE OF PER STORTING AAN TE
NEMEN.

60 BETALING. BETREKKINGEN TUSSEN HANDELAARS. VERPLICHTING
VOOR DE SCHULDEISER DE BETALING
PER CHEQUE OF PER STORTING AAN TE
NEMEN.

7°

CHEQUE. OVEREENKOMST VOLGENS WELKE BETALING PER CHEQUE
1\lOGELIJK IS. RECHT VOOR DE
SCHULDENAAR ZIJN SCHULD TE BETA·
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LEN PER CHEQUE DIE HETZIJ" DOOR HEIVI
HETZIJ DOOR EEN DERDE WERD GE·
TROKKEN.
8° OVEREENKOMST. OVEREEN·
KOIVIST VOLGENS WELKE BETALING PER
CHEQUE MOGELIJK IS. - RECHT VOOR
DE SCHULDENAAR ZIJN SCHULD TE
BETALEN PER CHEQUE DIE HETZIJ DOOR
HEM HETZIJ DOOR EEN DERDE WERD
GETROKKEN.

BAILLON, DE SMET L., IVIICHIELS EN
DE SIVIET G.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 juni 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Dendermonde ;

(PERSONENVENNOOTSCHAP !VIET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID « CHARLES VAN
LANGENHOVE EN ZONEN "• T. DESMET E.,

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1184, 1236,
1319, 1320, 1322, 1728, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek, 1, 2°, 12, 28, 29 van
de wet van 1 maart 1961 betreffende de
invoering in de nationale wetgeving van
de eenvormige wet op de cheque en de
inwerkingtreding van deze wet en 97
van de Grondwet,
do01·dat' het vonnis de tussen partijen
gesloten huurovereenkomst ten laste van
eiseres verbreekt en haar veroordeelt om
op 18 september 1973 het gebouw te
ontruimen om de volgende redenen :
eiseres erkent dat zij de na het eerste
kwartaal vervallen huurgelden nog verschuldigd is ; zij vraagt akte van haar
aanbod van betaling ; de regelmatige
betaling van de huurprijs is een van de
hoofdverplichtingen van de huurder en
het is niet ernstig vanwege de huurder
zich te beperken tot een aanbod zonder
tot betaling over te gaan ; de motieven
welke deze partij te harer verontschuldiging aanvoert zijn niet overtuigend;
er bestaat inderdaad aanleiding tot outbinding van de huur gezien de herhaalde
wan.betaling,
teTwijl, ee1·ste onde1'deel, eiseres in haar
conclusie staande hield dat de huurprijzen
voor het tweede en derde kwartaal 1973
betaald werden met een cheque ten
bedrage van 30.000 frank getrokken door
Marcel Van Langenhove en deze cheque
ten onrechte door de verweerders geweigerd werd, zodat eiseres niet erkende
de na het eerste kwartaal vervallen huurgelden nog verschuldigd te zijn, en het
vonnis de bewijskracht van deze conclusie miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de betaling van deze
huurgelden over het tweede en derde
kwartaal 1973 door middel van een door

(1) en (2) Raaclpl. cass., 6 januari 1972
(A1·1·. cctss., 1972, blz. 441) en noot 1; DE PAGE,
T1•aite, c1. III, nr. 476, A; FREDERICQ, Hand·
boek, II, biz. 155, nr. 1129; LIMPENS en
KRUITHOF, "Examen cle jurisprudence con·

cernant les obligations », Rev. m•it. jttr. belge,
1969, blz. 277, nr. 106; VANRYN en HEENEN,
" Examen cle jurispruclence concernant les
titres negociables ,, Rev. Cl''it. jtt1'. beige, 1972,
biz. 389, nr. 44.

9° VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.- VERPLIOHTING
VOOR DE RECHTER UITSPRAAK TE DOEN
OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING.
1° en 2° W annee?' de schttldenaa1· zijn
schuld pe1· cheqtte betaalt, is de afgifte
van de cheque aan de schttldeise1' op
zichzelf geen betaling (1). (Art. 1243
B.W.)
3° en 4° De sch1tldeise1· kan in beginsel
de betaling per cheque weige1'en (2).
(Art. 1243 B.W.)

5° en 6o In de bet1·ekkingen tttssen handelaa1's opt1·edend naa1· aanleiding van
de ttitoefening van httn handel, mogen
die pe1·sonen de betalingen of stortingen
van ten minste vijftigduizend frank niet
weige~·en, die uitgeveord w01·den doo1·
middel van een overschl'ijving op een
1·ekening bij de Dienst de1• Postcheques
of bij een in Belgiii gevestigde banlcinstelling of een daMmee gelijkgestelde
instelling. (Art. 3 K. B. nr. 56 van
10 november 1969 tot bevordering
van het gebruik van giraal geld, en
art. 1 wet van 1 april1969.) (Impliciete
oplossing.)
7° en so De schuldenaa1· lean zijn schttld
pe1· cheqtte betalen die hetzij doo1' hem
hetzij doo1' een de1·de we1·d get1·okken,
wannee?' zttlks volgens de ove1·eenlcomst
mogelijk is. (Art. 1243 B.W.)

:9° De 1·echte1· mag niet nalaten ttitspraak
te doen ove1·. een van de punten van de
v01·dering. (Art. 1138, 3°, G. W.)
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Van Langenhove ten voordele van de
verweerders getrokken cheque ten onrechte door hen geweigerd werd, daar
Van Langenhove gerechtigd was deze
schuld van eiseres te voldoen, zodat het
vonnis ten onrechte van een zogezegde
herhaalde wanbetaling gewaagt en zulks
in geen geval met voldoende zekerheid
vastgesteld is (schending van de artikelen ll84, I236, I728, 2°, van het
Burgerlijk Wetboek, I, 2°, I2, 28, 29 van
voormelde wet van I maart I96I en
97 van de Grondwet) ;
derde onde~·deel, eiseres in haar akte
van beroep en in haar conclusie staande
hield dat zij slechts aanbod kon doen om
de huurprijzen te betalen daar de verweerclers steeds met elkancler in betwisting waren over de wijze waarop de
huishuur moest volclaan worden, zij op
clit aanbocl niet geantwoord hadden en
het vonnis niet voldoende naar recht op
dit middel antwoordt (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
Wat het eerste onclercleel betreft :
Overwegencle dat eiseres in haar conclusie betoogcle clat « de geweigercle en
geblokkeercle cheque ten beclrage van
30.000 frank, zijncle de huurgelden voor
de tweede en derde kwartalen, ter
beschikking blijft van de ge!ntimeerden ))'
thans de verweerders, en in het dispositief verzocht << wat betreft de verschuldigcle huurgelden, akte te verlenen van
haar aanbocl om alle op huidig ogenblik
verschuldigde huurgelden en kosten onmidclellijk te betalen, te weten wat de
huU1:gelden betreft, per 7 mei I97 4,
75.000 frank));
Dat het vonnis, zonder de bewijskracht
van die conclusie te miskennen, stelt clat
eiseres erkende dat zij de na het eerste
kwartaal I973 vervallen huurgelden nog
verschulcligcl vvas ;
W at het tweecle onderdeel betreft :
Overwegende dat in principe de afgifte
van de cheque op zichzelf geen betaling
uitnmakt en de schuldeiser de betaling
door Inicldel van een cheque mag weigeren;
Overwegencle clat, nu oiseres niet stelcle
clat het ten cleze om betrekkingen tussen
handelaars ging noch clat in de overeenkomst bepaald was clat de huurprijzen
door midclel van een cheque getrokken
hetzij door de hum·ster hetzij door een
dercle mochten volclaan worden, het
vonnis wettelijk van herhaalde wanbetaling mocht ge·wagen ;

W at het clerde onclerdeel betreft :
Overwegende clat, door te releverell
clat het vanwege eiseres niet' ernstig is
zich te beperken tot een aanbocl zoncler
tot betaling over te gaan, en dat de motieven welke zij ter harer verontschulcliging aanvoert niet overtuigend zijn,
het vonnis de conclusie regelmatig beantwoordt ;
·
Dat het micldel niet kan worden aangenomen;
Over het tweecle micldel, afgeleid uit
de schending van de artikelen ll38, 3°,
van het Gerechtelijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
doo1·dat het vonnis de ontbincling van
de huur ten laste van eiseres uitspreekt,
cleze ontbh1cling vaststelt op I8 september
I973 en eiseres veroorcleelt het goecl te
ontrui1nen,
te1•wijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres in haar
conclusie voor clit geval een tegeneis
ingesteld had en voorbehoud had geformuleercl voor een schaclevergoecling geraamd op 400.000 frank wegens meerwaarcle van het eigendom ten gevolge van
door haar uitgevoercle werken, vergoecling eventueel te vermeercleren in de
loop van het gecling, en het vonnis hierover niet statueert (schencling van artikel ll38, 3°, van het Gerechtelijk Wethoek);
tweede onde1·deel, het vonnis cleze tegeneis en clit voorbehoud verwerpt zonder
op cleze conclusie te antwoorden (scherrcling van artikel 97 van de Gronclwet) :
Overwegencle dat eiseres in haar conclusie, voor het geval het huurcontract
zou ontbonclen worden, zeer onclergeschikt, uitclrukkelijk voorbehoucl had
geformuleercl nopens schaclevergoecling
wegens meerwaarcle van het eigenclom ten
gevolge van werken door haar en voor
haar rekening uitgevoercl ;
Overwegende dat dit punt van de
tegenvorclering, hoe het naar gerechtelijk
recht ook rnoet worden omschreven, bij
de rechtbank aanhangig gemaakt was,
zoclat cleze laatste minstens over de ontvankelijkheid ervan cliende uitspraak
te doen;
Overwegende dat het vonnis de aangewende rechtsmiddelen alsmede de door
de verweerclers ingestelde tussenvordering ontvankelijk verklaart en over de
groncl uitspraak cloet behouclens over de
vergoedingen ten gtmste van de verweerders voor wederverhuring en voor bewoning, waaromtrent het de zaak naar een
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latere zitting verwijst ; dat het evenwel
nalaat uitspraak te doen over het in het
middel aangehaalde punt van de tegenvordering;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis doch alleen in zoverre het
nalaat uitspraak te 'doen over de vordering van eiseres tot schadevergoeding
wegens meerwaarde van het eigendom ;
verwerpt de voorziening voor het overige ;
beveelt dat melding van dit arrest zal
gemaakt worden op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter wordt beslist; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Rechtbank
van eerste aanleg te Oudenaarde, zitting
houdende in hoger beroep.

ANTWOORD. - NIET REGELl\1ATIG GEl\WTIVEERDE BESLISSING.

Niet r·egelmatig gemotiveer·d is de beslissing, die is gewezen t.a.v. een par·tij
op wie m·tikel 751 van het Ge1'echtelijk
Wetboek WM'd toegepast en die, zonde1'
passend te antwoor·den op een ver·wee?'
dat door· deze pa1'tij r·egelmatig we1·d
voor·gedr·agen in een concl-usie welke
ter· gr·ijfie v66r· de ter·echtzitting wer·d
ajgegeven, de vor·deTing van de ander·e
par-tij inwilligt (1). (Art. 97 Grondwet;
artt. 742, 746 en 751 G.W.)
(OLOETENS,
T. VAN GHELUWE EN KOLAR.)
ARREST.

21 november 1975. 1 8 kamer. Voo1'zitter·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijklnidende
concl~tsie, de H. Velu, advocaat-generaal.
- Pleite1's, de HH. Houtekier en De
Bruyn.

18 KAMER.- 21 november 1975.
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.
- BESLISSING GEWEZEN T.A.V. EEN
PARTIJ OP WIE ARTIKEL 751 VAN RET
GEREOHTELIJK WETBOEK WERD TOE·
GEPAST.- BESLISSING DIE DE VORDERING VAN DE ANDERE PARTIJ IN·
WILLIGT.
VERWEER DOOR DE
EERSTE PARTIJ REGELll'lATIG VOORGE·
DRAGEN IN EEN OONOLUSIE vVELKE TER
GRIFFIE v66R DE TEREOHTZITTING
WERD INGEDIEND. ---'- GEEN PASSEND
(1) In beginsel wanneer de appellant niet
voor het appelgerecht is verschenen en dus
op de zitting het in zijn akte van hager beroep
voorgedragen middel niet ter beoordeling van
dat gerecht heeft overgelegd, moet cle rechter,
ilie beslist bij een arrest clat ingevolge artikel 751 van bet Gerechtelijk Wetboek geacht
wordt op tegenspraak te zijn gewezen, op dit
miclclel niet antwoorden, ongeacht of het de
openbare orde raakt (cass., 7 decen<ber 1972,
.A?'?'. cass., 1973, blz. 339 en cle noot get. F.D.)
De verwittiging van cle ge1ntimeerde kl·achtens vorenvermeld artikel van het Gerechtelijk
W etboek belet de appellant echter niet op

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 januari 1974 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 742, 745, 746, 748, 780, inzonderheid S0 , van het Gerechtelijk Wethoek en 25, 2° en S0 , van de wet van
SO april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, gewijzigd door . de wet van
29 jun.i 1955,
door·dat het vonnis het hoger beroep
van eiser ongegrond, en voorts het tegenberoep van de verweerders ontvankelijk
en gedeeltelijk gegrond verldaart, en
eiser veroordeelt om aan de verweerders
te betalen het bedrag van 648.000 frank,
min de reeds betaalde bedragen, plus de
verwijlinteresten op het bedrag van
65.78S frank, zonder te antwoorden op
geldige wijze op de vastgestelcle zitting of
voordien conclusie te nemen.
Indien de appellant voor de gestelde dag
ter griffie het oorspronkelijke stuk van zijn
conclusie indient, heeft cleze afgifte, die als
betekening geldt (artikel746 G.W.), tot gevolg
clat de clebatten aanvangen (A. FETTWEIS,
D1·oit jttd·iciai?·e p1·ive, 1973, cl. I, blz. 151,
nr. 234).
Indien, zoals ten deze, de appellant niet
ter terechtzitting verschijnt, moet de rechter
in hager heroep antwoorden op cle micldelen
van deze conclusie, als blijkt clat cleze regel·
matig te zijner beoordeling zijn overgelegd
(zie GU'l'T en STRANART, Exan<en de jurisprudence de droit judiciah·e prive, Rev. crit. jtw.
beige, 1974, blz. 130, nr. 77).
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gelden dat, << nu blijkt dat concluant,
thans eiser, het kwestieuze huis wel
degelijk bewoont en betrekt, doch er
~een handel in exploiteert, het duidelijk
IS dat er geen enkele reden is tot toekenning van enige bijkomende uitwinningsvergoeding; de gei:ntimeerden (thans
de verweerders) inderdaad door het feit
dat concluant de exploitatie van het
hotel heeft laten varen en het goed enkel
bewoont geen enkele bijkomende schade
opgelopen hebben die een bijkomende
uitwinningsvergoeding zou rechtvaardigen; het niet-voeren van een soortgelijke
handel door concluant integendeel voor
de gei:ntimeerden zelfs gunstig is, in de
veronderstelling dat zij elders opnieuw
een handel~zaak zouden begonnen zijn »,
en bovend1en << dat artikel 25, 3D, lid 2
uitdrukkelijk bepaalt dat de bijkomend~
uitwinningsvergoeding, welke verschuldigd zou zijn door het niet-realiseren van
het voornemen binnen de zes maanden
niet verschuldigd is, << indien de verhuur:
der van het onroerencl goed daaraan een
bestei?;ming geeft die hem de terugneming
mogehJk zou hebben gemaakt zonder vergoeding of tegen een vergoeding gelijk aan
of lager dan de vergoeding die hij heeft
moeten betalen >>; dat, nu concluant aan
de gei:ntimeerden reeds een uitwinningsvergoeding van twee jaar betaalde die
hoger is dan die welke zou versclmldigd
zijn ?ij persoonlijk betrekken (geen ver~oedmg) of bij privaat-bestemming (een
Jaar), ten deze op basis van artikel 25,
3~, geen bijkomende uitwinningsvergoedmg kan worden toegekend ; dat, nu het
beroepen vonnis een bijkomende uitwinningsvergoeding
toekende
van
200.000 frank, de hervorming van dit
vonnis zich opdringt »,
tenvijl het vonnis, hoewel bij verstek
gewezen, acht diende te slaan op eisers
co~clusie die v66r de terechtzitting ter
gr1ffie was neergelegd, en mitsdien het
hager beroep niet ongegrond mocht verklaren en aan de verweerders geen recht
op een uitzettingsvergoeding op basis van
artikel 25, 3D, van de wet op de handelshuurovereenkomsten 1nocht toekennen
zonder te antwoorden op de bedoeld~
conclusie waardoor eiser het bestaan van
d~t re.cht uitclru~kelijk betwistte (scherrding, mzonderhmd, van de artikelen 7 42,
745, 746, 748, 780, 3D, van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grondwet);
. en te1·wijl, in ieder geval, nu het vonnis
met ar:tw~?rdt op de ~er griffi.e neergelegde en m ZIJn ove~wegmg~n "Lntdrukkelijk
vermelde concluSie van eiSer, deze beslis-

~ing, vo.or. de weigering ei.sers hager beroep
m te willi~en en voor chens veroordeling
tot betal~ng ':an bedoelde vergoeding
wegens mtzettmg, geen motivering als
door de wet vereist, geeft (schending van
de artikelen 97 van de Grondwet en
25, 2D en 3D, van de wet op de handelshuurovereenkomsten) :

Overwegende dat eiser in conclusie
welke luidens het vonnis op 27 novembe;
1973 ~er griffie werd neergelegd, de in
het mlddel aangehaalde grief aanvoerde;
Overwegende dat het vonnis er zich
toe beperkt te beschouwen dat luidens
artikel 25, 3°, « wanneer de verhuurder
zonder van een gewichtige reden te doe~
blijken, het voornemen op grand waarvan
hij de huurder uit het goed heeft kunnen
zetten, niet ten uitvoer brengt binnen
zes maanden en gedurende ten minste
twee jaar, de vergoeding drie jaar huur
beclraagt, eventueel vermeerderd met
een bedrag toereikend om de veroorzaakte
schade geheel te vergoeden », en dat er
ten deze geen reden is om van het wettelijk minimum van drie jaar af te
wijken;
Overwegencle dat het vonnis zodoende
de in het middel aangehaalde conclusie
niet beantwoordt ;
Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 742, 745, 746, 748 en 780,
3D, van het Gerechtelijk Wetboek en
27 van de wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten,
doonlat het vonnis, bij bevestiging van
de beroepen beslissing, eiser veroordeelt
om aan de verweerders de som van
108.0.00 frank te. betalen wegens terugbetahng van met-verschuldigde huishuur,
te1·wijl eiser zowel in de aide van beroep
als in zijn conclusie deed gelden clat,
« wat de terugbetaling betreft van
108.000 frank, zijnde de door de gei:ntimeerden betaalde huur, vervallen op
15 ap~il1970 en 15 juli 1970, het beroepen
vonn1s een verkeerde toepassing maakt
van artikel 27 van de wet op de handelshuur »;
·
en t~1'wijl h~t vonnis, dat op clit ver"::ern1.Id<;J-el. met. antwoorclt, bijgevolg
ZlJll beshssmg dw het beroepen vonnis
~evestigt in zoverre eiser tot terugbetahng van 1neergenoe1nde so1n van
108.000 frank wordt veroordeeld niet
regelmatig met redenen omkleedt :
Overwegende dat eiser, zowel in de
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akte van hoger beroep als in conclusie
welke luidens het vonnis op 27 november
1973 ter griffie werd neergelegd, de in het
middel aangehaalde grief aanvoerde ;
Overwegende dat het vonnis, zonder
enige motivering, cc bij bevestiging van
het beroepen vonnis » eiser veroordeelt
tot terugbetaling van de niet verschuldigde huur : 108.000 frank;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen in zoverre het
eisers hoger beroep ongegrond verklaart
en eiser veroordeelt tot betaling van een
vergoeding
wege~1s
uitzetting
van
648.000 frank min de reeds betaalde
bedragen, en tot terugbetaling van
108.000 frank wegens niet verschuldigde
huur, alsook in zoverre het uitspraak
doet over de kosten ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opdat
erover door de feitenrechter wordt
beslist; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg
te Leuven, zitting houdende in hoger
beroep.
21 november 1975. -

1e kamer. -

Vom·zitte1·, de H. Delahaye, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve~·,
de H. de Vreese. Gelijklttidende conclusie, de H. Velu, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. De Bruyn.

1e KAJ\I[ER.- 21 november 1975.

10 OVEREENKOMST. GEVOLGEN
TUSSEN DE PARTIJEN.- VoORWAARDE
WAARONDER ZIJ DERDEN TOT VOORDEEL
STREKT.
2° BEWIJS.- BEVVIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. AKTE DIE
MOET WORDEN GEINTERPRETEERD. RECHTER DIE ZICH BEROEPT OP EXTRINSIEKE OMSTANDIGHEDEN OM DE WERKELIJKE WIL VAN DE PARTIJEN TE
BEPALEN. GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN,

3° OVEREENKOMST. BINDENDE
KRACHT TUSSEN DE PARTIJEN.
RECHTER DIE ZICH BEROEPT OP EXTRINSIEKE OMSTANDIGHEDEN OM DE WERKE-

LIJKE WIL VAN DE PARTIJEN TE BEPALEN. - RECHTER DIE AAN DE OVEREENKOMST HET GEVOLG TOEKENT DAT
ZIJ, VOLGENS DE UITLEGGING DIE HIJ
ERAAN GEEFT, WETTELIJK TUSSEN DE
PARTIJEN HEEFT.- GEEN SCHENDING
VAN ARTIKEL 1134 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK.

l o Een overeenkomst heejt slechts gevolgen
tussen de contracte1'ende pa1·tijen en
st1·ekt in 1'egel de~·den slechts tot voordeel wannee1· zij een beding ten behoeve
van een de1·de bevat (1). (Artt. 1165 en
1121 B.W.)
2° De bewijsk1'acht van de akten wordt

niet miskend doo1' de 1'echte1' die, zonde1'
de bewoo1·dingen van een ttit te leggen
akte te miskennen, zich op ext1'insieke
omstandigheden beroept, om de we1·kelijke dmagwijdte te bepalen welke de
partijen aan de akte hebben willen
geven (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
30 De bindende kmcht van een ove1·eenkomst

wordt niet miskend dam· de 1'echte1' die,
bij het zich be1·oepen op ext1'insieke omstandigheden om de we1·kelijke dmagwijdte te bepalen die de pm·tijen aan de
overeenkomst hebben willen geven, hieraan het gevolg toe kent clat zij, volgens de
ttitlegging die hij eman geejt, wettelijk
tttssen de pm·tijen heejt (3). (Art. 1134
B.W.)
(NAAli'I:LOZE VENNOOTSCHAP cc ROYALE BELGE LEVEN-ONGEVALLEN », T. ELlA EN
VENNOOTSCHAP OP AANDELEN MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID cc PLAN·
TATIONS DE GOJYIBO ».)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 april 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel, afgeleid uit de schending van de artikelen 1107, 1119, 1121,
1134, 1135, 1165, 1168, 1175, 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk vVetboek,
35 van het koninldijk besluit van 17 jtmi
(1) Oass., 27 septembe1• 1074 (A?'?', cass.,
1974, blz. 127).
(2) Cass., 28 maart 1074 (A1'1'. cass., 1074,
blz. 833); raaclpl. cass., 11 december 1974 en
6 maart 1075 (ibicl., 1975, blz. 435 en 760).
(3) Haaclpl. cass., 28 maart 1974 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 833) en 27 juni 1975 (ibid., 1975,
blz. 1163),
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betreffende het toezicht op de levensverzekeringso~ldernemingen, en 97 van de
Grondwet,
dom·dat het arrest eiseres in solidgm
met de vennootschap << Plantations de
Gombo " veroordeelt om aan verweerder
te betalen de som van 138.397 frank,
te vermeerderen met de gerechtelijke
interesten, clit bedrag de afkoopwaarde
zijnde van een levensverzekeringspolis,
op 15 april 1966 door de vennootschap
<< Plantations de Gombo » bij eiseres op
het hoofd van verweerder afgesloten, en
deze veroordeling uitspreekt ten laste
van eiseres die, overeenkomstig de
stipulaties van bedoelde levensverzekeringspolis, deze afkoopwaarde reeds had
betaald in handen van haar medecontractante, de vennootschap <<Plantations
de Gombo », op de gronden : dat deze
laatste haar bedoeling het voordeel van
de verzekering aan verweerder te verschaffen klaarblijkelijk heeft uitgedrukt
bij schrijven van 2 december 1967,
waarbij zij hem liet weten dat hij mocht
kiezen tussen de voortbetaling van de
premie of de afkoop van de verzekering ;
dat artikel 6 van de polis luidt : " Le contractant peut demander soit la reduction,
soit le rachat du contrat, Toutefois,
l'exercice du droit au rachat est subordonne, la cas echeant, a l'accord du
ben8:ficiaire (voir article 11) >>; dat luidens
artikel 11 (( le contractant peut a tout
moment, faire modifier par la Compagnie
!'attribution du benefice stipul8 au contrat et non encore acceptS. En cas
d'acceptation, les operations de rachat
sont subordonnees a l'autorisation ecrite
du beneficiaire acceptant. Celui-ci ne peut
racheter la police sans l'accord du contractant. L'acceptation de !'attribution
beneficiaire n'a d'effet que si elle est acMe
par voie d'avenant >> ; dat deze voorwaarde een loutere formaliteit uitmaakte om
de zekerheid te hebben dat de begunstigde met de afkoop inste1nt ; dat eiseres
van deze voorwaarde is afgeweken door
een exemplaar van de polis, al droeg dit
exemplaar geen handtekening, aan de
verweerder af te geven, die het heeft
aanvaard en die het voorstel samen met
zijn werkgever had ondertekend ; dat de
aanvaarding van het voordeel van de
verzekering door verweerder voldoende
bewezen is door het ondertekenen van
het voorstel en het aanvaarden van het
niet van een handtekening voorziene
exemplaar van de polis ; dat eiseres clienvolgens niet gerechtigd was het bedrag
van de afkoopwaarden aan de << Planta-

tions de Gombo » te betalen, vermits zij
de toestemming van verweerder, die de
aanvaardende begunstigde was, niet had
bekomen en zelfs niet had gevraagd ; dat
zij tevergeefs doet gelden dat verweerder
tot de afkoop niet mag overgaan zonder
het akkoord van de contracterende partij,
de "Plantations de Gombo >> (artikel 11
van de polis) ; dat luidens artikel 1121
van het Burgerlijk vVetboek hij die een
beding ten behoeve van een de1·de gemaakt heeft, het niet meer kan herroepen,
indien de derde verklaard heeft daarvan
te willen gebruik maken ; dat men kan
beseffen dat zulke polis in dat opzicht
het akkoord van de contracterende partij
vereist; dat de aanvraag en de ontvangst
van de afkoopwaarde alsook de weigering
ze terug te geven insluiten dat de << Plantations de Gombo >> haar akkoord weigert; dat deze laatste ten onrechte aanvoert dat zij recht had op de afkoop,
bij uitsluiting van verweerder, om de
reden dat laatstgenoemde na de afrekening die tussen hem en haar beheerder
in maart 1968 was gebeurd er niet meer
toe gerechtigd was op enige vergoeding
aanspraak te maken ; dat de weigering
haar akkoord te geven derhalve ongegrond en foutief is en verweerder dan ook
gerechtigd is de afkoop te bekomen,
te1·wijl, ene1·zijds, de verhandelingen
en akkoorden tussen verweerder en zijn
werkgever, de vennootschap << Plantations de Gombo », waarbij eiseres geen
partij is geweest en waaraan zij vreemd
is gebleven, haar niet kunnen worden
tegengeworpen, haar niet verbinden en
ten behoeve van verweerder geen contractueel recht jegens haar in het leven
hebben kunnen roepen, en de overwegingen van het arrest aangaande zulke verhandelingen en akkoorden, waarmee
eiseres niets te maken heeft, derhalve
ten deze irrelevant zijn en geen wettige
rechtvaardiging kunnen opleveren voor
de door het arrest daaruit afgeleide
gevolgtrekkingen en voor de ten laste
van eiseres uitgesproken veroordeling
(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1107, 1134, 1135 en 1165 van
het Burgerlijk Wetboek);
te1·wijl, ande1·zijds, nit de constateringen
zelve van het arrest blijkt dat de levensverzekeringspolis op 15 april 1966 uitsluitencl tussen eiseres en de vennootschap << Plantations de Gombo >> afgesloten werd, verweerder geen contracterende partij was en evenmin, in de zin
van bedoelde levensverzekeringspolis, een
aanvaardende begunstigde, en door anders te beslissen en door te overwegen,
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d'effet que si elle est acMe par un avenant "· De aanvaarding van de begunstigende toekeJming heeft aileen gevolg
indien zij is vastgesteld in een aanhangsel), uitdrul,kelijk gestipuleerd in fine
van artikel 11 van meergenoemde levensverzekeringspolis, een loutere formaliteit
uitmaakte waarvan eiseres zou zijn afgeweken door een exemplaar van de
polis, dat geen handtekening droeg,
af te geven aan de verweerder, die het
heeft aanvaard en die het voorstel samen
met zijn werkgever (namelijk de " Plantations de Gombo ") had ondertekend,
het arrest aan de levensverzekeringspolis
van 15 april 1966 een zin en een draagwijdte toeschrijft die onverenigbaar zijn
met de bewoordingen ervan, inzonderheid de artikelen 6 en 11, aangehaald
in het arrest, en zodoende de bewijskracht
miskent van de levensverzekeringspolis
op 15 april 1966 tussen eiseres en de
vennootschap " Plantations de Gombo "
afgesloten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek), de overeenkomst, die voor
de contracterende partijen als wet geldt,
schendt (schending van de artikelen 1107,
1134, 1135 en 1165 van het Burgerlijk
Wetboek), en ten onrechte aan verweerder de hoedanigheid toekent van aan, vaardende begunstigde van een heeling
voor een ander, hoedanigheid die hij
luidens de voorzieningen van het contract
niet bezat en waarop hij zich dienvolgens
ten opzichte van eiseres niet lean beroepen, nu de voorwaarde van aanvaarding
door de begunstigde, waarin het contract
uitdrukkelijk voorziet, niet is vervuld
(schencling van de artikelen 1107, 1119,
1121, 1134, 1135, 1165, 1168, 1175 van
het Burgerlijk Wetboek, 35 van voormeld koninldijk besluit van 17 juni 1931,
en 97 van de Grondwet) :
Oven,vegende dat nit het arrest en de
stukken waarop het Hof acht vermag
te slaan blijkt dat verweerder de begtmstigde is van een levensverzekering afgesloten tussen eiseres en de in tussenkomst
opgeroepen partij, vennootschap op aandelen met beperkte aansprakelijld1eid
« Plantations de Gombo '' in ·wier dienst
hij stond, dat de contractant, ten deze
laatstgenoemde vennootschap, overeenkomstig artikel 6 van de polis, de afl-wop
van het contract slechts kon doen mits
het akkoord van de begunstigde en dat
de beg.unstigde, overeenkomstig artikel11
van die polis, mits bepaalde voorwaarden,
recht had op afkoop van het contract,

waaruit volgt dat, in strijd met wat het
middel stelt, het contract een recht ten
behoeve van verweerder jegens eiseres
in het leven heeft geroepen ;
Overwegende dat eiseres stelde dat
het recht op afkoop door de beneficiant
slechts kon uitgeoefend worden indien,
overeenkomstig de polis, de beneficiant
de begunstigende toekenning aanvaard
had, aanvaarding die, luidens artikel 11
van gezegde polis, in een aanhangsel
cliende opgenomen te worden ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat deze voorwaarde ten deze Een loutere
formaliteit uitmaakt, gelet op de omstandigheden, enerzijds, dat eiseres zelf van
het heeling is afgeweken door een exemplaar van de polis af te geven aan verweerder, die het heeft aanvaard en die
het voorstel samen met zijn werkgever
had onclertekend, en, anclerzijds, dat de
werkgever op 2 december 1967 aan verweerder liet weten clat het hem behoorcle
te beslissen of hij er belang bij had de
premies verder te betalen of integendeel
de levensverzekering, die totaal buiten
de clienstverbintenis werd aangegaan,
af te kopen ; clat het arrest ook, om de
reclenen die het aanhaalt, in feite vaststelt dat de aanvaarcling van de verzekering door verweercler bewezen is ;
Overwegencle clat de rechter alclus
beslist dat eiseres van het in a.rtikel 11
van de polis vervatte heeling is afgeweken
en clat de contractant hiermecle ingestemcl heeft ; clat hij derhalve de bewijskracht van die bepaling niet miskent en,
nu de partijen vermogen de formaliteiten
in verband met de aanvaarcling te verzaken, de binclende luacht evenmin
schenclt;
Overwegencle voor het overige clat het
arrest de aanvaarcling niet afleiclt nit de
loutere omstancligheicl dat verweerder
de verzekeringsaanvraag heeft ondertekencl cloch onder nieer uit het feit dat
eiseres een exemplaar van de polis aan
verweercler afgegeven heeft en clat, toen '
hij door de vennootschap « Plantations
de Gombo " verzocht werd te kiezen
tussen het verder betalen van de premies
en de afkoop van het contract, verweercler aan eiseres liet weten clat hij de
afkoop van het contract verkoos ; clat
het clienvolgens artikel 35 van het
koninklijk besluit van 17 jtmi 1931 niet
schenclt;
Dat het niicldel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; zegt clat ten gevolge van de
verwerping van de voorziening de vraag
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tot verbindendverklaring geen voorwerp
meer heeft ; veroordeelt. eiseres in de
kosten.

ARREST TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING. VOORZIENING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ.- DRAAGWIJDTE.

21 november 1975. 1 8 kamer.
Vom·zittet• en Ve1·slaggeve1·, de H. Delahaye, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijld~ticlencle conclusie, de H. Velu,
advocaat-generaal.- Pleitet·s, de HH. De
Bruyn en Bayart.

De bu1·ge1'lijke pa1'tij is enkel ontvankelijk
orn zich tegen een a1Test tot buitenVe1'Volgingstelling in cassatie te voo1'zien,
in zoverre zij hie1' bij ve1·oo1·cleelcl worclt
tot schacleve1•goecling jegens cle ve1·clachte
en in cle kosten van cle st1'afvo1·cle1·ing of
van cle b~wge1·lij ke 1'echtsvonle1'ing en in
zove1'1'e het arrest een andere beschikking
bevat clie ~titsluitencl bet1•ekking heeft op
cle burge1'lij ke TechtsvoJ·clet·ing (2).

2 8 KAMER.-

24 november 1'975.

OASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MIDDEL GERIOHT TEGEN DE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING TEGEN DE EISER
INGESTELD. BESLISSING DIE WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD BLIJFT ZELFS
INDIEN HET MIDDEL GEGROND WAS.N IET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk, wegens het ontb1·eken
van belang, is het rniclclel ge1·icht tegen
cle beslissing op cle b~wge1·lij ke 1'echtsvorcle1'ing en geg1·oncl zowel op een telastlegging van becl1'ieglijke vM·cl~dstet•ing
alsop een telastlegging van J•uchtbam·rnaking van fab1'ieksgeheirnen, als cle ve1'om·cleling wettelijk gM·echtvam·cligcl blijft,
zeljs inclien het rniclclel clat enkel tegen
cle ee1·ste telastlegging ge1·icht is, geg1·oncl
was (1).
(DEDOBBELEER, T. PARMENTIER.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 november 1975. - 2 8 kamer.
VooTzitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·,
de H. Meeus. - Gelijkluiclencle concl~tsie,
de H. Duchatelet. advocaat-generaal. Pleitet·s, de HH. Dassesse en M. Gregoire
(deze laatste, van de balie te Brussel).

28

KAJVIER.-

VOORZIENING

24 november 1975.
IN

CASSATIE.

PERSONEN BEVOEGD 0111 ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.-

(1) Cass., 14 januari 1974 (A1·1·. cass., 1974,
blz. 535).

(KREPER, T. BERTRAND EN VAN HOFF.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 november 1975. - 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevet·,
de H. Screvens. Gelijkluiclencle conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.

28

KAJYIER.-

24 november 1975.

BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

STRAFZAKEN. 0NOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF VERWONDIN·
GEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERS·
ONGEVAL. BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIEREOHTER.

De politie1·echter neernt kennis van cle
wanbeclTijven omsclweven in cle m·tikelen 418 en 420 van het Stmfwetboek
en bestaancle in onopzettelijke slagen of
venvondingen die het gevolg zijn van
een ve1'kee1·songeval, wannee1· cleze wanbed1·ijven sarnenhangen of een onsplitsbaa1' geheel vo1·men rnet een miscl1·iJf clat
stmfbaar is kmchtens clezeljcle bepalingen en clat naa1· hern is ve1·wezen overeenkomstig wrtikel 4 of 6 van de wet
van 4 oktobe1• 1867 op de verzachtencle
ornstancligheclen, of met een rniscl1·ijf clat
st1·afbaa1· is krachtens cle wetten of
verm·cleningen op het wegve1·kee1· en clat
bij hern 1·eecls aanhangig is gemaakt
cloo1• het openbaa1· ministe1·ie of het
oncle1'Zoeksge1·echt (3). (Art. 138, 6°bis,
Sv.)
(2) Cass., 6 oktober 1975, sttpm, blz. 158.
(3) Cass., 29 rnei 1973 (Arr. cass., 1973,
biz. 945).
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(PROCUREUR DES KONINGS TE VERVrERS,
T. JASI'AR JEAN EN JASI'AR JOSEPH.)
\

ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 24 avril 197 5 door de Oorrectionele Rechtbank te Verviers in hoger
beroep gewezen ;
Over het middel, hien~it afgeleid dat de
rechter in hoger beroep met toepassing
van artikel 138, 6°bis, van het Wetboek
van strafvordering zich bevoegd heeft
verklaard om kennis te nemen van het
misdrijf van onopzettelijke slagen of
verwondingen, omschreven in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek,
te1·wijl er in onderhavig geval geen
dagvaarding voor de eerste rechter is
geweest vanwege Jean Polis, slachtoffer
van de onopzettelijke slagen of verwondingen, strekkende tot het vaststellen
van de onsplitsbaarheid vw1. dit misclrijf
met de inbreuk op het vvegverkeersreglement, enige inbre_uk waarvoor het
openbaar ministerie Jean J aspar voor de
politierechtbank had gedagvaard wegens
overtrecling van artikel 2 7 -1 van het
koninklijk besluit van 14 maart 1968
houclende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer :
Overwegende dat luidens artikel 138,
6°bis, van het \Vetboek van strafvordering de politierechtbanken kennis nemen van de wanbedrijven omschreven in
de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en bestaande in slagen of
verwonclingen tengevolge van een verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven
samenhw1.gend zijn of een onsplitsbaar
geheel vormen met een misdrijf dat
strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen
en dat naar hen is verwezen overeenkomstig de artikelen 4 of 6 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstancligheden, of met een misdrijf clat
strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen betreffende het wegverkeer
en dat bij hen reeds aanhw1.gig is gemaakt
door het openbaar ministerie of het
onderzoeksgerecht;
Dat hieruit volgt dat ten deze zowel
de correctionele rechtbank, rechtdoende
in hoger beroep, als de politierechtbank
bevoegd was om kennis te nemen van
de aan de verweerder Jean J aspar ten
laste gelegde feiten, al konden die feiten
een inbreuk op de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek opleveren ;
Dat het middel naar recht faalt ;

En over"~eg~mcle dat met betrekking
de beshssmg op de strafvordering
mgesteld ten laste van de eerste verweerder, Jean Jaspar, de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen, werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
~ot

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
24 november 1975. - 2e kamer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conch~sie,
de H.· Duchatelet, advocaat-generaal.

2° KAMER. -

24 november 1975.

1° VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. - SCHORSING VAN
DE VERJARING. - UITSTEL BEVOLEN
TEN EINDE EEN ONDERZOEK WEGENS
VALS GETUIGENIS J\10GELIJK TE J\1AKEN.
- 00RZAAK VAN SCHORSING.
2° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
- VoNNIS OP TEGENSPRAAK VAN DE
POLITIERECHTBANK. - HOGER BEROEP
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ. - TER·
MIJN,
1° U itstel ten einde een onde1·zoek we gens
vals getuigenis mogelijk te maken is een
wettige oorzaak van schorsing van de
stmjvorde1·ing (1). (Art. 24 wet van
17 april 1878.)
2° Hoge1· be1·oep van de btwge1·lijke pm·tij
tegen een vonnis op tegensp1·aak van de
politie1'echtbank moet, op stmffe van
ve1·val, wo1·den ingesteld binnen de te1'·
mijn van a1·tikel 209 van het W etboek
van stmjv01·de1'ing. (Artt. 174 en 203
Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN,
T. CHIRY EN LEDROIT, CHIRY, T, LE·
DROIT.)
ARREST (Ve1'taling.)
HET HOF;- Gelet op het bestreden
(1) Cass., 30 juni 1975 (Ar1·. cass., 1975,
blz. 1166).

-380vonnis, op 20 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Overwegende dat de voorzieningen,
die tegen eenzelfde beslissing zijn ingesteld, samenhangend zijn en dater grond
bestaat om ze samen te voegen ;
I. Op de voorziening van de Procureur
des Konings :

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvorclering
ingestelcl tegen de verweercler Chiry :
Over het midclel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 24 van de
wet van 17 april 1878 houclende de voorafgaande titel van het W etboek van
strafvorclering :
Overwegende clat de verweercler Chiry
bij beschikking van de raaclkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen van 27 december 1972, waarbij verzachtende omstandigheden werclen aangenomen, naar de bevoegcle politierechtbank werd verwezen wegens opzettelijke slagen of verwondingen die een
ziekte of een arbeidsongeschiktheicl hebben veroorzaakt, welke feiten op 23 juli
1972 werclen gepleegd;
Overwegende dat het vonnis beslist
dat de strafvordering door verjaring vervallen is, daar vanaf die feiten meer clan
twee jaar zijn verstreken;
Overwegencle clat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat de politierechtbank op 4 juni 1973
de sluiting van de clebatten heeft mtgesproken en de zaak voor onbepaal.cle
tijcl heeft verwezen, onder de Oinstanchgheid dat Mr. Blondeau, raadsman van
de verweerder Chiry, een klacht wegens
vals getuigenis heeft neergelegd ;
Overwegende clat op 28 mei 1974 de
Procureur des Konings te Bergen geen
verder gevolg heeft gegeven aan het
vooronderzoek wegens vals getuigenis,
verricht op deze aanklacht ;
Overwegende dat blijkens deze gegevens de politierechtbank heeft geacht
dat de te wijzen beslissing op de ldacht
weo·ens vals getuigenis een prejuclicieel
ges~hil uitmaakte in de zin van artikel 24
van de wet van 17 april 1878 en een
wettelijke hindernis vormde voor de
berechting van de strafvervolging;
Overw,egende dat de verjaring van de
strafvordering derhalve geschorst werd
van 4 juni 1973 tot 28 mei 1974, zodat
zij regelmatig werd gestuit binnen de
eerste termijn van een jaar door de beslissing tot verdaging van de zaak uit-

gesproken door de politierechtbank op
24 juni 1974;
Overwegende clat dientengevolge op
de datum van de uitspraak van het
vonnis van 20 mei 1975 de verjaring van
de strafvordering ingesteld tegen de
verweerder Chiry nog niet was ingetreden;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld door de verweerder
Ledroit tegen de verweerder Clury :

Overwegende dat eiser onbevoegd is
om tegen die beslissing cassatieberoep
in te stellen ;
II. Op de voorziening van de eiser
Chiry, beldaagde :
Over het micldel hier·nit afgeleid clat het
vonnis het hoger beroep vm1. verweerder,
burgerlijke partij, ontvankelijk verklaart,
tenvijl dit hoger beroep werd ingesteld
na de wettelijke termijn van tien dagen :
Overwegende dat het beroepen vonnis
op tegenspraak werd gewezen op 18 november 1974, en dat de verweerder
Ledroit, burgerlijke partij, zijn hoger
beroep heeft ingesteld op vrijdag 29 november, met dien verstande dat de dag
ervoor geen wettelijke feestdag was;
Ovenvegende dat krachtens de artikelen 17 4 en 203 van het W etboek van
strafvordering het hoger beroep van
verweerder, behalve het geval van overmacht, moest worden ingesteld :uiterlijk
tien dagen na de clag van de mtspraak
van de beslissing ;
Overwegende dat het vonnis, dat het
hoger beroep voor zover het g~ric.ht is
tegen de civielrechtelijke besclukkmgen
van de beroepen beslissing ontvankelijk
verklaart, zonder erop te wijzen dat verweerder door overmacht verhinderd werd
te handelen, deze beslissing teniet doet,
de feiten die de bestanddelen van de
telastleggingen opleveren bewezen ve:ldaart, de eis van de verweerder Ledr01t
toewijst en eiser veroordeelt tot de
betaling van schadevergoeding en in de
kosten van de beide instanties, voornoemde wetsbepalingen schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, voegt de voorzieningen van de Procureur des Konings te
Bergen en van de eiser Chiry samen ;
vernietigt het bestreden vonnis ; verwerpt
de voorziening van de Procureur des
Konings, voor zover d~z~ gericht.. is
tegen de beslissing op de mvmlrechtehJke
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vordering ; veroordeelt de verweerder
Ledroit in de kosten van de voorziening
ingesteld door de eiser Chiry; laat de
overige kosten ten laste van de Staat ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Charleroi, zitting houdende in hoger
beroep.
24 november 1975. - 2 8 kamer. Voo?'Zitte?·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggeVB1',
de H. Screvens. Gelijklttidende conclttsie, de H. Duchatelet, advocaatgeneraal. Pleite?', de H. Blondeau
(van de balie te Bergen).

28

KAMER.-

VONNISSEN

24 november 1975.

EN

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. BLOED- OF AANVERWANTEN VAN DE BEKLAAGDE ALS GETUIGEN GEHOORD. WETBOEK VAN
STRAFVORDERING, ARTIKEL
156.
DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING.

In co?'?'ectionele zaken en politiezaken
mogen de pe1·sonen wam·van spmke in
artikel 156 van het Wetboek van stmjvo?·de?·ing als getttigen niet wo1·den gehom·d, zelfs niet om loute?'e inlichtingen
te ve?'schaffen, wannee?' het openbaa?'
ministe?'ie, de burge?'lijke pa1·tij of de
beklaagde zich tegen httn ve?'lwo?' hebben
verzet (1). (Artt. 156 en 189 Sv.)
(SIMON.)
ARREST

(VB1'taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen ;
Over het middel an'lbtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 156
en 176 van het Wetboek van strafvordering :
(1) Raadpl. cass., 12 september 1960 en
29 mei 1961 (Bttll. en Pas., 1961, I, 42 en
1035); 23 juni 1969 (A?'1', cass., 1969, biz. 1056).

Overwegende dat het proces-verbaal
van de terechtzitting van 17 december
1974 van de correctionele rechtbank
vermeldt dat het openbaar ministerie
zich heeft verzet tegen het verhoor van
de vader van de beklaagde als getuige
" onder ede " en dat die persoon werd
gehoord "bij wijze van loutere inlichtingen ";
Overwegende dat bij toepassing van
artikel 156 van het Wetboek van strafvordering, de bloedverwanten in opgaande lijn van de beldaagde, wanneer het
openbaar ministerie, de burgerlijke partij
of de beklaagde zich tegen hun verhoor
hebben verzet, niet mogen worden verhoord, zelfs niet om loutere inlichtingen
te verschaffen ;
Dat de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser derhalve door
nietigheid is aangetast ;
Overwegencle dat wegens de vernietiging van die beslissing de beslissing
waarbij Joseph Wery, die zich niet in
cassatie heeft voorzien, civielrechtelijk
en hoofdelijk aansprakelijk voor de
geldboeten en de ten laste van eiser,
diens aangestelde, gelegde kosten werd
verklaard geen bestaansreden meer heeft ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond is om de door eiser aangevoerde
middelen te onderzoeken, welke middelen
geen vernietiging zonder verwijzing zouden ktnmen meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, voor zover het uitspraak doet op de strafvordering ingesteld tegen eiser, met dien verstande dat
de beslissing waarbij Joseph Wery civielrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijk
voor de geldboeten en de door eiser
veroorzaakte kosten wordt verklaard
geen bestaansreden meer heeft ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Charleroi, zitting houdende
in hoger beroep.
24 november 1975. - 2 8 kamer. V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1',
de H. Screvens. Gelijklttidende conclttsie, de H. Colarcl, advocaat-generaal
- Pleiter, de H. Fries (van de balie te
Bergen).

3822 8 KAMER.- 25 november 1975.

Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 7-1 van het V erdrag

tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden,
ondertekend te Rome op 4 november 1950
en goedgekeurd door de wet van 13 mei
1955, 9, 97 van de Grondwet, 2, 387
nieuw, 389 oud van het Strafwetboek,
I en 2 van de wet van 28 oktober 1974
tot wijziging van de artikelen 387, 388
en 389 van het Strafwetboek, van de
artikelen 229 en 230 van het Burgerlijk
Wetboek en van artikel 1269 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doo?'dat het arrest, vaststellend dat
eiser vervolgd werd wegens het onderhouden van een bijzit in de echtelijke
woni~g tussen 2 oktober 1973 en 23 janual'l 1974, hem veroordeelt tot een geldboete van 50 frank en tot betaling van
een frank schadevergoeding aan verweerster om de redenen dat weliswaar artikel 389 van het Strafwetboek door de
wet van 28 oktober 1974 werd opgeheven,
rnaar die wet nochtans het overspel door
de echtgenoot gepleegd als misdrijf beschouwt en beteugelt ; dat de nieuwe wet
enerzijds de beteugeling van overspel van
de man strenger heeft gemaakt door de
continu!teit van de overspelige betrekkingen in de echtelijke woonst niet meer
te vereisen en anderzijds de strafmaat
op het overspel gem.ilderd heeft ; dat
derhalve ter beoordeling van het vroeger
door eiser gepleegde feit de nieuwe mildere bepalingen moeten toegepast worden
met uitsluiting van de strengere ; dat,
vermits eiser zich schulclig heeft gemaakt
aan onderhoud van bijzit, zoals destijds
door artikel 389 van het Strafwetboek
bepaald, zulks meteen het bewijs levert
van het door de nieuwe wetgeving strafbaar gestelde overspel, waarop het arrest
de nieuwe strafmaat toepast,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, de wet van
28 oktober 1974, die het misdrijf van
onderhoud van bijzit opgeheven heeft
en die in werking getreden is op 9 de-

(1) Raadpl. « Overwegingen bij artikel 2
van het Strafwetboek ,, rede uitgesproken
door advocaat-generaal Depelchin op de
plechtige openingszitting van het Hof van
1 september 1965, Bttll., 1966, inzonderheid
blz. 12 e. vlg.
Raadpl. eveneens, behoudens de in deze
rede aangehaalde rechtspraak : cass., 17 februari 1964 (Bttll. en Pas., 1964, I, 640),
23 augustus 1965 (ibicl., 1965, I, 1207), 30 november 1970 (.A?'1'. cass., 1971, blz. 305),
15 oktober 1973 (ibid., 1974, blz. 180) en
24 september 1974 (ibid., 1975, blz. 100).

V 66r de inwerkingtreding van de wet van
28 oktober 1974 was overspel van de vrouw,
luidens artikel 387 van het Strafwetboek,
strafbaar met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en werd de man die schuldig
was aan het onderhouden van een bijzit
in de echtelijke waning, gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar. De genoemde wet heft artikel 389 op en wijzigt
artikel 387 in clie zin dat zowel de man als
de vrouw die schulclig wordt bevonden aan
overspel, veroordeeld wordt tot een geldboete
van 26 tot 100 frank.

1° OVERSPEL.- 0NDERHOUDEN VAN
EEN BIJZIT IN DE EOHTELIJKE WONING,
VOOR DE INWERKINGTREDING VAN DE
WET VAN 28 OKTOBER 1974. - MISDRIJF STRAFBAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE vVET. - TOEPASBARE STRAF.

2o WETTEN EN BESLUITEN.
TOEPASSING IN DE TIJD. - STRAFZAKEN.- 0NDERHOUDEN VAN EEN BIJZIT
IN DE EOHTELIJKE WONING, VOOR DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN
28 OKTOBER 1974. - MISDRIJF STRAFBAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN
DEZE WET. - TOEPASBARE STRAF.
1 o en 2° De man, die zich v661· de inwe1'!£ingt?·ecling van de wet van 28 oktobe?'
1974 schttldig heejt gemaakt aan het
onde1·houden van een bijzit in de echtelijke waning, lean na de inwe?'kingt?·ecling van die wet wo1·den gest1·ajt met
de lichte1·e stTaj die deze wet 01J ove1·spel
stelt (1). (S.W., artt. 387, gewijzigd
door artikel I van de wet van 28 oktober 1974, en 389, opgeheven door
artikel 2 van die wet.)
(V.D.V ... ,

T,

A.)

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 13 januari 1975 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

-383cember 1974, de strafbaarheid van dit
misdrijf zowel voor het verleden als voor
de toekomst opgeheven heeft daar het
op grove wijze de gelijkheid van de
Belgen voor de wet miskende, zodat eiser
niet regelmatig door het op 13 januari
197 5 uitgesproken arrest wegens clit
misdrijf veroordeeld is geworden (scherrding van de artikelen 7, lid 1, van het
verdrag van Rome, 9 van de Grondwet,
2 van de wet van 28 oktober 1974 en 2
van het Strafwetboek) ;
tweede onderdeel, het misdrijf van
overspel in de door de betichting in aanmerking geiwmen periode van 2 oktober
1973 tot 23 januari 1974 ten laste van
eiser niet bestond en het arrest ten onrechte aan dit lastens eiser nieuwe misdrijf terugwerkende kracht verleent;
door vast te stellen dat eiser destijds
onderhoud van bijzit heeft gepleegd en
hem vervolgens · te veroordelen met de
straffen door de wet van 28 oktober 1974
voor overspel ingesteld, het arrest deze
strafwet bij analogie met het opgeheven
misdrijf van onderhoud van bijzit toepast in malam JJa?'tem ten laste va;n. eiser
(schending van de artikelen 7-1 van het
verdrag van Rome, 9 van de Grondwet,
2, 387 nieuw, 389 oud van het Strafwetboek, 1 en 2 van de wet van 28 oktober 1974);
derde onderdeel, het arrest enerzijds
vaststelt dat de betichting van onderhoud van bijzit opgeheven werd, anderzijds echter beslist dat eiser zich tach aa;n
dit nochtans opgeheven misdrijf schuldig
heeft gemaakt om hem vervolgens wegens
overspel, dat destijds niet strafbaar
was, te bestraffen; dergelijke motieven
dubbelzinnig en tegenstrijdig zijn daar
zij een opgeheven misdrijf in al zijn bestanddelen in aanmerking nemen om
vervolgens wegens een bestanddeel, dat
toen het gepleegd werd niet strafbaar
was, eiser te veroordelen (schending van
artikel 97 van de Grondwet) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de wet van
28 oktober 197 4 en uit haar voorbereiding
blijkt dat de wetgever enerzijds de strafbaarheid van de buitenechtelijke betrekkingen van de man volledig met die van
de vrouw heeft willen gelijkstellen, terwijl onder het stelsel van het opgeheven
artikel 389 van het Straf>vetboek het
strafbare karakter van het overspel van
de man bovendien vereiste dat hij zijn
bijzit in de echtelijke waning zou onderhouden hebben, en a~1derzijds de buitenechtelijke betrekkingen van beide echt-

genoten met een gelijke maar lichtere
straf heeft willen beteugelen ;
Overwegende dat aldus de feiten omschreven als onderhoud van bijzit onder
het stelsel van het opgeheven artikel 389,
noodzakelijk overspel inhouden ;
Dat de wet de strafbaarheid van het
v66r haar inwerkingtreding gepleegde
onderhoud van bijzit niet heeft opgeheven;
Dat het onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest eiser veroordeelt, niet wegens overspel in de zin
van de wet van 28 oktober 1974, maar
wegens onderhoud van bijzit en op deze
feiten de mildere straf van de nieuwe wet
toepast ; dat het aldus geen terugwerkende kracht aan laatstvermelde wet
geeft en deze enkel toepast in de voor
eiser meest gtmstige bepalingen ;
Dat het onderdeel van het middel niet
kan worden aangenmnen ;
W at het derde onderdeel betreft ;
Overwegende dat uit het arrest duidelijk blijkt dat de feitenrechters beschouwen dat het misdrijf van onderhand van bijzit enkel voor de toekomst
werd opgeheven, dit is voor de feiten
gepleegd na de inwerkingtreding van de
wet van 28 oktober 1974; dat het eiser
dan ook wegens dit misdrijf met de
lichtere straf van die wet bestraft ; dat
zulks dubbelzinnig noch tegenstrijdig is;
Dat het onderdeel van het middel
feitelijke grondslag mist ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de wet
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van verweerster :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 november 1975. - 2 8 kamer. Vom·zitte1·, de H. INauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Sury.- Gelijkluidende conclusie (1),
(1) De conclusie van het openbaar minis·
tel'ie verscheen in het Rechtsktmdig W eelcblad,
1975-1976, kol. 1437 tot 1444.
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Pleite1·, de H. Houtekier.
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1° ARBEIDSOVEREENKO.M:ST.

-BE-

GRIP.

2°

ARBEIDSOVEREENKO.M:ST.
WERKLIEDEN. BEGRIP.

1° Vo01' het bestaan van een w·beidsovereenkomst is vm·eist dat een ve1·bintenis tot
het ve1'1'ichten van a1·beid is aangegaan.
2° Voo1· het bestaan van een w·beiclsove?'·
eenkomst vom· we1·klieden is niet ve1·eist
dat het tijdstip van begin en eincle van
de voo1· het ve1·1·ichten van de beclongen
m·beid bestemde ·tijcl bij overeenkomst
tttssen pm·tijen is bepaalcl. (Art. I wet
van IO maart I900.)
(JOYE, LIBOTTE EN
PERSONENVENNOOTSOHAP
lVIET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«BELGIAN KING AlVIUSEl\iENT l>).
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart I975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1 van de wet van
10 maart I900 op de arbeidsovereen,
komst, gewijzigd door de wetten van
20 juli I932, 22 juli I952, 4 maart 1954,
30 april 1958, 20juni 1960, 20 juli I96I,
IO december 1962 en 2I noven1.ber 1969,
13I9, I320, I322 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet, evenals, voor zoveel als nodig, van de artikelen 4, I 0 , 3°, van de wet van 26 januari
195I, I, 2, 5 van het koninklijk besluit
van 12 novembm; 1952, 2I, 35, I 0 , van
de wet van 27 jemi I969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december I944,
2, 3, 2°, van het kOliinldijk besluit van
28 november 1969, 36, § I, en 53, 2°, van
de Arbeidswet van I6 maart I97l,
cloorclat ' het hof van beroep de eerste
twee eisers · als :-verkgevers in de zin
van artikel I van de wet van I 0 maart
1900 beschouwt en aldus wegens de nietnaleving van verplichtingen, wettelijk

tot werkgevers in deze zin beperkt, veroordeelt en derde eiseres civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart, op grond van
de beweegredenen : « dat het strafdossier
aantoont dat eerste eiser, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belgian King Amusement,
teneinde te ontsnappen aan de sociale
zekerheidsregeling, een vernuftig systeem
heeft uitgevonden waarbij hij jonge
vrouwon tegen vergoedirig te werk stelt
in zijn exploitatie ; dat hem aanwezigheid
op bepaalde uren op de dansvloer en aan
de toog van de inriohting van eerste eiser
tot doel heeft de klienteel aan te lokken
en tot het verbruiken van drank aan te
zetten. ; dat hen een vooraf overeengekomen loon wordt uitbetaald naar de
duur van het geleverde werk ; dat de
voorwaarden van de arbeidsovereenkomst nauwkeurig vastgelegd werden
in het reglement van de zogeheten « Fan
Club )) ; clat de werkneemsters de arbeidsovereenkomst onclerschrijven door zich
lid te maken van deze club ; dat op hun
werkprestaties toezicht wordt uitgeoefend
door tweede eiser, die door eerste eiser
a1s gerant van de inrichting werd aangesteld, de werkneemsters aanwerft en
de berekening en de uitbetaling van de
lonen verricht; dat dit toezicht daadwerkelijk is vermits de gerant gehouden
is het loon te berekenen op grond van
de uren van aanwezigheid van deze
werkneemsters op de dansvloer of aan de
toog van de inrichting; dat de continui'teit van het gepresteerde werk verzekerd
wordt door de toepassing van een stelsel
van premies en punten, met dien verstande clat inclien de werlmeemsters in
gebreke blijven binnen een bepaalde
tijclsspanne een voldoend aantal uren te
presteren, ieder recht op loon vervalt ;
dat de onder de mom van ee~1 lidmaatschap van een dansclub aangegane arbeidsovereenkomst volleclig beantwoordt
aan de vereisten gesteld door artikel 1
van de wet van IO maart 1900, vermits
de hogeraangehaalcle gege:vens aantonen
dat het door de aangeworven vrouwen
gepresteerde werk onderworpen is aan
het gezag, de leiding en het toezicht van
hem werkgever >>,
te1·wijl de rechters in hoger beroep enkel
het bestaa.n. vaststellen van gezag, leicling
en toezicht door de eerste en tweede
eisers op de lede.n. van de « Dancing
King II Fan Club >>, indien cleze in
genoemde inrichting aanwezig zijn, en
integencleel nergens vaststellen dat de
leden van deze « club >> zich ertoe ver-

-385bonden hadden om op bepaalde tijdstippen, of zelfs op de ogenblikken van hun
keuze, aanwezig te zijn op de dansvloer
of aan de toog, of zelfs gewoon in de
bewuste dansgelegenheid ;
terwijl artikel 1 van het reglement van
de « Fan Club » trouwens in klare en
duidelijke termen bepaalt « dat . . . ze
komen en gaan wanneer ze dat willen » ;
terwijl, echter, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 1 van de wet
van 10 maart 1900 de overeenkomst is
krachtens welke een werlmeemster zich
verbindt te arbeiden, en de werkgever
voor deze consensueel verplichte arbeid
eeu loon te betalen ;
terwijl aldus niet wettelijk tot het
bestaan van een arbeidsovereenkomst
kan besloten worden, indien de band
van ondergeschiktheid aanwezig is, doch
de arbeidster contractueel niet gehouden
is arbeid daaronder te leveren, zodat het
hof van beroep, door het bestaan van
een arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 1 van de wet van 10 maart 1900
te erkennen, waar de voorwaarden tot
zulk bestaan in deze wetsbepaling bepaald niet als vermeld worden vastgesteld, de artikelen 1 van de wet van
10 maart 1900 en 97. van de Grondwet
schendt, en de bewijskracht gehecht aan
de klare en duidelijke termen van het
« club >>-reglement miskent, waarin deze
niet-vervulling uitdrukkelijk was bepaald
(schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek
alsmede, voor zoveel als nodig, de overige
in het middel aangehaalde wetsbepalingen):
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat de taak van de door eerste eiser
te werk gestelde meisjes erin bestond,
tegen betaling van een vooraf overeengekomen loon « naar de duur van het
geleverde werk », op bepaalde uren op de
dansvloer en aan de toog van zijn inrichting aanwezig te zijn met het doel
de clienteel aan te lokken en tot verbruik
van drank aan te zetten ;
Dat, wanneer het arrest vervolgens
overweegt « dat de voorwaarden van de
arbeidsovereenkomst nauwkeurig vastgelegd werden in het reglement van de
zogeheten Fan-Club », het duidelijk te
kennen geeft dat dit reglement bepaalt
welke arbeid moet worden verricht en
onder welke voorwaarden deze moet
worden verricht;
Dat door de overweging << dat de werkneemsters de arbeidsovereenkomst onderschrijven door zich lid te maken van deze
CASSATIE, 1976. 13

club·», het arrest ten slotte oordeelt dat
door de toetreding tot de club en het
onderschrijven van het reglement de
te werk gestelde meisjes zich onmiskenbaar ertoe verbinden de uit het lidmaatschap voortvloeiende en in het
reglement omschreven verplichtingen na
te komen;
Dat het arrest door de aangehaalde
overwegingen derhalve duidelijk beslist
dat de betrokken meisjes de verbintenis
hebben aangegaan de vastgestelde arbeid
te verrichten ;
Overwegende dat voor het bestaan
van een arbeidsovereenkomst voor werklieden niet vereist is dat het tijdstip
van begin en einde van de voor het
verrichten van de bedongen arbeid bestemde tijd bij overeenkomst tussen
partijen is bepaald;
Dat de beslissing dat de betrokken
meisjes door een arbeidsovereenkomst
gebonden zijn derhalve niet onverenigbaar is met de bepaling van een reglement, luidens welke « ze komen en gaan
wanneer ze dat willen » ;
Dat het middel niet kan worden aa~1.
genomen;
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, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
25 november 1975. - 2e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1"slaggeve~·,
de H. Delva. - Gelijkhtidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleite~·, de H. Biitzler.
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1° VERNIELING VAN TITELS. BESTANDDELEN VAN RET 1\'IISDRIJF.

2° CASSATIEMIDDELEN. -

STRAF·

ZAKEN.- MIDDEL WAARIN FElTEN EN
REOHT VERl\iENGD ZIJN . - NrET ONTVANKELIJK 1\'IIDDEL.

1° Opdat de vemieling van een titel met
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Strajwetboek stmjbaar zott zijn, volstaat
het dat de vernielde titel, zelfs ve?·nietigbaa?', de g1·onclslag van een ?'echt kan
zijn of een verbintenis kan teweegbrengen (1).
2° Niet ontvankelijk wegens vermenging
van jeiten en ?'echt, is het •middel dat
het Hoj zou verplichten jeitelijke gegevens na te gaan (2). (Art. 95 G.W.)
(SCHEVELENBOS, T. WUYTS J. EN L.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 maart 197 5 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

Over het eerste en het vierde middel
sam en, afgeleid,
het ee1·ste, uit de schending van de
artikelen 461, 463 en 527 van het Strafwetboek,
doonlat het arrest eiser veroordeelt
wegens het vernietigen van een titel,
te1·wijl aileen de kwaadwiilige of bedrieglijke vernietiging van een titel die
een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding inhoudt of teweegbrengt, strafbaar is;
het vienle, uit de schending van de
artikelen 97, llO en volgende van de
Grondwet, 1315, 1319, 1320, 1321, 1341,
1349 en 1353 van het Burger1ijk Wetboek,
doonlat het arrest uit het geheel van
de overeenstemmende vern<oedens de
vernietiging van een titel afleidt, waarvan
de « rechtsgeldigheid misschien aanvechtbaar was, 1naar waaruit derden eventueel
een recht hadden ku.nnen putten " en op
groncl hiervan eiser veroordeelt om te
hebben vernietigd een titel die een verbintenis, beschikking of schuldbevrijding
inhielcl of teweegbracht,
te1·wijl eiser in conclusie had betoogd
dat de zogezegde titel niet gedateerd was,
(1) Raaclpl. cass., 29 oktober
en Pas., 1907, I, 29), 1 december
1931, I, 1) en 20 februari 1939
1939, biz. 56).
(2) Cass., 6 januari 1975 (A1'1',
biz. 503).

1906 (Bttll.
1930 (ibid.,
(Arr. cass.,

cass., 1975,

dat hij (slechts) ondertekend was met
de voornaam van de aflijvige en aileen
wensen uitdrukte maar geen verbintenissen, beschikkingen of schuldbevrijdingen inhield of teweegbracht :
Overwegende dat het eiser ten laste
gelegde feit, zoals door artikel 527 van
het Strafwetboek omschreven, erin bestaat « registers, minuten of oorspronkelijke alden van het openbaar gezag,
titels, biljetten, wisselbrieven, handelsof bankpapieren die een verbintenis,
beschikking of schuldbevrijding inhouden
of teweegbrengen, op enigerlei wijze
kwaadwiilig of bedrieglijk te hebben
verni~tigd, meer bepaald een brief geschreven door Leemans Leontina inhoudende zekere beschikkingen betreffende haar nalatenschap " ;
Overwegende dat eiser in conclusie had
betwist dat de brief « een verbintenis,
beschikking of schuldbevrijding zou hebben ingehouden of teweeggebracht " en
een testament was « wijl het niet gedateerd was en er geen handtekening op
voorkwmn ; een voornamn aileen niet
geldt als hm<dtekening, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden, welke ten deze
niet aanwezig waren " ;
Overwegende dat het arrest uit een
reeks van feitelijke vaststellingen zowel
in verband met de daad, de omstandigheden en het opzet van de vernietiging
van kwestieuze brief, als betreffende het
rechtskarakter en de inhoud ervan, en
ten deze meer bepaald met vermelding
van een. aantal onmiddeilijk uitvoerbare
laatste wilsbeschikkingen, een geheel
van overeenste1nmende vermoedens afleidt op grond waarvan het beslist << dat
beldaagde (thans eiser) een titel vernietigd heeft, waarvan de rechtsgeldigheid
1nisschien aanvechtbaar was, maar waaruit derden eventueel een recht hadden
kunnen putten ; dat ailes erop wijst dat
hij deze titel kwaadwillig of bedrieglijk
vernietigde " :
Overwegende dat artikel 527 van het
Strafwetboek niet vereist dat de vernielde
titel onaanvechtbaar of op zichzelf geldig
zou zijn gewecst, doch enkel dat de vernielde alde, zelfs vernietigbaar, de grondslag van een recht kan zijn of een verbintenis teweegbrengen kan;
Dat het arrest door de voorgaande
beschouwingen derhalve wettig gerechtvaardigd is en eisers conclusie beantwoordt;
Dat het eerste en het vi8l·de middel
niet kunnen worden aangenomen ;
·
'Over het tweede middel, afgeleid uit
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de schending van de artikelen ll01, ll34,
1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wethoek,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van artikel 6, lid 2, van het
verdrag tot bescherming van de Rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden,
doo1·dat het arrest stelt dat eisers dochter de villa kosteloos mocht blijven
bewonen,
tenvijl de kosteloosheid van die bewaning uit geen enkel element van het
dossier blijkt :
Overwegende dat het onderzoek van
het middel het Hof 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;

II. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de tegen eiser
ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert;
'
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 november 1975. - 2• kamer. Vom·zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Delva. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. Ooms en Ickx (heiden
van de balie te Antwerpen).
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VONNISSEN

25 november 1975.

EN

TIGHEID VAN DE REOHTSPLEGING TER
TERECRTZITTING KAN BLIJKEN UIT DE
VERMELDINGEN VAN DE BESLISSING.

In politie- en coTrectionele zaken kan de
wettigheid van de rechtspleging te1·
te1·echtzitting wam·op het vonnis of het
aTrest werd uitgesproken, bij ontstentenis
van een 1•egelmatig p1•oces-verbaal van
deze te1·echtzitting, blijken ttit de vm·meldingen van de beslissing (I).
(DE WINTER,
T. SEGERS EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 23 mei 1975 door het Hof
van beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 190bis en 2ll
van het W etboek van strafvordering,
783 van het Gerechtelijk Wetboek, 10 van
de wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken
van eenvoudige en correctionele politie
en 96 van de Grondwet,
dom·dat het laatste proces-verbaal van
de openbare terechtzitting niet is gedateerd,
waardoor de voormelde artikelen geschonden worden, en waardoor dit zittingsblad nietig is, en meteen ook de
ganse procedure :
Overwegende dat het in het middel
bedoelde « proces-verbaal van openbare
zitting )), dat geen datum vermeldt, uitsluitend vaststelt dat het hof van beroep
in de zaak tegen eiser « na beraadslaging
arrest verleent )) ;
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat het op 23 mei
197 5 werd uitgesproken in openbare
zitting van het Hof van beroep te Antwerpen, alwaar aanwezig waren de heren
Ceulemans, voorzitter, Vanderlioeght en
Raymaekers, raadsheren, die het arrest
hebben ondertekend; dat uit het regel. matig zittingsblad van 24 april 1975,
zitting waarop het onderzoek van de
zaak plaatshad en de uitspraak op
23 mei 197 5 werd gesteld, blijkt dat het
hof van beroep was samengesteld uit

ARRESTEN.

STRAFZAKEN. POLITIE- EN CORREOTIONELE ZAKEN. GEEN REGELMATIG
PROOES-VERBAAL VAN DE TERECRTZITTING W AAROP RET VONNIS OF RET
ARREST WERD UITGESPROKEN.- WET-

(1) Cass., 14 en 21 mei 1962 (Bttl!. en Pas.,
1962, I, 1032 en 1067); raadpl. cass., 17 juni
1968 (.A?'?'. cass., 1968, biz. 1260) en 4 maart
1975 (ibid., 1975, biz. 752).

-388dezelfde magistraten als die wier namen
voorkomen in het arrest en die dit laatste
hebben getekend;
Overwegende dat het arrest het bewijs
oplevert van de vaststellingen die het
doet, zulks tot de betichting van valsheid, vordering die ten deze niet werd
ingesteld ; dat deze vaststellingen het
Hof in de mogelijkheid stellen na te gaan
dat het arrest op 23 mei 1975 werd
uitgesproken, op deze dag de op straffe
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en de rechters
die het uitspraken al de terechtzittingen
hebben bijgewoond waarop de zaak
behandeld werd ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende, in zoverre de voorziening is gericht tegen de beslissing op
de strafvorderi:ng, dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat de
beslissing overeenkomstig de wet is
On> die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
25 november 1975. 2 8 kamer.
Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
-ivaarnemencl voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Versee. - Gelijlchddende conchtsie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Ickx (van de balie te
Antwerpen).
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25 november 1975.

1°

HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN,
STRAFVORDERING. HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. VERZWARING.VAN DE IN EERSTE AANLEG UITGESPROKEN VEROORDELING. ONWETTIGHEID,

2°

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING.
0VERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT.
TERJ\UJN.

(1) Cass., 16 september 1975, sup1•a, blz. 77.
(2} Cass., 11 maart 1974 (A1'1', cass., 1974,
blz. 757).
(3} Cass., 10 december 1974 (A1-r. cass.,
J 975, blz. 430),

3°

VERJARING. STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. GEOONTRAVENTIONALISEERD WANBEDRIJF. ------,- TERlVIIJN.

4°

VERWIJZING NA CASSATIE. STRAFZAKEN. 0ASSATIE VAN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. STRAFVORDERING VERVALLEN.- KosTEN
VAN
DEZE
REOHTSVORDERING
lVIOETEN TEN LASTE VAN DE STAAT
WORDEN GELEGD.- 0ASSATIE ZONDER
VERWIJZING,

5°

VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN, VOORZIENING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE. VERNIETIGING VAN DE BESLISSING WAARBIJ DE
BEKLAAGDE vVORDT VEROORDEELD. STRAFVORDERING VERVALLEN. - B E SLISSING WAARBIJ DE BURGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ NIET
AANSPRAKELIJK vVORDT
VERKLAARD
VOOR DE KOSTEN VAN DE STRAFVORDE·
RING. V OORZIENING ZONDER VOORWERP.

1° De belclaagde kan op zijn hager beroep
alleen niet wonlen ve1'001'deelcl tot een
zwaanle1·e st1·aj dan cUe wellce dam· de
ee1·ste 1·echte1' is ~titgesp1·olcen (1). (Artikel 202 Sv.)
~tit een
ove1't1'ed·ing van het vVegvM·lcee1'Sreglement vmjaaTt noodzakelijk dam· ve1·loop
van twee jaar sinds de jeiten, de scho1·sing van de ve1ja1·ing niet inbeg1·epen (2).
(Art. 8 wet betreffende de politie op
het wegverkeer, art. 68 ; artt. 22, 24
en 25 wet van 17 april 1878.)

2. De stTajvonlm·ing voo1·tvloeiend

~tit een
gecontmventionalisee1·d wanbed1·ijj vm·jam·t nooclzalcelijk doo1· vedoop van
twee jaa1· sincls cle jeiten, de scho1·sing
van cle ve1ja1·ing niet inbeg1·epen (3).
(Artt. 21, lid 2, 22 en 23 wet van
17 april 1878.)

3° De st1'ajvo1·de1·ing voo1·tvloeiend

4° vVanneer de besl-issing op de st1·ajvo1·dering ve1·nietigcl wordt, mam· cleze
1'echtsvm·cle1·ing ve1·vallen was op cle
datttm waa1·op de beslissing gewezen
wercl, en de kosten van de 1'echtsvorde1·ing
ten laste van de Staat moeten worden
gelegd, geschiedt de cassatie zonder
venvijzing (4).

(4) Cass., 30 juni 1975
blz, 1166).

(A1·r. cass., 1975,

-3895° T-Vannee1· op de voorziening van het
openbam· ministe1·ie de beslissing tot
veroordeling van de beklaagde vernietigd
wordt en de st1·ajvorde1'ing ve1·vallen was
op de datum waa1·op de beslissing gewezen werd, wo1•dt de voorziening tegen
de beslissing waa1·bij de bu1'(Je1'1'echtelijk
aanspmkelijke pm·tij niet aansprakelijk
wo1·dt ve1·klaa1·d vom· de kosten van de
strajvonle1·ing zonde1· voo1·werp (I).
(PROOUREUR DES ICONINGS
TE DENDERMONDE, T. TONDELAER
EN NAAlVILOZE VENNOOTSOHAP
"ROGER VANDAMME l>,)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 mei 197 5 in hoger beroep
en op verwijzing door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde gewezen ;
Gelet op het arrest door het Hof op
26 november 1974 gewezen (2);

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen verweerder :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 202 van het V{etboek
van strafvordering,
cloonlat het vonnis de straf die de eerste
rechter had uitgesproken ten laste van
verweerder, verzwaard heeft,
te1·wijl de toestand van de beklaagde
op strafgebied niet mag verzwaard worden, \vanneer hij aileen hoger beroep
heeft ingesteld :
Overwegende dat verweerder door het
beroepen vonnis veroordeeld werd tot
een geldboete van 25 frank; dat het
openbaar ministerie geen hoger beroep
instelde ; dat het bestreden VOlU1is de
geldboete op 50 frank brengt ;
Overwegende dat op het uitsluitend
hoger beroep van verweerder de rechtbank geen zwaardere geldboete vermocht
uit te spreken dan deze waartoe verweerder door de eerste rechter veroordeeld
·was;

Dat het middel gegroncl is ;
Overwegende dat er· geen aanleiding is
tot verwijzing; dat immers tegen de
beklaagde geen zwaardere straf meer kan
(1) Raadpl. cass., 6 april 1970, motivering
(A1·r. cass., 1970, blz. 708}.
(2) Niet gepubliceerd arrest.

uitgesproken worden dan een geldboete
van 25 frank ; dat de feiten, ook al beschouwt men, zoals het bestreden vonnis
het doet, dat zij buiten een overtreding
van het wegverkeersreglement, het misdrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen zouden opleveren, verjaard
zijn, onder voorbehoud van een reden
tot schorsing, wanneer meer dan twee
jaren verlopen zijn vanaf de dag waarop
zij werden gepleegd ; dat de feiten plaatsvonden op 18 januari 1972; dat, zelfs
wwmeer men rekening houdt met de
schorsing van de verjaring van 5 december 1973, datmn van het vonnis in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent, tot 26 november
1974, datum van het arrest van het Hof,
waarbij zoevenvermeld vonnis werd vernietigd, op 26 mei 1975, datum van het
bestreden vonnis, meer dan twee jaren
waren verlopen vanaf de dag waarop
de misdrijven werden gepleegd ;
Overwegende dat in deze zaak de
kosten van de strafvordering ten laste
van de Staat moeten gelaten >vorden ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing waarbij verweerster
niet civielrE}chtelijk aansprakelijk wordt
verklaard voor de kosten van de strafvordering :
Overwegende dat ingevolge de beslissing thans genomen ten overstaan van
de voorziening gericht tegen verweerder,
de voorziening tegen verweerster zonder
voorwerp wordt ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de strafvordering ingesteld tegen
verweerder; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing;
zegt dat de voorziening voor het overige
zonder voorwerp is geworden ; laat de
kosten van de strafvordering en van de
voorziening ten laste van de Staat ; zegt
dat er geen grond bestaat tot verwijzing.
25 november 1975. - 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. V ersee. - Gelij klttidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
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25 november 1975.

!O OVERSPEL.- WANGEDRAG VAN DE
ECHTGENOOT DIE EEN KLACHT INDIENT.
- GEVOLG OP DE ONTVANKELIJKHEID
VAN DE KLACHT.
20

CASSATIE. BEVOEGDHEID. SCHENDING VAN DE RECHTSPRAAK.GEEFT GEEN AANLEIDING TOT CASSATIEBEROEP.

1o Inzake overspel heeft het wanged1·ag

van de echtgenoot die een klacht indient,
in de regel geen invloed op de ontvankelijkheid van de klacht en levert vom· d_e
schuldige echtgenoot geen rechtvaard~
gingsg?·ond op (1). (Artt. 387 en 390
S.W.)
2o Schending van de ?'echtsp?·aak geeft
geen aanleiding tot cassatiebe1·oep (2).
(Artt. 608 G.W.)
(DE K ... , T. D ... )
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen;
I. In zoverre de voorziening is gericht
tegen de beslissing op de strafvordering :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grondwet en 390 van het Strafwetboek,
doordat het arrest de door verweerster
tegen eiser ingediende klacht wegens
onderhoud van bijzit in de echtelijke
woonst ontvankelijk verklaart en hem
tot een geldboete veroordeelt, onder afwijzing van zijn verweer strekkende tot
de niet-ontvan.kelijkheid van de klacht,
op grond dat het de strafrechter niet
toekomt " de gedragingen van de vrouw
in aanmerldng te nemen, wat betreft de
ontvankelijkheid van de klacht " en dat
het gedrag van de echtgenote niet belet
dat zij " gerechtigcl is te beweren d~t
zij door het gedrag van beklaagde Is
beledigcl "•
terwijl eiser in conclusie tot staving

(1) Oass., 5 november 1973 (A?-r. cass., 1974,
blz. 260), met noot.
(2) Oass., 15 maart 1965 (B~tll. en Pas.,
1965, I, 734).

van de niet-ontvankelijkl1eid van de
klacht had opgeworpen dat de aangeklaagde feiten ten opzichte van klaagster
niet van beledigencle aard waren, omclat
zij, v66r de totstandkoming van_ cl~ze
feiten, door haar voortdurende ag1taties
duidelijk uiting had gegeven ~~ haar
volstrekte wil om aan het huwehJksleven
een eind te maken, zoals uit de aan het
strafdossier toegevoegde processen-verbaal onmiskenbaar blijkt, waardoor meer
bepaald wordt onthuld hoe klaagster
(thans verweerster), na !:?eprovoceerde
gezinsheibel, ijdele bemoenn~en van de
politie uitlokte, met als emg doel de
persoon van eiser als vader, echtgenoot
en magistraat te discrediteren, zodat de
gehekelde beschouwing een sche~ding en
onjuiste interpretatie v~ art1kel 390
van het Strafwetboek mtmaakt, waarvan de tekst niet betekent dat een echtgenoot mag vo~staan ~~t de enkele verldaring " beled1gd te . ZIJll " om een ve~·
volging en veroordelmg te rechtvaarcligen, doch wel dat het de rechter behoort
de beledigende aard en de ernst van de
feiten te beoorclelen ;
en terwijl, door te beschouwen clat
het gedrag van klaags~~r (thans. ve~
weerster) niet belet dat ZIJ " gerecht1gd IS
te beweren dat ze door het gedrag van
beklaagde (thans eiser) is beledigd "• het
arrest elke interpretatie door de rechter
uitsluit, aan artikel 39? van het Strafwetboek elke betekems ontneemt en
aldus met de ten deze gevestigcle rechtspraak van het Hof van cassatie in strijd
is, hetwelk luidens zijn arrest van
29 maart 1973 (3) oordeelt "dat het
beledigen d karakter en de gedraging
van een echtgenoot en de ernst van dit
beledigend karakter niet uitsluitend vo~rt
vloeien uit de intrinsieke tekortkommg
aan de nit het huwelijk voortspruitende
verplichtingen en zij moeten beoorde~ld
worden op grond van alle omstanchgheden van de zaak, onder meer van hun
krenkend karakter ten opzichte van de
andere echtgenoot "• en dat ook " buiten
het geval van koppelarij, van hei~el~.jke
verstandhouding of van een bedneghJke
claad, de beledigende houding van een
echtgenoot een verzachting van de
fouten van de andere echtgenoot kan
uitmaken die er het karakter van grove
belecliging aan ontneemt "• zu~ks ~n
overeensten1ming n1et de door mser 1n
conclusie gehuldigde stelling .". dat het
feit clat hij thans, samen met ZIJll ouclste

(3) A1'?', cass., 1973, blz. 763.

-391zoon, een onwettig gezin vormt met de
ongehuwde U ... Th., het logisch en onvermijdelijk uitvloeisel is van de jarenlange gedragingen van zijn echtgenote
te zijnen opzichte en zijn echtgenote
hem dermate vvist te plagen en sarren,
krenken en vernederen dat zij thans
niet meer gerechtigd is zich de hoedanigheid van « echtgenote die beweert belecligd te zijn >> aan te matigen >> :
Overwegende dat inzake overspel en
onderhoucl van bijzit, zoals beteugeld
door de op het tijdstip van de klacht
toepasselijke artikelen 387 en 389 van
het Strafwetboek, het wangedrag van
de klacht indienende echtgenoot in de
regel geen invloecl heeft op de ontvankelijkheid van de klacht en voor de
schuldige echtgenoot geen rechtvaardigingsgrond oplevert ;
Dat, nn eiser -in conclusie niet had
opgeworpen dat verweerster aan het
hem ten laste gelegde misdrijf had deelgenomen door het rechtstreeks uit te
lokken, het arrest, door de beschouwing :
« afgezien van de vraag of en in hoever
de door beldaagde aan zijn echtgenote
aangewreven gedragingen bewezen zijn,
zijn deze geen grand van rechtvaardiging van het misdrijf van onderhoud
van een bijzit in de echtelijke waning »,
en door de in het midclel aangehaalde
overwegingen, op grand van een onaantastbare feitelijke beoordeling van het
beledigend karakter van verweersters
geclrag, de beslissing, waarbij het haar
klacht ontvankelijk verldaart, wettelijk
rechtvaardigt ;
Overwegende dat eiser tevergeefs de
schending van de rechtspraak inroept ;
dat tegen dergelijke schending geen
cassatieberoep openstaat ;
Dat het middel niet kan worden aangen.omen;
En overwegencle, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van. nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeeukomstig de wet is ;

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering :
Overwegende dat eiser geen bijzonder
Tnicldel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 november 1975. -

2e kamer. -

J1 oo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer

waarnemencl voorzitter. - J1e1·slaggever·,
de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleitets, de HH. Rombaut (van de balie
te Antwerpen) en Van Eecld1aut (van
de balie te Gent).

2e KAMER.- 25 november 1975.
l. TAALGEBRUIK. -

STRAFZAKEN. NIETIGHEID TEN GEVOLGE VAN BOHENDING VAN DE WET VAN 15 JUNI 1935.
- LATERE, NIET LOUTER VOORBEREI·
DENDE BESLISSING OP TEGENSPRAAK. NIETIGHEID GEDEKT.

2° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING. - STRAFZAKEN. - GEi'NTERNEERDE DIE ZIOH OVER DE ZAAK TEN
GRONDE HEEFT VERDEDIGD ZONDER
AAN TE VOEREN DAT DE GEVOLGDE
PROCEDURE ZIJN REOHTEN VAN DEVERDEDIGING HEEFT GESCHONDEN.
SCHENDING VOOR RET HoF INGEROE·
PEN.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.

1° N ietigheid ten gevolge van schending
van de wet van 15 juni 1935 op het
gebntik de1· talen in ge1·echtszaken wordt
gedekt dooT de_ late1·e, niet loute1' voorbeteidende beslissing op tegenspmak
die zelf door geen ~tit de schending van
deze wet voo1·tvloeiende nietigheid is
aangetast (1). (Wet van 15 j1.mi 1935,
art. 40, lid 2).
2° De ge'intm·nem·de is niet ontvankelijk
om voor het H of aan te vom·en dat zijn

1·echten van de ve1·dediging wm·den geschonden doo1• de p1•oced~we die de commissie tot beschetming van de maatschappij heeft gevolgd, als hij zich ten
g1·onde heeft ve1·dedigd zonde1• een dm·gelijlce schending in te 1'oepen (2).
(LAl\'IMERTIJN.)
lVIet de notities overeenstemmencl
arrest.
(1) Cass., 25 september 1974 (A1·r. cass.,
1975, blz. 110).
(2) Raadpl. cass., 4 december 1972 en
29 januari 1973 (A1'1'. cass., 1973, biz. 333 en
544), 10 september 1974 en 24 juni 1975 (ibid.,
1975, biz. 36 en 1138).

-39225 november I975. 2e kamer. Voorzitter, , de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve?',
de H. Sury. Gelijkhtidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. Pleiter, de H. Marissen (van de balie te
Brussel). '

38 KAMER.- 26 november 1975.
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.- ONTSLAG VAN EEN
WERKNEMERSAFGEVAARDIGDE WE GENS
EEN ANDERE DAN EEN DRINGENDE
REDEN.- 0NTSLAG VAN AL RET PERSONEEL BIJ STOPZETTING VAN DE
EXPLOITATIE. RAADPLEGING VAN
HET PARITAIR CO MITE VEREIST.

Ook wanneer de we1·kgever de exploitatie
van de onde1·neming volledig stopzet en
al het personeel ontslaat, mag hij een
werlcneme1·sajgevam·digde bij het veiligheidscomite, behoudens wegens dringende reden, alleen ontslaan nadat het paritair comite heeft erkend dat economische
of technische redenen diens ontslag Ve?'·
antwom·den (I). (Art. Ibis, § 2, wet van
IO juni I952).
(CREYF,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <<SARMA».)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op I6 september I974 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel Ibis, inzonderheid §§ 2
en 7, van de wet van IO juni I952 betreffende de gezondheid en de veiligheid
van de werknemers alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen,
gewijzigd door de wetten van 17 juli 1957,
28 januari 1963 en 16 januari 1967,
doonlat het arrest eisers vordering on(1) Raadpl. cass., 17 januari 1964, twee
arresten (Bull. en Pas., 1964, I, 525), 13 januari
1971 (A1'1'. cass., 1971, blz. 459) met noot 1
op blz. 461; 4 april1973 (ibid., 1973, blz. 779)
en 28 mei 1975 (ibid., 1975, blz. 1029).

gegrond verklaart en hem in de kosten
van de beide aanleggen veroordeelt, om
de reden dat" ... de wet van 10 juni 1952
de raadpleging van het paritair comite
heeft voorgeschreven om elke voor de
beschermde werknemers nadelige discriminatie te voorkomen ; dat inderdaad
de wettelijke bescherming van de leden
van de ondernemingsraad en van het
comite voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen werd
ingevoerd, niet ten gtmste van de persoon
van de beschermde werknemer, zodat hij
in het bedrijf een bevoorrechte positie
zou innemen, maar uitsluitend om de
functie en het behleden ervan te beschermen tegen de willekeur van het ondernemingshoofd en tevens zijn onafhankelijkheid te vrijwaren ; dat derhalve,
wanneer een onderneming haar werkzaamheid volledig stopzet en haar personeel volledig ontslaat, er geen mogelijkheid meer bestaat van misbruik voor het
ondernemingshoofd tegen de beschermde
werlmemer, zodat het paritair comite
niet voorafgaandelijk moet geraadpleegd
worden»;
te1·wijl, luidens de aangehaalde wettekst, iedere werknemer, lid of kandidaat
voor het comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen,
een wettelijke bescherming geniet en niet
kan worden ontslagen dan wegens dringende reden of wegens econom.ische of
technische redenen die vooraf door het
bevoegd paritair comiM zijn erkend ;
deze wettekst hlaar en duidelijk is en
een algemene draagwijdte heeft ; derhalve, door hem niettemin op de aangehaalde
wijze te interpreteren en door te beslissen
dat de wettelijke bescherming niet kon
verleend worden, niettegenstaancle de
economische of technische reden van de
vrijwillige globale sluiting van het bedrijf
niet vooraf aan het bevoegd paritair
comite was voorgelegd, het arrest de
aangehaalde wetsbepaling schenclt :
Overwegende clat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat eiser werlrnemer
was van verweerster in een van haar
technische bedrijfseenheclen, dat hij als
afgevaardigde van het personeel lid was
van het comite voor veiligheid, gezonclheid en verfraaiing der werkplaatsen, clat
hem opzegging werd gegeven voor 31 januari 1971, dat hij een vraag heeft ingediend om in de onderneming herplaatst
te worden en dat de technische bedrijfseenheid volledig werd gesloten op 31 januari 1971 ;
Overwegende dat het paritair comiM

-

393

niet werd geraadpleegd over het bestaan
van een economische of technische reden
tot ontslag; dat het arrest niet vaststelt
dat een dergelijke reden zou voortvloeien
uit een gerechtelijke beslissing in het
raam van een faillissement;
Overwegende dat artikel Ibis, § 2,
eerste lid, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers alsmede de
salubriteit van het werk en van de werkplaatsen, gewijzigd door artikel 5 van de
wet van 16 januari 1967, bepaalt dat een
door het personeel afgevaardigd lid van
het comite voor veiligheid, gezondheid
en verfraaiing van de werkplaatsen
slechts kan worden ontslagen om een
dringende reden of om economische of
technische redenen die vooraf door het
bevoegd paritair comite zijn erkend ;
Overwegende dat, door te beslissen
dat het paritair comite niet moet geraadpleegd worden wanneer een onderneming
« haar werkzaamheid volledig stopzet
en haar personeel volledig ontslaat "•
het arrest de in het middel aangehaalde
wetsbepaling schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan, opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 november 1975. 3e kamer.
Voorzittm·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Janssens.- Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.Pleite1·s, de HH. Biitzler en Fally.

3e

KAMER.-

26 november 1975.

vVERKLoosHEID. -REcHT op urTKERING.- WERKLOZE DIE ZIJN HOEDANIGHEID
VAN
GERECHTIGDE
BEHOUDT. VERPLICHTING EEN AANVRAAG IN TE DIENEN.

De we1·kloze die zijn hoedanigheid van
ge1·echtigde behottdt wannee1· zijn uitkm·ingen gedurende minder dan 15 maanden onde1·b1·oken we1·den, moet een aan-

vraag indienen om opnieuw werkloosheidsuitke1·ing te bekomen (1). (Artt. l23,
§ 1, 1°, en 185 K.B. van 20 december
1963).
(RIJKSDIENST
VOOR ARBEIDSVOORZIENING,
T, CLEMENT.)
ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 24 juni 1974 door het Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, ll34, ll35, 1319, 1320, 1322 van
het Burgerlijk Wetboek, 123, inzonderheid § 1, 1°, 130, 176, 185, 186, 189, 190
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 werkloosheid, aangevuld en
gewijzigd, wat artikel 84 betreft, door
de ministeriele besluiten van 22 november 1965 en 6 april1966 en, wat artikel 99
betreft, door het ministerieel besluit van
9 oktober 1967,
doordat het arrest beslist dat verweerster recht heeft op werldoosheidsuitkering vanaf 7 februari 1972, zonder
dit recht te laten afhangen van de vervulling van de reglementaire voorschriften, zulks op de gronden dat enerzijds,
indien verweerster overeenkomstig artikel 84 van voormeld ministerieel besluit
van 4 juni 1964 een aanvraag om werkloosheidsuitkering door middel van een
formulier 03.2 had ingediend, niets haar
ertoe verplichtte een nieuwe aanvraag
te doen vermits, zoals uit het administratief dossier blijkt, zij binnen vijftien
maanden die aan haar aanvraag voorafgaan, werkloosheidsuitkering had genoten en zij, overeenkomstig artikel 99
van het ministerieel besluit van 4 juni
1964, tot deze uitkeringen gerechtigd
was en blijft, en dat anderzijds, de beslissing moet worden beschouwd als een
herziening in de zin van artikel 176 van
het koninldijk besluit van 20 december
1963, en dergelijke beslissing gebrekkig is
zolang de directeur van het gewestelijk
bureau niet op de toepassing van dat
artikel steunt en zijn beslissing als dus-

(1) Raadpl. cass., 29 oktober 1975, sup1•a,
biz. 274.

-394danig niet motiveert en hij bovendien
herziening met terugwerkende kracht heeft
toegepast, hetgeen strijdig is met hogervermeld artikel 176, 3°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
terwijl, hoewel de werlmemer die voorheen werkloosheidsuitkering heeft genaten en opnieuw werkloze wordt, zijn
hoedanigheid van gerecht.igde behoudt
in bepaalde gevallen, limitatief opgegeven in genoemd koninklijk besluit van
20 december 1963, zijn recht op werkloosheidsuitkering in zijn totaliteit niettemin
onderworpen is aan het regelmatig indienen van een aanvraag om uitkering,
door middel van een van de formulieren
vermeld in artikel 84 van voornoemd
ministerieel besluit van 4 juni 1964, nu
artikel 99 van hetzelfde besluit, hetwelk
de gevallen aanduidt waarin de werkloze
nieuwe bijlagen moet voorleggen van
het formulier C 1 « aangifte van de
samenstelling van het gezin " dat bij zijn
administratief dossier gevoegd is, betrekking heeft op het samenstellen van dat
dossier, maar volledig vreemd is aan de
« vergoedbaarheidsvoorwaarden " waaraan de werkloze moet voldoen (schending
van de in clit middel vermelde wetsbepalingen, uitgezonderd de artikelen 1134,
1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);
en tenvijl de vaststelling dat de beslissing van de directeur van het gewestelijk
bureau moet beschouwd worden als een
herziening in de zin van artikel 1 7 6 van
meergenoemd koninldijk besluit van
20 december 1963 irrelevant is, daar het
arrest niet nader aangeeft welke de
vroegere, definitief geworden beslissing is,
die de directe:ur van het gewestelijk
bureau zou bedoeld hebben te herzien
overeenkomstig de hem door evengenoemd artikel 176 verleende rechten;
bovendien deze grond de bewijskracht
miskent van de beslissing van de directeur
van het gewestelijk bureau die, uitdrukkelijk de door verweerster ingediende
aanvraag bedoelend, haar het recht op
werkloosheidsuitkering weigert vanaf de
datum van haar aanvraag, en niet met
terugwerkende kracht, en geenszins overgaat tot herziening van een vroegere
beslissing die haar ten onrechte het voordeel van de genoemde uitkeringen zou
hebben verleend :
Overwegende dat het arrest steunt op
het motief dat geen nieuwe aanvraag
om werkloosheidsuitkeringen moet worden ingediend door de werkloos geworden
werknemer die, krachtens artikel 123,

§ 1, 1°, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zijn hoedanigheid van gerechtigde op werkloosheidsuitkering behoudt doordat zijn uitkeringen slechts gedurende een periode
van minder dan vijftien maanden onderbroken werden ;
Overwegende dat de werknemer die
op werkloosheids"Lutkering gerechtigcl is
krachtens de artikelen 118 en volgende
van voomoemd koninklijk besluit, toch
nog een aanvraag moet indienen overeenkomstig artikel 185 van gezegd koninklijk besluit, indien hij werkloosheiclsuitkering wenst te bekomen ; clat meer
bepaalcl artikel 123, § 1, enkel betrekking
heeft op het behoucl van de hoedanigheid
van gerechtigcle op werldoosheidsuitkeringen en geen afbreuk cloet aan de
verplichting van artikel185 een aanvraag
in te dienen ;
Dat het midclel gegrond is ;

Om die redenen, vernietigt het bestreclen arrest ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigcle beslissing ; gelet op
artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk W etboek, veroordeelt eiser in de
kosten ; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
26 november 1975. - 3e kamer. V om·zitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VerslaggeveT,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- PleitM', de H. Simont.

3e KAMER,- 26 november 1975.
(TWEE ARRESTEN.)
1D DIENSTPLICHT.- UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
lNGESCHREVENE VAN WIE EEN
BROEDER OF EEN ZUSTER EEN WERKELIJKE DIENST HEEFT VOLBRACHT. GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT
DAT DE HOEDANIGHEID VAN GEDEPORTEERDE C.Q. KRIJGSGEVANGENE HEEFT.
- HOEDANIGHEID VAN GEDEPORTEERDE OF KRIJGSGEVANGENE. - BEGRIP.
2° CASSATIEMIDDELEN.- DIENSTPLICHT. MIDDEL GERICHT TEGEN

-395EEN BESLISSING WAARTEGEN HET OASSATIEBEROEP NIET IS INGESTELD.
NIET ONTVANKELIJK MIDDEL.

1° OndeT gezinslid dat de hoedanigheid van
gedepo1·tee1·de c.q. k1·ijgsgevangene heejt
in de zin van a1·tikel 12, § 1, 5°bis,
lid 3, c, van de dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet van 30 juli 1974, moet
wo1•den Ve?'staan het gezinslid dat het
wettelijk statuut van gedeporteeTde c.q.
krijgsgevangene heeft (1). (Eerste en
tweede zaak.)
2°

Niet ontvankelijk, bij geb1·ek aan
bestaans1·eden, is het middel dat enkel
doelt op een beslissing waa1·tegen de
voo1·ziening niet ge1'icht is (2). (Eerste
zaak.)
Ee1·ste zaak.
(NAGELS.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 11 september 197 5 door
de Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 12, § 1, 5°bis, lid 3,
c, van de gecoordineerde dienstplichtwetten, 6 en 97 van de Grondwet,
clo01·dat de Hoge Militieraad beslist
dat eiser de voorwaarden niet vervult
om de vrijlating op morele grond te
bekmnen, bepaald bij artikel 12, § 1,
5°bis, lid 3, c, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten, om de reden dat de
vader van eiser niet als gedeporteerde
werd erkend en bijgevolg de " hoedanigheid ;, van gedeporteerde niet bezit in
de zin van dit artikel,
te1·wijl, ee1·ste onderdeel, voor de toepassing van dit artikel niet vereist is dat
het gezinslid als gedeporteerde is erkend,
doch enkel dat hij de hoedanigheid van
gedeporteerde bezit, hoedanigheid welke
door aile middelen van recht kan bewezen worden ;
tweede ondenleel, de beslissing van de
controlec01mnissie waarbij de hoedanigheid van gedeporteer,de aan eisers vader
ontzegd werd om de reden dat zijn aanvraag te laat werd ingecliend, erop neer(1) Cass., 8 oktober 1975, sttpra, biz. 170.
(2) Cass., 24 april 1974 (An·. cass., 1974,
biz. 920),

komt een discriminatie tussen de burgers
tot stand te brengen, welke in strijd is
met het beginsel van de gelijkheid van
de Belgen, neergeschreven in artikel 6
van de Grondwet ;
de~·de onderdeel, de bestreden beslissing
onnauwkeurig en onvolledig is in zoverre
zij de door eiser overgelegde bewijsstukken niet onderzoekt en niet vermeldt dat
de aanvraag van eisers vader niet ontvankelijk werd verklaard enkel en aileen
omdat zij te laat werd ingediend :

W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer artikel 12,
§ 1, 5°bis, lid 3, c, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten eist dat het gezinslid
de " hoedanigheid » van verzetslid, krijgsgevangene, politieke gevangene of gedeporteerde bezit, het niet volstaat dat het
gezinslid in feite verzetslid, krijgsgevangene, politiek gevangene of gedeporteerde is geweest ; dat die hoedanigheid
steeds bewezen client te worden door het
bezit van het desbetreffende statuut ;
Dat het onderdeelnaar recht faalt ;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
gericht is tegen de bestreden beslissing
maar tegen de beslissing van de controlecommissie waarbij de aanvraag van eisers
vader om erkend te worden als gedeporteerde wegens tardiviteit niet ontvankelijk werd verklaard ; dat het derhalve
niet ontvankelijk is ;

W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de Hoge Militieraad
de door eiser overgelegde bewijsstukken
ter zijde stelt omdat de hoedanigheid
van gedeporteerde van eisers vader er
niet uit blijkt, in de zin van voormeld
artikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c ; dat het
volstond vast te stellen dat de hoedanigheid van gedeporteerde door de bevoegde
controlecommissie niet werd erkend, zonder dat de beslissing de reden van die
weigering diende te vermelden ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 november 1975. 3e kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

396Tweede zaak.
(VAN AERDEN.)

zoclat eiser gerechtigcl was uit dien
hoofde vrijlating op morele grond te
bekomen (schending van alle ingeroepen
bepalingen) :

ARREST.

§ I, 5°bis, lid 3, c, van de gecoordineercle

RET HOF, - Gelet op de bestreclen
beslissing, op 11 septem.ber 1975 door
de Hoge Militieraad gewezen ;
Over het midclel afgeleid nit de schending van de artikelen I2, § I, 5° bis, lid 3,
c, van de bij koninldijk besluit van
30 aprili962 gecoordineerde clienstplichtwetten, ingevoegd door de wet van
30 juli I974, I, 3 en 4 van de wet van
IS augustus I947 houdencle regeling van
het statuut van de krijgsgevangenen
I940-I945,
do01·dat de bestreden beslissing de door
eiser gevraagde vrijlating van clienst op
morele groncl weigert om de reclen clat
eiser tevergeefs de hoeclanigheicl van
krijgsgevangene van zijn vader inroept
en tot staving claarvan een attest
'' Entlassungsschein >>van 20 januari I941
voorlegt en een attest van 25 januari 1941
van de burgemeester van Borgerhout
waarbij deze bevestigt dat de vader van
eiser zich bij het gemeentebestuur aanwezig heeft gemelcl ; clat het echter niet
blijkt clat de vader van eiser zijn erkenning van krijgsgevangene heeft gevraagcl
overeenkomstig de wet van IS augustus
I947 op het statuut van de krijgsgevangenen ; dat het niet volstaat krijgsgevangene geweest te zijn om, overeenkomstig
dit statuut, de hoeclanigheicl van krijgsgevangene te hebben; clat bij gebreke van
deze hoedanigheicl in hoofcle van zijn
vader eiser geen vrijlating op morele
groncl kan bekomen,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, eiser, benevens
de ingeroepen broeclerdienst, door de
nedergelegcle bewijsstukken aantooncle,
zoncler op clit punt tegengeproken te worden, clat zijn vader tijclens de oorlog van
I940-1945 tot 20 januari 1941 werkelijk
krijgsgevangene is geweest, zodat eiser
gerechtigcl was de vrijlating van clienst
op morele groncl te bekomen (schending
van artikel I2, § I, 5°bis, lid 3, c, van de
clienstplichtwetten) ;
tweede onclenleel, het feit clat de vader
van eiser de voordelen niet gevraagcl
heeft voortspruitende uit de toepassing
van de wet van 18 augustus 1947 geenszins inhoudt dat hij niet in feite de hoedanigheid van krijgsgevangene bezat,
die door de rechter kan. erkend worden,

Overwegende dat, wanneer artikel I2,
clienstplichtwetten eist dat het gezinslicl
de " hoedanigheid »van verzetslicl, krijgsgevangene, politiek gevangene of gedeporteerde bezit, het niet volstaat clat
het gezinslid in feite verzetslid, krijgsgevangene, politieke gevangene of gedeporteerde is geweest; clat die hoedanigheid steeds bewezen client te worden door
het bezit van het desbetreffende statuut ;
Overwegencle dat de Hoge Militieraacl
vaststelt dat de vader van eiser geen
aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van krijgsgevangene binnen de door
de wet van 18 augustus 194 7 bepaalde
termijn heeft ingediend en aldus zijn
beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 november I975. 3e kamer. Voorzitte1· en Verslaggever, de H; Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijl£luidencle conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. Houtekier.
Dezelfde dag werd, inzake Vermassen,
een arrest gewezen dat het eerste onclercleel van het in de eerste zaak aangevoerde middel op dezelfcle grond verwerpt.

3e KAlVIER. -

26 november 1975.

10 DIENSTPLICHT.- VRIJLATING VAN
DIENST OP li'IORELE GROND. -BROEDERDIENST.- BROER DIE YRIJLATING VAN
DIENST WE GENS BROEDERDIENST HEEFT
BEKOli'IEN. - TOESTAND DIE NIET ALS
BROEDERDIENST IN AANli'IERKING KAN
KOli'IEN.
2o CASSATIEMIDDELEN. -DIENSTPLIOHT. MIDDEL WAARIN FElTEN
EN RECHT VERlVIENGD ZIJN. - NIET
ONTVANKELIJK li'IIDDEL.
3o DIENSTPLICHT.- MILITIEGERECH-

TEN. NINGEN.

BESLISSING.
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HANDTEKE'

1° V oo1• het toestaan van V1'ijlating van
dienst aan een dienstplichtige van wie
twee b1·oe1's of Zttste1·s lmn werkelijke
dienst hebben volbmcht, kan als b1'oede1'dienst niet in aanmeTlcing wo1·den genamen de toestand van een b1·oe1· die om
dezelfde 1·eden v1·ijlating van dienst
heeft belcomen (1). (Art. 12, § 1, 5°,
dienstplichtwetten, gecoordineerd op
30 april 1962, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 1974.)
2° Niet ontvankelijk wegens ve1·menging
van jeiten en 1·echt is het middel dat het
Hof zott ve1·plichten jeitelijlce gegevens
na te gaan (2). (Art. 95 Grondwet.)
3° De beslissingen van de militiege1·echten
wo1·den onde1·tekend doo1· de voo1·zitte1·
en door
de sec1·etaris-ve1'slaggeve1·
(Art. 20, § 1, K. B. van 30 april 1962.)
(VAN RIE.)
ARREST.

RET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op ll september 1975 door
de Hoge Militieraad gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 12, § 1, 5°, en
§ 2, tweede lid, van de gecoordineerde
dienstplichtwetten,
doordat de Hoge Militieraad beslist
dat eiser zich niet kan beroepen op twee
broederdiensten,. zoals bepaald in voormeld artikel 12, § 1, 5°, om de redenen
dat de tweede broeder van eiser de vrijstelling van militaire dienst heeft bekomen op grond van ditzelfde artikel, zodanige vrijlating niet als een <e werkelijke »
dienst kan worden aangezien en, nu eiser
op 23 oktober 1973 (lees 1974) op het
recruterings- en selectiecentrum ter kenring is verschenen en er dezelfde dag,
in afwachting van zijn oproeping onder
de wapens met de lichting 197 5, huiswaarts werd gezonden als aangewezen,
geschikt voor de dienst, wat als een wer(1) Raadpl. cass., 26 april 1965 (B1tll. en

Pas., 1965, I, 889}, 14 november 1066 (Au.
cass., 1967, biz. 363) en 5 november 1975,
supra, biz. 306.

(2) Oass., 19 juni 1974 (A1•r. cass., 1974,
biz. 1159).

kelijke dienst moet beschouwd worden,
zijn broeder J ohan aanspraak kon maken
op twee broederdiensten in de zin .van
artikel 12, § 1, 5°,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, eiser voldoet
aan de voorwaarden van artikel 12, § 2,
tweede lid, nu hij tot dezelfd<? licl1ting
belwort als zijn broecler J ohan, een verzoek orn vrijlating heeft ingecliencl,
jonger is clan J ohan en de broeclerdienst
van zijn oudste broeder Luc kan inroepen;
tweede ondenleel, de broeder J ohan ook
op het recruterings- en selectiecentrum
is verschenen, zodat eiser ook op twee
broederdiensten aanspraak kon maken
W at het eerste ondercleel betreft :
Overwegende dat de beslissing vaststelt : dat de oudste broeder van eiser,
Luc, zijn militaire dienst heeft vervuld,
dat de broeder J ohan vrijlating van
militaire clienst heeft bekomen op grond
van artikel 12, § 1, 5°, van de gecoordineerde clienstplichtwetten en da~ zodanige
vrijlating niet als werkelijke dienst kan
worden beschouwd in de zin van voormeld artikel ; dat weliswaar deze broeder
ten onrechte die vrijlating heeft bekomen,
doch dat, bij ontstentenis van beroep,
de verleencle vrijlating clefinitief is, behoudens het geval bepaald in artikel 54
van de gecoordineerde dienstplichtwetten;
Overwegende dat de Hoge Militieraad
aldus zijn beslissing volgens welke eiser
zich niet op twee broederdiensten lmn
beroepen, wettelijk rechtvaarcligt ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
"\IVat het tweede onderdeel betreft :

Overwegende dat noch uit de bestreden
beslissing noch uit enig stuk waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat
eisers broeder J ohan voor het recruterings- en selectiecentrum is verschenen;
Dat het onderzoek van het onderdeel
het Hof ertoe zou verplichten feitelijke
gegevens na te gaan ;
Dat het onderdeel feiten en recht vermengt en derhalve niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, hientit afgeleid dat de beslissing slechts getekend is
door de voorzitter en de secretaris-verslaggever van de Hoge Militieraad, hoewel
de Raad uit vier leclen is samengestelcl :
Overwegencle dat de beslissingen van
de militiegerechten, luiclens artikel 20,
§ l, van het koninklijk besluit van 30 april
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Dat het middel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
26 november 1975. 3 6 kamer. Voorzitte1· en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijklttidende conclHsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

16 KAMER.- 27 november 1975.
GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. DIREOTE GEMEENTEBELASTING. - BEZWAARSOHRIFT BIJ DE
BESTENDIGE DEPUTATIE. - TERMIJN.
AANVANG. AFGIFTE VAN RET
AANSLAGBILJET. BETEKENIS VAN
RET WOORD « AFGIFTE "·

De te1·mijn om bij de bestenclige cleputatie
een bezwaa1'sch1·ijt in te clienen tegen
een aanslag in een cli·recte gemeentebelasting bed1·aagt clrie maanden vanaj
de afgijte van het aanslagbiljet, cl.w.z.
vanaj cle overhandiging van dit aanslagbiljet aan de belastingplichtige of de
aanbiecling e1·van aan de waning van
laatstgenoemcle (1). (Art. 8 wet van
5 juli 1871.)
(BARON F. ROLIN,
T. GEJ\'I:EENTE GREZ-DOIOEAU.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 10 april 197 5 gewez(ln door de
bestendige deputatie van de provinciale
raad van Brabant;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 8 van de wet van
5 juli 1871, waarbij de belastingwetten
worden gewijzigd, 4, lid 3, van het
koninklijk besluit van 28 augustus 1926,
gewijzigcl bij artikelll van het koninklijk
(1) Oass., 26 september 1975, sup1·a,
blz. 124; raadpl. cass., 10 januari 1975
(A1'1'. cass., 1975, blz. 531).

besluit nr. 4 van 22 augustus 1934, 8 en
14.van het reglement van 3 oktober 1972
van de gemeente Grez-Doiceau waarbij
een belasting wordt gevestigd op de niet
bebouwcle percelen in de niet vervallen
verkavelingen,
doo1·dat, alhoewel eiser aanvoerde clat
hij voor genoemde belasting geen aanslagbiljet had ontvangen en clat dit
aanslagbiljet hem niet aangetekend verzonclen was, het besluit verldaart clat
eisers bezwaarschrift van 11 september
1974 niet on.tvankelijk is omdat het te
laat ingediend werd, op grand dat « luidens artikel 8 van de wet van 5 juli 1871
de bezwaarschriften inzake directe gemeentebelastingen aan de bestendige
deputatie moeten w6rden gezonden binnen de clrie maanden vanaf de aflevering
van het aanslagbiljet ( ... ), dat die termijn,
luidens de wet, begint vanaf de op het
aanslagbilj et of op de mededeling van
de aanslag vermelde datum en niet vanaf
de dag dat zij door de belastingschuldige
ontvangen werden, dat het schepencollege van de gemeente Grez-Doiceau in zijn
besluit van 5 november 1974 bevestigt
dat het aanslagbiljet op 13 december 1973
aan bezwaarindiener afgeleverd werd,
dat niet bepaald is dat de aanslagbiljetten
op straffe van nietigheid aangetekend
moeten worden verzonden, dat bezwaarindiener, op het ogenblik dat 1-let aanslagbiljet naar de Franklin Rooseveltlaan 198,
te Brussel, verzonden werd, nog steed~
op genoemd adres gedomicilieerd was( ... ),
dat de raadsman van bezwaarindiener
in zijn m.emorie van 4 februari 1975
verklaart dat baron Frederic Rolin er
niet aan twijfelt dat de administratie de
waarheid spreekt wanneer zij betoogt
dat de gemeente op 13 december 1973
een aanslagbiljet gestuurd heeft aan zijn
adres en dat hem op 7 maart 1974 een
aanmaning gezonden wercl "•
tenvijl, inzake clirecte gemeentebelastingen, de termijn om bezwaar in te
dienen slechts aanvangt vanaf de aftevering van het aanslagbiljet aan de belastingschulclige en niet vanaf de verzending
van dat aanslagbiljet ; de termijn om
bezwaar in te dienen slechts begint
indien het aanslagbiljet aan bezwaarindiener werkelijk overhandigd wercl
of door de post aan zijn waning aangeboden werd, omstandigheden die door
het bestreclen besluit niet worden vastgesteld ; daar de litigieuze aanslag hager
was dan 1.000 frank, het aanslagbiljet
aangetekend moest worden verzonden
en, nu dat niet gebeurd was, de termijn
om bezwaar in te dienen niet begonnen
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was, daar eiser betwistte dat hij dat
aanslagbiljet ontvangen had :
Overwegende dat het bestreden besluit
vaststelt dat het aanslagbiljet van de
betwiste belastu1g op 13 december 1973
aan eiser gestuurd werd en dat eisers
bezwaarschrift op 11 september 1974
aan de provinciale administratie gezonden
werd ; dat het daaruit afleidt dat dit
bezwaarschrift te laat ingediend werd ;
Overwegende dat artikel 8 van de wet
van 5 juli 1871, dat inzake directe
gemeentebelastingen van toepassing is,
bepaalt dat de bezwaarschriften « aan
de bestendige deputatie worden gezonden
binnen de drie maanden van de aflevermg
van het aanslagbiljet » ;
Overwegende dat de term « aflevering >>
in zijn gewone betekenis moet worden
begrepen en betekent « overhandiging
aan >> of " aanbieding ten huize van >> de
belanghebbende;
Overwegende dat door de termijn om
bezwaar in te dienen te doen beginnen
vanaf 13 december 1973, datum van de
verzendmg van het aanslagbiljet, zonder
te onderzoeken wanneer dit aan eiser
afgeleverd werd of bij hem ten huize
aangeboden werd, alhoewel eiser betoogde dat hij dat aanslagbiljet niet ontvangen had, het bestreden besluit zijn
dispositief niet wettelijk met redenen
omkleed heeft ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst
de zaak naar de bestendige deputatie
van de provinciale raad te Luik.
27 november 1975. 1e kamer.
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Clason. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Delange, procureur-generaal. Pleiter, de H. Van Fraeyenhove (van de
balie te Brussel).

DE GRIFFIE VAN RET HOF VAN CASBATIE. - NIET-ONTVANKELIJKREID.

Niet ontvankelijk inzake directe belastingen is de voorziening in cassatie die bij
verzoeksch?-ijt wordt ingesteld doo1· ajgijte
e1•van niet ter g1·ijjie van het hof van
beroep, doch te1· g1·ijjie van het Hof van
cassatie (1). (Art. 289 W.I.B.)
(ANDRIES, T. BELGISORE STAAT,
.MINISTER VAN FINANCIEN.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 20 mei 1975 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Overwegende dat luidens artikel 289
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, de voorzienmg in cassatie
tegen de ter zake gewezen arresten,
geschiedt bij een tot het Hof gericht
verzoekschrift dat vooraf aan verweerder
werd betekend en neergelegd werd ter
griffie van het hof van beroep dat de
bestreden beslissmg heeft gewezen ;
Overwegende dat in het onderhavig
geval het verzoekschrift en het exploot
van de betokening aan verweerder neergelegd werden ter griffie van het Hof van
cassatie;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorzienmg; veroordeelt eiser in de kosten.
27 november 1975. 1e kamer.
Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijklttidende conclttsie,
de H. Delange, procureur-generaal. Pleite1·s, de HH. M. Maes (van de balie
te Brussel) en Fally.
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VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. - DIREOTE BELASTINGEN.
AFGIFTE VAN RET VERZOEKSORRIFT OP

(1)
1963,
1963,
1969,

Cass., 11 september 1962 (Bttll. en Pas.,
I, 51); raadpl. cass., 21 mei 1963 (ibid.,
I, 1013) en 10 juni 1969 (A1'1'. cass.,
blz. 996).

-400KEERSONGEVAL. ~ FoUTEN VAN TWEE
BESTUURDERS. ~ GEEN OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT VAN DE
ENE BESTUURDER EN DE SCHADE.
~ V ALT NIET AF TE LEIDEN UIT
HET FElT ALLEEN DAT DIT ONGEVAL
ZICH ZONDER DE FOUT VAN DE ANDERE
BESTUURDER NIET ZOU HEBBEN VOORGEDAAN.

lVanneer bij een ve1·kem•songeval door de

twee bestuurders fottten begaan zijn
kan de ?'echte?' het ontbTeken van oo?'zakelijk veTband tttssen de fout van
de ene bestum·dm· en de schade ten gevolge van dit ongeval niet ajleiden uit het
jeit alleen dat de schade zich niet zou
hebben vooTgeclaan zonde?' de jout van
cle andm·e bestuu1·de1' (1). (Art. 1382
B.W.)
(DELEGLISE, T. MARTIN EN YOUNG.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 14 november 1974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1382, 1383 en,
in zoverre nodig, 1384, lid 2, van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat « de door de eerste rechter
ten laste van elk van de bestuurders in
aanmerldng genomen fouten vaststaande
zijn gebleven » en meer in het bijzonder
dat verweerder « te kort naar links afgezwenkt was omdat hij links van een
verkeersgeleider had gereden waar hij
langs rechts moest omheen rijden », desondanks beslist dat eiser volledig aansprakelijk is voor het ongeval omdat
genoemde eiser de bepalingen van de
artikelen 15-1, 16-1 en 18 van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houdende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer niet had in acht genomen
en bij het naderen van het kruispunt
niet had vertraagcl « met een totaal
(1) Cass., 7 mei 1975 (A1'1'. cass., 1975,
blz. 977); raadpl. cass., 8 september 1975,
sttpnt, blz. 31.
Zulks geldt eveneens in geval van overtreding van de regels inzake voorrang ; men raadplege hierover cass., 14 oktober 1975, sttp1·a,
biz. 197),

gebrek aan voorzichtigheid waardoor hij
een ongeval veroorzaakte dat hij kon
en moest vermijden » en derhalve, uitspraak doende bij wege van vernietiging,
eisers rechtsvordering tegen de verweerders afwijst en hem veroordeelt om aan
de verweerders de te zijnen laste gevorderde schadevergoeding te betalen,
tenvijl het arrest, zonder miskenning
van de regels van de in het middel
bedoelde artikelen van het Burgerlijk
W etboek, aldus niet, impliciet maar
zeker, in beginsel kon bepalen dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen
de geleden schade en de fout van een
van de bestuurders (verweerder) die
bewezen werd verklaard, aileen op grond
dat, indien de andere bestuurder (eiser)
geen fout begaan had, de schade niet zou
zijn geleden (schending van de artikelen 1382, 1383, en, in zoverre nodig, 1384,
lid 2, van het Burgerlijk Wetboek); daar
het niet vaststelt dat het onverwachte
opdagen van eiser in het onderhavige
geval een hindernis zou zijn geweest die
door verweerder niet kon worden voorzien, het arrest, derhalve, zonder tegenstrijdigheid, niet kon vaststellen dat
verweerder een fout had begaan en beslissen dat eiser volledig aansprakelijk
was voor het ongeval (schending bovendien van artikel 97 van de Grondwet);
bij gebrek aan vaststelling van de feitelijke gegevens die aantonen dat, zonder
de fout van verweerder, waarvan het
verhlaart dat zij bewezen is, de schade
zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, het arrest niet passend geantwoord heeft op het door eiser in bijkomende orde, in zijn in hoger beroep
genomen conclusie, aangevoerde middel
waarin hij betoogde dat de fout van
verweerder, sa1nen 1net de fout van eiser,
de oorzaak was van de aanrijding (schending van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat het ongeval op
een kruispunt gebeurd is, dat eiser met
een overdreven snelheid reed en er geen
rekening mee heeft gehouden dat verweerder voorrang had omdat hij van
rechts kwam, terwijl deze laatste te ver
naar links afgezwenkt was omdat hij
links van een verkeersgeleider had gereden waar hij langs rechts moest omheen
rijden, zonder dat hij nochtans uiterst
links van de rijbaan had gereden ;
Dat, wanneer het onderzocht of eiser
in de onmogelijkheid was om verweerders
voorrang in acht te nemen, het arrest er
dienaangaande op wijst dat « de Lancasterlaan waarop Young (verweerder)

-401reed, bij de kruising van de ~arsoellaan
zodanig breder wordt dat (eiser) rechts
een groot gezichtsveld had ll ;
Dat het oordeelt dat eiser, alvorens
het kruispunt op te rijden, moest nazien
of geen enkel voertuig van rechts k.'Yam
en dat hij slechts mocht verder l'IJden
nadat hij overtuigd was dat hij dat kon
zonder gevaar voor een ongeval ;
Overwegende dat het arrest uit die
overwegingen afleidt dat eiser, door de
bepalingen van de artikelen 15, l6_en ~8
van het wegverkeersreglement met Iu
acht te nemen, en door niet te vertragen,
met een totaal gebrek aan voorzichtigheid
heeft gereden, bijgevolg een ongeval
veroorzaakt heeft dat hij kon en moe~t
voorzien en dat hij daarvoor volledig
aansprakelijk is ;
Overwegende dat uit die overwegingen,
weliswaar, volgt dat het ongeval door
eisers fouten veroorzaakt werd maar
dat die vaststellingen alleen niet voldoende zijn om te bepalen dat die fouten
de enige oorzaak z~jn van het . ongeval
zoals het gebeurd Is en dat dit, zoals
eiser in zijn conclusie aanv?erde, ook
niet te wijten is aan de fout die door het
arrest gelijktijdig aangevoerd wordt ten
laste van verweerder die te kort naar
links afgezwenkt was omdat hij links
van de verkeersgeleider had gere~~n waar
hij langs rechts moest omheen riJden ;
Dat het arrest, derhalve, zijn beslissing
om eiser volledig aansprakelijk te verklaren voor het ongeval, wettelijk niet
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het beslist
dat eiser een fout begaan heeft waardoor
hij aansprakelijk is voor het on~eval en
zijn gevolgen ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de ka~1t
van de gedeeltelijk vernietigde . beshssing ; houdt de kosten aan opdat ~uerover
door de feitenrechter wordt beshst ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Luik.

de H. Delange, procureur-generaal. Pleiters, de HH. Dassesse en De Bruyn.
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VERZEKERINGEN. LANDVERZEKERINGEN. V'ERPLICHTE AAN·
SPRAKELIJKHEIDSVE!tZEKERING INZAKE
MOTORRIJTUIGEN.- 0NGEVAL TE WIJ·
TEN AAN DE GROVIlJ FOUT VAN DE
BESTUURDER VAN liET VERZEKERDE
VOERTUIG. VERH.AAL VAN DE VER·
ZEKERAAR TEGEN DEZE BESTUURDER
ZELFS ALS DEZE NIET DE VERZEKERING·
NEMER IS.

1o Door het in het ve1·lceer brengen van een

motor1·ijtuig dat ovm·eenlcomstig de bepalingen van de wet van 1 j~tli 1956 door de
eigenaar-vm·zekeringneme1· is vM·zekerd,
stemt de bestuu1'de?· met de hem bet?·effende bedingen van de verzekeTingsove?·eenkomst · in zowel wat betreft de vmplichtingen die hem deswege ten laste vallen
als wat de vom·delen bet1·ejt die hem
daaT~Iit ten goede komen (1).
2e De VM'zekema1' die lrmchtens a1·tilcel 6

27 november 1975. Je kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Closon.- Gelijkluidende conclusie,

van de wet van 1 juli 1956 jegens de
benadeelde tot VM'goeding is gehouden
en zich in een beding van de veTzekeTingsove?'eenkomst een 1·echt van veThaal tegen
de ve1·zekeringnemm· en tegen de VM'·
zeke1·de, die niet de ve1·zekM·ingnemM· is,
heeft vooTbehouden lean zich in geval
van g1·ove fout op cle bestuu1·de1· van
het voe1·t~lig ve1·halen, zeljs als deze niet
de ve1·zeke1·ingnemer is (2).

(1) en (2) Raadpl. cass., 30 mei 1975 (.A1'1'.
cass., 1975, biz. 1035).
Naar luid van artikel 16 van de wet van
11 juni 1874 moet de verzekeraar zijn ver·
plichtingen jegens de verzekerde niet nakomen,

als het verlies of de schade veroorzaakt werd
door cle daad of cle grove fout van cle verzekerde. Het Hof leidt uit cleze bepaling af dat,
wanneer cle schade te wijten is aan cle grove
fout van cle verzekerde, de verzekeraar aan

402(DEWAELE,
T. VERZEKERINGSVENNOOTSCHAP
<< ASSURANTIE
VAN DE BELGISCHE BOERENBOND )).)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden

deze de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst kan tegenwerpen ( cass., 17 mei 1963,
Bull. en Pas., 1963, I, 985). Deze nietigheid
kan evenwei niet aangevoerd worden tegen
het siachtoffer van een verkeersongevai dat
veroorzaakt werd door een voertuig als bedoeid in de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zodat de verzekeraar het siachtoffer
niettemin moet schadeioos stellen.
Het Hof heeft dienaangaande beslist dat,
aangezien de verzekeraar niet ontheven is
van zijn verplichtingen t.o.v. het slachtoffer,
hij niet op basis van artikei16 van de wet van
11 juni 1874 van de verzekerde terugbetaling
mag vorderen van de door hem betaaide
bedragen, vermits hij in dit gevai, niet, als
bedoeid in artikei 16, ais verzekeraar ontheven is van zijn verplichtingen (cass., 17 mei
1963, hierboven geciteerd).
Voigens artikei 11, lid 2, van de wet van
1 juli 1956 mag de verzekeraar zich evenwei
in een bepaling van de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaai voorbehouden
tegen de verzekeringnemer en tegen de verzekerde, die niet de verzekeringnemer is, voor
zover hij voigens de wet of de verzekeringsovereenkomst gerechtigd is de uitkel'ing te
weigeren of te verminderen.
In verband m.et het probieem waarover
het Hof diende te beslissen rijzen twee vragen,
de eerste : heeft de verzekeraar het recht de
uitkeringen te weigeren of te verminderen ais
de grove fout te wijten is niet aan de verzekeringnemer, doch wei aan de bestuurder van
het voertuig? ; de tweecle : mogen cle bedingen
van de verzekel'ingsovereenkomst worden
tegengeworpen aan de bestuurder van het
voertuig die in deze overeenkomst geen partij
was, ni. die welke betrekking hebben op
het verhaal? ll'fag op de bestuurder verhaai
worden uitgeoefend?
Het onclerhavige arrest heeft op de vragen
bevestigencl geantwoord.

** *
De eigenaar van een motorrijtuig die dit
voertuig aan een clerde toevertrouwt is verplicht zich niet aileen voor zijn eigen aansprakelijkheicl, cloch ook voor die van deze
clercle te verzekeren en hij kan eventueei

arrest, op 25 februari 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schendina van de artikelen 5 van de wet van
11 juni 1874 op de verzekeringen, 1319
tot 1322, 1101, 1108, 1119, 1121 en 1165
van het Burgerlijk Wetboek,
doo?"dat het arrest eiser veroorcleelt
aansprakelijk gesteicl worden voor de gevoigen
van de schending van cleze verplichting
( cfr. noot onder cass., 6 december 1971, Ar1·.
cass., 1972, blz. 335). Gebeurt er een ongeval
clan moet door het siachtoffer niet aangetound
worden weik rechtsverbancl bestaat tussen de
eigenaar, die de verzekeringnemer, en de
bestunrder, die de verzekerdc is : de cigenaar
worclt van zijn aansprakelijkheid slechts vrijgesteicl als het ongevai door een dief of een
heier werd veroOl'zaakt (madpl. hierover het
vorenvermeid arrest en de noot van professor
PIRET in Revue t1·imesb·ielle de d1·oit commercial,
1956, biz. 628).
Het slachtoffer client dns niet vast te stellen
dat de eigenaar van het voertnig aansprakelijk
is veeieer dan de bestnnrder aan wie hct voertuig werd toevertronwd. In beicle gevallen is
de verzekeraar van de verzekeringnemer
krachtens de verzekerhigsovereenkomst verplicht de schade te vergoeden.
Bovendien blijft de verzekeraar, niettegenstaancle de grove font zowei van de clercle
die het voertuig heeft bestnnrd als van de
verzekeringnemer, jegens het siachtoffer tot
vergoeding gehonclen. In clit geval is die verplichting gegrond op de wet en niet op de
verzekeringsovereenkomst.
Daarom hceft de wetgever de gevoigen
van deze nitzonderlijke verplichting willen
verzachten en aan de verzekeraar uitdrukkelijk
het recht verieencl in de verzekeringsovereenkomst vast te stellen dat hij op de ver·zekeringnemer en de verzekerde een verhaai heeft. Dit
staat zo in artikei 11, lid 2, van de wet van
1 juli 1956.
.
Door te bepalen dat dit recht slechts kan
worden nitgeoefend ingeval de verzeke1•aar,
voigens de wet of de verzekeringsovereenkomst, gerechtigd mocht zijn de uitkering
te weigeren, beoogt de wet kennelijk de ~oe:
passing van artikel 16 van de wet van 11 J1.ID1
1874. Hieromtrent kan niet de minste twijfel
bestaan wat de verzekeringnemer betreft.
Ingeval de verzekeringnemer een grove font
heeft begaan kan de verzekeraar immers
voigens het gemene recht, clit wil zeggen
krachtens artikei 16 van de wet van 11 jllli
187 4, zijn nitkeringen weigeren of verminderen.
Deze gemeenrechtelijke regei worclt in artikei11 van de wet van 1 jnli 1956 overgenomen

403tot het betalen van de bedragen van
75.400 frank en ll5.0l0 frank in hoofdsommen en pa,rtijen voor het overige
beveelt nader te concluderen, om de
redenen dat eiser gebonden is door de
voorwaarden van de verzekeringspolis

die voor het gebruik van de wagen waarmede het ongeval veroorzaakt werd door
de eigenares bij verweerster onderschreven was en die in haar artikelen 24 en 25
in geval van grove fout of dronkenschap
het verhaal van de verzekeraar tegen de

hoewel de, verzekeraar krachtens de wet
hetreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering t.a.v. het slachtoffer tot vergoeding is gehouden. Er hestaat evenwel een
verschil tussen het stelsel van het gemeen
recht en dat van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering : volgens het gemene recht
kan de verzekeraar rechtens weigeren de
verzekerde te vergoeden; terwijl hij volgens
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
zulks niet kan doen tenzij hij zich een verhaal
heeft voorhehouden in een hepaling van de
overeenkmnst.
Deze uitlegging van artikel 11 van de wet
van 1 jnli 1956 geldt ook t.a.v. de bestulU'der
van het voertnig die niet de verzekeringnemer
is. Er anders over heslissen komt erop neer
aile kracht te ontnemen aan de wettelijke
tekst, waarin uitdrukkelijk wordt hepaald
dat dit verhaal ook tegen de verzekerde kan
worden ingesteld, als deze niet de verzekeringnemer is. De wetgever heeft immers aan de
verzekeraar een rechtstreeks verhaal tegen
de hestnnrder van het voertnig wiilen toekennen, omdat het onaanvaardhaar zou zijn
dat de verzekeraar aileen aile gevolgen te dragen heeft van de grove font van degene aan
wie het voertnig werd toevertrouwd. Die
teksten letterlijk en op beperkende wijze nitleggen op grond alleen dat het niet gaat om
de font van de verzekeringnemer, als bepaald
in artikel 16 van de wet van 11 jnni 1874,
zou ontegenzeglijk tot een tegengestelde
oplossing leiden dan die welke de wetgever
heeft gewild.
1\fen kan dan ook zeggen dat artikel 11,
lid 2, van de wet van 1 juli 1956 een nitzondering heeft ingevoerd op de regel van
artikel16 van de wet van 11 juni 1874, in die
zin dat de verzekeraar op de verzekerde,
verzekeringnemer, of tegen de hestnurder,
niet-verzekeringnen1er, een verhaal kan nitoefenen, zelfs als hij wettelijk verplicht is het
slachtoffer schadeloos te steilen.

Dit is de tweede vraag welke aan het Rof
werd gesteld.
De overeenkomst tussen de eigenaar van
het voertnig en de verzekeraar heeft, Inidens
artikel 2 van de wet van 1 juli 1956, tot doel
een voertnig in het verkeer te mogen hrengen
op de openbare weg of op terreinen die voor
het pnbliek of een zeker aantal personen toegankelijk zijn. Krachtens artikel 3 van deze
verzekeringswet moet de verzekering de
hnrgerrechtelijke aansprakelijkheid zowel van
de honder of de hestnurder als van de eigenaar
dekken.
Rerhaaldelijk werd uiteengezet dat de
verzekeringsovereenkomst t.a.v. de hestnnrder
van het voertnig een heding ten hehoeve van
een derde hevat. Ret heeling verstrekt immers
een voordeel aan de hestunrder, aangezien de
gevolgen van de rechtsvordering van het
slachtoffer van het ongeval tegen hem op zijn
vermogen geen invloed kunnen hebhen.
Dit beding hangt af van de hoofdovereenkomst tnssen de verzekeraar en de verzekeringnemer, zodat de verzekeraar aan de hestnnrder van het voertuig alle nit die hoofdovereenkomst voortvloeiende excepties kan
tegenwerpen, met name nietigheden (cass.,
28 januari 1975, A1'1•. cass., 1975, hlz. 596;
DE PAGE, d. II, nr. 662, biz. 657).
Rierin ligt echter niet de verklaring dat
de verzekeraar van de bestnnrder van het
voertuig het hedrag kan terngvorderen van
hetgeen hij heeft hetaald aan de getroffene,
zo het ongeval te wijten is aan de grove font
van deze hestnnrder, en dat dit verhaal enkel
voortvloeit nit de overeenkomst waarhij deze
hestnnrder, althans hlijkhaar, geen partij was.
In dit geval kan op het heding ten hehoeve
van een derde geen heroep worden gedaan.
vVegens de exceptie van nietigheid van c;le
overeenkomst tnssen de verzekeraar en de
verzekeringnemer is de aansprakelijkheid van
de hestnnrder van het voertnig clie een grove
font heeft hegaan, niet meer gedekt. Te zijnen
gnnste is er dns geen sprake meer van een
heding ten hehoeve van een derde. Doch, dat
de verzekeraar t.o.v. het slachtoffer tot vergoeding is gehonden is gegrond op een wettelijke verplichting hniten de verplichtingen
van de overeenkomst zelf. De verzekeraar
voert een wettelijke verplichting nit (DE PAGE,
d. II, nr. 721, hlz. 693, inz. noot 1).
Overigens kan niet worden aangenomen dat
nit het heeling van de verzekeringsovereen-

* **
Ret verhaal van de verzekeraar op de
hestuurder, niet-verzekeringnemer, steunt dus
op een hepaling van de Ve1'zekeringsovereenkomst, hoewel deze hestnlU'der geen partij was
hij de overeenkomst. Kan de verzekeraar
deze overeenkomst aan die hestnnrder tegenwerpen en ze te zijnen opzichte uitvoeren?

404verzekerde toelaat ; dat cle polis voor
rekening van eiser werd aangegaan
vermits zij de aansprakelijkheid van
iedere bestuurder, al was hij niet de verzekeringnemer, in de dekking begrijpt
(artikel 5 van de wet van ll jtmi 1874);

dat, door als bestuurder gebruik te maken
van de wagen, waarvan. hij wist dat hij
verzekerd was, eiser clit becling heeft
bekrachtigcl met de voorwaarden die
contractueel eraan verbonden zijn, onder
1neer het verhaalrecht van de verzekeraar

komstten lastevan de bestuurcler vanhet7oertuig een verplichting kan ontstaan. Dit recht
op terugbetaling van de verzekeraar tegen die
bestuurcler kan niet voortvloeien uit een
bepaling van de overeenkomst waarbij laatstgenoemde geen partij was. De regel van
artikel 1119 van het Burgerlijk Wetboek
volgens welke niemand zich in ziju eigen naam
kan verbinden voor een ander getuigt van
gezond verstand.
De moeilijkheid ligt hierin dat op de voet
van artikelll, lid2, van de wet van 1 juli 1956
de verzekeraar niet beschikt over een bij de
wet geregeld verhaal, doch enkel over een
verhaal op basis van een overeenkomst d.w.z.
als de verzekeringsovereenkomst tussen de
verzekeraar en de verzekeringnemer daarin
uitdrukkelijk voorziet.
Professor WETS die hierover een grondige
studie heeft gemaakt, is van oordeel dat, zelfs
als in de overeenkomst een desbetreffende
bepaling voorhanden is, dat recht van verhaa1
bestaat krachtens de wet. De wet heeft immers voor de verzekeraar een wettelijke verplichting in het leven geroepen, nl. het slachtoffer voor de geleden schade te vergoeden, ook
als de verzekerde zich op geen verzekeringsovereenkomst kan beroepen. De verzekeraar
betaalt in de plaats van de verzekerde, indien
deze zijn verplichtingen niet nakomt. De verplichting van de verzekeraar is dus een verbintenis van zekerheiclstelling. De verzekeraar-borg, die de schuld heeft betaald, is gesubrogeerd in de rechten van de schnldeiser
tegen de schuldenaar, in die zin dat hij gesnbrogeerd is in de rechten van het slachtoffer tegen de verzekeringnemer (Bttll. des
assttmnces, 1964, blz. 615). De antem· erkent
nochtans dat in deze redenering wel iets faalt :
zo de verzekeraar als borg optreedt, kan zulks
alleen zijn als borg voor de verzekeringnemer
en niet voor het slachto:ffer, schuldeiser van
de vergoeding, Hij verwijst dan ook naar artikel 5 van de wet van 11 juni 1874, op grond
waarvan de verzekeringnemer voor rekening
van een derde een verzekeringsovereenkomst
mag aangaan, om uit te leggen dat vermits de
verzekering een beding ten behoeve van het
slachto:ffer bevat, de verzekeraar de schuldvordering van het slachtoffer waarborgt en
niet die van de verzekeringnemer tegen de
dader die voor het origeval aansprakelijk is.
In dit stelselleidt de verzekeraar zijn recht
van verhaal op de verzekerde, dader van het

ongeval, af nit de wet en niet nit een bepaling
van de verzekeringsovereenkomst. Aldus verlnijdt men de kiese vraag of bedingen van de
verzekeringsovereenkomst aan de verzekerde
kunnen worden tegengeworpen als deze niet
de verzekel'ingnemer is en, zoals ten deze,
stelt dat hij krachtens deze bedingen niet kan
gehouden zijn tot terugbetaling van de vergoeding welke de verzekeraar aan het slachto:ffer heeft betaald.
Het hof van beroep had blijkbaar dat stelsel
toegepast, onder verwijzing naar artikel 5
van de wet van 11 juni 1874. Daartegen is het
tweede onderdeel van het cassatiemiddel
gericht.
Het onderhavige arrest beslist dat de bestuurder gebonden is door de bepalingen van
de verzekeringsovereenkomst omdat hij zich
zoniet uitdrukkelijk althans stilzwijgencl bij die
overeenkomst heeft aangesloten. Dit geschiedt
op het ogenblik dat de bestuurder achter het
stuur van het voertuig plaats neemt. Het
voertuig gebruiken betekent dat de bestuurder
zich bij de overeenkomst en dus bij het heeling
van deze overeenk01nst aansluit waardoor de
verzekeraar tegen hem een verhaal kan uitoefenen ingeval hij een grove font begaat,
zodat de verzekeraar te zijnen opzichte, als
hiervoren is gezegd, van zijn verplichtingen
wordt vrijgesteld.
In dit stelsel wordt de bestuurder partij
in de verzekeringsovereenkomst. Hij heef't dus
rechten, doch ook verplichtingen.
Het beginsel zelf dat de bestuurder tot de
overeenkomst is toegetreden kan weliswaar
kies lijken. Deze toetreding vloeit niettelnin
logisch voort nit de kenmerken zelf van dat
soort contract.
De bestuurder weet, op het ogenblik dat
hij plaats neemt achter het stmu· van de
wagen, dat hij geen voertuig mag besturen,
indien zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet geclekt is. Hij moet derhalve redelijk
aannemen dat hij voor zijn aansprakelijkheid
verzekerd is om het voertuig te mogen
besturen. Trouwens hij zou alle vereiste inlichtingen daarover moeten hebben als hij enige
twijfel had. Indien hij het niet eens is met
de bepalingen van de polis, zou hij deze moeten
cloen wijzigen, tenzij hij ervan afziet het
voertuig te besturen. Indien hij het voertuig
bestuurt, aanvaardt hij daarcloor de bestaande
overeenkom.st, met inbegrip van het heeling
dat aan de verzekeraar het recht toekent zich
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van de verzekerde,
ter·wijl lnidens het arrest de onderwerpelijke verzekeringspolis werd gesloten
door de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « De W aele
Emiel en zonen >> en nit haar termen
geenszins blijkt dat bij het slniten ervan
deze verzekeringneemster voo1~ eisers
rekening zon hebben gehandeld, hetgeen
tot gevolg heeft dat de verzekeringneemster geacht moet worden de verzekering voor zichzelf te hebben aangegaan, zodat door niettemin te stellen dat
de polis voor eisers rekening werd aangegaan het arrest,
eer·ste onderdeel, van dit stnk een interpretatie geeft die met de nitdrnkkelijke
termen ervan onverenigbaar is, en er
dns de bewijskracht van miskent (schending van de artikelen 1319 tot 1322 van
het Bnrgerlijk Wetboek),
tweede ondm·deel, artikel 5 van de wet
van 11 juni 1874 schendt, door deze
wettekst als stavingsgrond in te roepen
zonder dat de voorwaarden voor zijn
toepassing verenigd zijn (schending van
deze wetsbepaling),
derde onderdeel, de wettelijke regel
schendt lnidens welke overeenkomsten
alleen gevolgen teweegbrengen tnssen de
contracterende partijen (schending van
de overige bovengemelde wetsbepalingen):
Overwegende dat het arrest constateert
dat eiser het motorrijtnig bestnnrde dat
de kwestienze schade veroorzaakt heeft ;
dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid
waartoe dit motorrijtnig aanleiding kon
geven gedekt was door de verzekeringsovereenkomst tnssen verweerster en de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Zonen Emiel DeWaele>>
gesloten;
Overwegende dat de overgelegde verzekeringspolis bepaalt, in artikel 3, dat
het contract de civielrechtelijke aansprakelijkheid dekt van ieder bestnnrder van
het onderwerpelijk motorrijtnig, en, in
artikel 24, dat iedere tekortkoming van
op de bestuurder te verhalen, ingeval deze een
grove fout heeft begaan. Een dergelijk verhaal
is trouwens niet uitzonderlijk, daar de wet het
uitdrukkelijk toelaat. De bestuurder kan dan
ook niet beweren dat hij niet wist dat een dergelijk beding bestond.
De stilzwijgende toetreding tot de verzekeringsovereenkomst, waarvan trouwens

de verzekerde aan zijn verplichtingen
hem het recht ontneemt op de dekking
van het contract, en dat, wanneer krachtens de wet de verzekeraar niettemin
jegens de benadeelde rechtstreeks gehouden is, hij een recht van verhaal heeft
op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, ook op de verzekerden
die niet de verzekeringnemer zijn ;
Overwegende dat de wet van 1 jnli
1956 in artikel 6 een eigen recht aan
de benadeelde tegen de verzekeraar
toekent en in artikel 3 bepaalt dat
de verzekering de bnrgerlijke aansprakelijkheicl van ieder bestnnrder van
het verzekerde motorvoertuig behoudens
diefstal of geweldpleging moet dekken ;
Dat door het in het verkeer brengen
van een motorrijtuig dat overeenkomstig
de bepalingen van voormelde wet door
de eigenaar-verzekeringnemer is verzekerd, de bestuurder met de hem betreffende bedingen van de verzekeringsovereenkomst instemt zowel wat betreft de
verplichtingen die hem deswege ten laste
vallen als wat de voordelen betreft die
hem daaruit ten goede komen ;
Overwegende dat verweerster zich,
krachtens artikel 11, tweede lid, van de
wet van 1 juli 1956, het recht van verhaal
mocht voorbehouden dat haar door de
artikelen 24 en 25 van de polis wordt
toegekend tegen de verzekeringnemer
en tegen de verzekerde die zoals eiser
niet de verzekeringnemer is ;
Overwegende derhalve clat het arrest,
door de in het middel vermelde redengeving, van de verzekeringspolis een
interpretatie geeft die met de termen
ervan geenszins onverenigbaar is, en
evenmin de wetsbepalingen schendt volgens ·welke overeenkomsten alleen gevolgen teweegbrengen tussen de contracterende partijen;
Dat nn de beslissing krachtens de
artikelen 2 en 3 van de wet van 1 juli
1956 wettelijk gerechtvaardigd is, het
middel, voor zover het schending inroept
van artikel 5 van de wet van 11 j"Lrni 1874,
geen belang vertoont ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;

moet gezegd worden dat zij vooral ten behoeve
van de bestuurder geschiedt, daar diens
burgerrechtelijke aansprakelijkheid erdoor
wordt verzekerd, wettigt aldus de verplichtiug
van deze laatste om de verzekeraar te vergoeden wanneer het ongeval door zijn grove
fout werd veroorzaakt.

E.K.
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Om die redenen, geeft aide aan
Mr. Rene Biitzler van zijn aanstelling
en van de hervatting van het geding ;
verwerpt de voorziening ; veroordeelt
eiser in de kosten.
28 november 1975. -

1e kamer. -

T' ooTzittet·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- T'eTslaggevet·, de H. Van Leckwijck. Gelijkluidende conclusie, de
H. Krings, advocaat-generaal.- Pleite1·s,
de HH. Biitzler en Bayart.

1e KAMER. -

28 november 1975.

HUUR VAN GOEDEREN.- PACHT.LANDBOUWEXPLOITATIE.- BEGRIP.

De landbouwexploitatie, in de zin van de
wettelijke bepalingen inzake pacht, doet
de 1Je1·iodieke p1·oduktie van natu~t1'lijke
V1'~tchten afhangen van het behoud van
e1:gen entiteit en gaafheid van de
landbmtwgTond, zodat de exploitatie die
de uitputting of de veTdtviJ'ning of de
vet·ande1·ing van identiteit van de landbouwg1·ond tot gevolg heeft, niet onde1'
de toepassing valt van de vo1·enve1·melde
wettelijke bepalingen (1). (Art. 1 van
de afdeling houdende de regelen betreffende de pacht in het bijzonder
[art. I wet van 4 november 1969].)
(VAN CAUWELAERT, T. VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK « VERENIGING DER

PAROCHIALE WERKEN VAN DE DEKENIJ
HALLE».)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 19 februari 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 1, vervat in artikel 1
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,
dooTdat het vonnis de bovenaangehaalde wet van 4 november 1969 niet toepasselijk acht op grond van de motivering
« dat een exploitatie als voormelde die
hetzij de uitputting ofverdwijning, hetzij
de verandering van identiteit van landbouwgrond tot gevolg heeft, onmogelijk
kan worden aangezien als een landbouwexploita.tie die inderdaad de produktie
van natuurlijke vruchten afhankelijk
stelt van het behoud van de eigen entiteit
en gaafheid van de landbouwgrond », dit
na te hebben vastgesteld dat eiser de
landbouwgrond gebruikte voor het kweken van gazon dat regelmatig in zoden
werd verwijderd, samen met een dunne
laag teelaarde,
te1·wijl dergelijke · beperking nergens in
de wetgeving wordt aangetroffen en
impliciet wordt tegengesproken door de
algemene draagwijdte van voormeld
artikel 1, zodat het vonnis, door de aangehaalde motivering, van gemelde wettekst een beperkende interpretatie geeft
die er onverenigbaar mee is en die wettekst dus schendt :
Overwegende dat luidens artikell, ver-

( 1) Het geheel van de wettelijke bepalingen
inzake pacht toont aan dat deze wetgeving
tot doel heeft de landbouw te bevorderen, door
de rechten van de pachter te waarborgen en de
verdere exploitatie te vergemakkelijken op
het eincle van de pacht ( cfr. GoURDET, Le bail
lt feJ•me, 4° uitg., blz. 118). Ofschoon de eigenaar-verpachter zich niet ten koste van de
afgaande pachter mag verrijken, is deze wel
verplicht aan de verpachter een goed terug
te geven dat in de staat verkeert om verder
te kunnen worden geexploiteerd. De 'uitwinningsvergoeding is een aansporing voor de
pachter om het goed te verbeteren en geen
uitgemergelde grond achter te laten voor
zijn opvolger.
Om te bepalen of de exploitatie onder de
toepassing valt van de pachtwetgeving, moet

dus rekening worden gehouden met de gevol·
gen van deze exploitatie en moet worden
nagegaan of deze verenigbaar zijn met die van
de landbouwexploitatie, als bedoeld in de wet,
d.w.z. van een exploitatie met het oog op
het onderhoud en de handhaving van de
gronden voor de bebouwing (zie o.a. de artikelen 24, 28, 29, 45 vervat in art. I van de
wet van 4 november 1969). Een exploitatie
waarbij de pachter de mogelijkheid heeft over
de grond te beschikken of daaraan zijn eigen
kenmerken te ontnemen heeft dus niet de
wettelijke kenmerken van de pacht (vgl.
inzake exploitatie van groeven, D'UDEKEM
n'Acoz en SNICK, Het pacht1·echt, in .A. P. R.,
1970, blz. 70, nr. 18).

E.K.
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vat in artikel I van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving, de bepalingen van de afdeling
houdende de regelen betreffende de pacht
in het bijzonder van toepassing zijn op
de pacht van onroerende goederen die
hoofdzakelijk voor een landbouwbedrijf
worden gebruikt;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser kwestieuze grond gebruikt voor het kweken van gazon dat
samen met een laag aarde geregeld wordt
weggenomen, het vonnis beslist dat
voormelde wet ten deze niet toepasselijk
is, op grond dat een exploitatie zoals
voormelde die hetzij de uitputting of de
verdwijning, hetzij de verandering van
« identiteit " van de landbouwgrond tot
gevolg heeft, onmogelijk kan worden
beschouwd als een landbouwexploitatie
die inderdaad de periodieke produktie
van natuurlijke vruchten afhankelijk stelt
van het behoud van de eigen entiteit en
gaafheid van de landbouwgrond ;
Dat het vonnis, zodoende, zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat door aldus zijn beslissing te motiveren, de rechter zich niet
beroept op een onjuist begrip van het
woord « landbouwbedrijf" waarvan de
wet geen ddinitie heeft gegeven ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
28 november 1975. 18 kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Ve1•slaggeve1·, de H. Gerniers.
- Gelijklttidende conclusie, de H. Krings,
advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH.
Biitzler en Bayart.

REOHTER DIE BESLIST DAT DEZE LAATSTE BESTUURDER GEEN FOUT HEEFT
BEGAAN.- WETTELIJKHEID.

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). VERKEERSONGEVAL. - KRUISEN ENKEL MOGELIJK
INDIEN DE BESTUURDER VAN EEN DER
VOERTUIGEN OP DE GELIJKGRONDSE
BERM AAN ZIJN REOHTERZIJDE RIJDT.
-BERM DIE GEEN RIJWIELPAD IS.BESTUURDER DIE NIET OP DIE BERM
RIJDT. - BESTUURDER VAN RET ANDERE VOERTUIG DIE NIET STOPT. REOHTER DIE BESLIST DAT DEZE LAATSTE BESTUURDER GEEN FOUT HEEFT
BEGAAN.- WETTELIJKHEID.
I 0 en 2° De 1'echte1· die vaststelt dat, dam·
wegens de b1·eedte van cle 1·ijbaan twee
voe1·tttigen elkaa1· niet lconden kruisen, de
bestuu?·cler van een ervan niet ?'eecl op de
gelijkg1·onclse berm aan zijn 1'echte1'zijde, die niet het 1·ijwielpad is, waa1·cloo1'
het k?'ttisen gemakkelijk we1·d maa1• nam·
links uitweelc en op een andeT voe1·tuig
botste, beslist wettelij k dat de bestum·de1·
van dit laatste voe?'tttig, wiens 1·edelijke
voo1•uitzichten ve~·ijdeld weTden, geen
fout had begaan clam· niet te stopJJen en
met name de m·tikelen 20 en 27-1 van
het wegveTkeeTS1'eglement niet had ove1·. tTeden (1).
(ENGLEBERT EN DE BARSY, T. FRASELLE.)
ARREST (VeTtaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2~ maart 197 5 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Marche-en-Famenne ;

A. Op de voorziening van Jean-Marie
Englebert :

2e KAMER. -

1 december 1975.

lO WEGVERKEER. KRUISEN.
WEGVERKEERSREGLEJVIENT, ARTIKEL 20. - KRUISEN ENKEL MOGELIJK
INDIEN DE BESTUURDER VAN EEN DER
VOERTUIGEN OP DE GELIJKGRONDSE
BERM AAN ZIJN REOHTERZIJDE RIJDT.
BERM DIE GEEN RIJWIELPAD IS.
BESTUURDER DIE NIET OP DIE
BERM RIJDT.- BESTUURDER VAN RET
ANDERE VOERTUIG DIE NIET STOPT.

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvordering ingesteld door het openbaar ministerie.
a) tegen eiser, beklaagde :

Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
(1) Raadpl. cass., 9 april 1973 (A1'1', cass.,
] 973, biz. 790) en 21 oktober 1974 (ibid., 1975,
biz. 243).
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b) tegen Aime de Barsy, voor eiser
civielrechtelijk aansprakelijk verklaarde
partij, alsmede tegen Leon Fraselle,
medebeklaagde :

Overwegende dat eiser, beklaagde, niet
bevoegd is om tegen die beslissingen cassatieberoep in te stellen ;
2. In zoverre de voorzieni~'lg gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorcleringen :
a) ingestelcl tegen eiser door de verweercler Leon Fraselle, burgerlijke partij :

Over het miclclel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 20-2, 27-l van het
wegverkeersreglement, 418 en 420 van
het Strafwetboek,
doo1·dat het vonnis, waarbij verweerder
werd vrijgesproken van de overtredingen
van de artikelen 20-2, 27-l van het wegverkeersreglement, 418 en 420 van het
Strafwetboek die te zijnen laste werden
gelegd, hem van elke aansprakelijkheid
voor het ongeval vrijstelt,
te1·wijl verweerder zijn voertuig niet
heeft gestopt, niettegenstaande de onmogelijkheid om te kruisen wegens de
onvoldoende breedte van de rijbaan :
Overwegende dat het vonnis, zowel in
zijn eigen redengeving als in die van de
eerste rechter, die het tot de zijne maakt,
vaststelt dat het totaal van de breedte
van de twee voertuigen die van de rijbaan
overtreft, dat verweerder zo dicht mogelijk bij de rechterrand hiervan reed en
dat hij niet verder rechts kon houden,
maar dat eiser rechts van hem over een
grasberm van 1,50 meter breed beschikte
en dat verweerder zich eraan kon ver·wachten dat hij op die berm ging rijden,
dat eiser echter, die een vrachtwagen
bestuurde, bij het ingaan van een bocht
op die inzonderheid smalle rijbaan, zich
naar links toe heeft begeven, waar,door
elke kruising onmogelijk werd, terwijl
hij veel gemakkelijker de berm had kunnen oprijden, indien hij rechts had gereden;
Overwegende dat de rechter aldus
vaststelt dat eiser, door de grasberm niet
op te rijden om te kruisen, verweerders
redelijke verwachtingen heeft verijdeld;
dat hij derhalve beschouwt dat de hindernis die eisers voertuig voor verweerder opleverde, voor ver-1-veerder onvoorzien baar was :
Overwegende dat de rechtbank op
grond van die vaststellingen wettelijk
beslist dat verweerder de in het mid del
vermelde misdrijven niet heeft gepleegd;

Dat het middel niet kan worderi aangenomen;
b) ingesteld door de verweerder Fraselle, burgerlijke partij, tegen Aime de
Barsy, civielrechtelijk aansprakelijk voor
eiser, en door de Barsy, burgerlijke partij,
tegen Fraselle, beklaagde :

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissingen cassatieberoep
in te stellen ;

B. Op de voorziening van Aime de
Barsy:
Overwegende dat uit de stukken, waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiser, civielrechtelijk aansprakelijk verklaarde partij en burgerlijke partij, zijn voorziening heeft doen
betekenen aan de partijen tegen wie zij
is gericht;
Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
1 december 1975. 2e kamer. Voorzitter, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggever, Baron Vingotte. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Dassesse,

2e

KAl\iER. -

VOORZIENING

1 december 1975.
IN

CASSATIE.

STRAFZAKEN. AAREST DAT EEN
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING AFWIJST.
VERDACHTE
LATER
IN
VRIJHEID
GESTELD.
VoORZIENING ZONDER BESTAANSREDEN,

De voorziening van de venlachte tegen het
m·1·est, waa1·bij zijn VC1'Zoek tot voorlopige
inm·ijheidstelling w01·dt afgewezen, verliest haa1· bestaans1·eden als late1· aan
de hechtenis een einde is gemaakt (1) .

(1) Cass., 1 juli 1957 (A11', cass., 1957,
blz. 924); raadpl. cass., 22 april 1975 (ibid.,
1975, blz. 932),
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(KHOKHLOFF.)

ARREST (vertaling).

ARREST (vertaling).

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden
arrest, op 14 oktober 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Overwegende dat het arrest beslist dat
er geen grond is om eiser voorlopige invrijheidstelling te verlenen ;
Overwegende dat eiser in vrijheid werd
gesteld op 21 oktober 1975 tengevolge
van het vonnis tot invrijheidstelling dat
op dezelfde dag door de Correctionele
Rechtbank te Brussel werd uitgesproken ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is wegens het ontbreken van bestaansreden;

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 24 april 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Brussel ;

Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
1 december 1975. ~ 2 8 kamer. Voo1'Zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter.Vm·slaggeve1·, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

2• KAMER.- 1 december 1975.
VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING. - GEWOON UITSTEL DOOR
DE EERSTE REOHTER VERLEEND.- INTREKKING VAN HET UITSTEL DOOR DE
REOHTER IN HOGER BEROEP.- INTREKKING HIEROP GEGROND DAT ER VOOR·
ALSNOG BIJ DE BEKLAAGDE GEEN TEKE·
NEN AANWEZIG ZIJN OM ZIJN VERBETE·
RING TE KUNNEN VERWAOHTEN. WETTELIJKHEID.

De 1·echter in hogm· be1•oep die in jeite
vaststelt dat eT voomlsnog bij de beklaagde geen .telcenen aanwezig zijn om zijn
ve1·betering te lcunnen ve1·wachten, leidt
daa1·uit wettelijlc af dat het doo1• de ee1•ste
rechte1' ve1·leende toitstel niet moet worden
gehandhaajd ( 1).
(1) Raadpl. cass., 7 maart 1966 (Bull. en
Pas., 1966, I, 870); 23 oktober 1967 (ibid.,
1968, blz. 265); 10 april 1972 (ibid., 1972,
blz. 742) en de noten 2, 3 en 4.

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1, 8 van de wet
van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en 97 van
de Grondwet, alsmede uit de miskenning
van de rechten van de verdediging,
do01·dat het arrest van 24 april 1975
beslist dat er geen grond is om eiseres
het uitstel te verlenen dat haar door de
eerste rechter werd toegekend, op grond
dat << het gebrek aan oprechtheid van
beklaagde en de niet-verbetering van
haar gedrag het uitstel niet rechtvaardigen, dat met betrekking tot de hoofdgevangenisstraf door de eerste rechter
werd verleend »,
terwijl, ee1·ste onde1·deel, wanneer de
hoven en rechtbanken beslissen het uitstel aan een veroordeelde beklaagde te
weigeren, zij weliswaar in beginsel zulks
niet hoeven te rechtvaardigen, de dienaangaande opgegeven redenen echter met
de geest van de wet dienen overeen te
komen en de overwegingen van het
bestreden arrest ten deze vreemd zijn
aan de doelstelling van de instelling, daar
het verlenen van het uitstel bestemd is
om de verbetering van het gedrag van
de veroordeelde in de hand te werken ;
tweede onderdeel, men niet kan am1nemen zonder de rechten van de verdediging te miskennen, dat de bekentenis van
de beklaagde zou bepaald zijn door de
vrees dat haar het uitstel zou worden
geweigerd :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld << dat eiseres in hoger beroep
(thans eiseres) totnogtoe de haar ten
laste gelegde feiten betwist " en na, om
de redenen die het opgeeft, erop te
hebben gewezen dat die feiten, « die
door de eerste rechter bewezen werden
verklaard, na het voor het Hof verrichte
onderzoek bewezen zijn gebleven », het
arrest beslist << dat het gebrek aan oprechtheid van beklaagde (thans eiseres)
en de niet-verbetering van haar gedrag
het uitstel dat voor de hoofdgevangenisstraf door de eerste rechter werd verleend, niet rechtvaardigen » ;
Dat de rechter aldus het verlenen van
het uitstel niet afhankelijk stelt vm1 de
bekentenis van eiseres en zich beperkt
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tot de feitelijke vaststelling dat deze
thans niet de gesteldheden vertoont, op
groncl waarvan een gedragsverandering
van harentwege kan ·worden verwacht;
Overwegende derhalve dat de rechter
noch de in het middel vermelde wetsbepalingen noch de rechten van de verdediging heeft geschonden ;
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.
l december 1975. 2 6 kamer. Voor·zitter·, Baron Richard, raadsheer
waa.rnemend voorzitter. - Ver·slaggevm·,
de H. Screvens. Gelijkhticlencle conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.
- Pleiter·, de H. M. Eloy (van de balie
te Brussel).
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WEGVERKEER.
WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKELEN 26-4 EN 48-3,
4°. - VERPLIOHTINGEN VAN DE BESTUURDERS JEGENS DE VOETGANGERS
EN VERPLIOHTINGEN VAN DE VOETGANGERS.- CORRELATIEVE VERPLIOHTINGEN.- DRAAGWIJDTE.

De ver-plicht·ingen aan cle besttttwcle1's en
aan cle voetganger·s r·espectievelijk opgelegcl cloo1' cle ar·tikelen 26-4 en 48-3, 4°,
van het wegve1'kee1'sr·eglement zijn cor·r·elatiej; wannee1' cle toevallige hincle1'nis
het zicht van cle twee weggeb1'u-iker·s belemmer·t, zijn beiclen, met inachtneming
van cle bestaancle hincler·nis, aan voor·noemcle ver-plichtingen oncler·wo1'pen.
(VANPOUOKE EN LITISOONSORTEN,
T. ALBRECHT.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 12 december 1974 door het
Hof van beroep te Gent gewezen ;

Overwegende dat de voorziening enkel
de civielrechtelijke belangen betreft ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 26-4 van het
algemeen verkeersreglement,
cloor·clat het arrest enerzijds vaststelt
dat de voetganger op ongeveer 2,90 meter
van de rechter rijbaanrand op de oversteekplaats was toen hij door verweerder
werd aangereden en anderzijds beschouwt
dat de door voormelde bepaling aan de
bestuurder opgelegde " matige snelheid »,
ten einde de voetgangers die zich op de
oversteekplaats bevinden niet in gevaar
te brengen, « in zekere mate afhankelijk is
van het al dan niet reeds aanwezig zijn
van voetgangers op. het zebrapad, hetgeen inhoudt dat ze zichtbaar moeten
zijn »,
ter·wijl zelfs wanneer een deel van de
oversteekplaats voor voetgangers niet
zichtbaar is wegens de aanwezigheid van
gestationeerde wagens, de verplichting
voor de bestuurder die oversteekplaats
te naderen met matige snelheid blijft
bestaan, ook al zijn de voetgangers die
er zich op bevinden niet zichtbaar, en er
geen verband bestaat tussen de aan de
bestuurder opgelegde matige snelheid en
de mogelijkheid voor hem de aanwezigheid van een voetganger op de oversteekplaats te ontwaren;
ter·wijl de omstandigheid dat een deel
van de oversteekplaats niet zichtbaar is
wegens de aanwezigheid van gestationeerde wagens evenveel voorzichtigheid
en aanpassing van de snelheid vereist
dan wanneer de voetgangers op de oversteekplaats kmmen gezien worden en een
onvolledig gezicht op de oversteekplaats
laat vermoeden, zo lang de bestuurder
het tegendeel niet vaststelt, dat voetgangers die willen oversteken op de
oversteekplaats aanwezig zijn, zoals uit
de bepaling van artikel 26-5 van voormeld reglement blijkt :
Overwegende dat de verplichtingen
aan de bestuurder en aan de voetganger
respectievelijk opgelegd door de artikelen 26-4 en 48-3, 4°, van het algemeen
verkeersreglement correlatief zijn; dat
zulks inhoudt dat wanneer, o;oals door
het arrest vastgesteld, de toevallige
hindernis, die hun gezicht verspert, aan
beide weggebruikers gemeen is, zij beiden
aan dezelfde voormelde verplichtingen
zijn onderworpen met inachtneming van
de bestaande hinclernis; dat, eensdeels,
de voetganger, die zich op de oversteekplaats begeeft wanneer hij wegens een
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toevallige hindernis geen gezicht op de
naderende voertuigen heeft, de hem door
voormeld artikel 48-3, 4°, opgelegde verplichtingen moet blijven naleven wanneer hij achter de hindernis op de oversteekplaats' de naderende voertuigen kan
waarnemen ; dat, anderdeels, de bestuurder de oversteekplaats met matige snelheid moet naderen en de mogelijkheid
niet mag uitsluiten dat een voetganger
zich reeds op de oversteekplaats achter
de hindernis bevindt ;
Overwegende dat het arrest vaststelt
dat het niet bewezen is dat verweerder
aan overdreven snelheid " de voo* hem
vrije oversteekplaats » naderde, hiermede
het voor hem zichtbaar gedeelte van de
oversteekplaats bedoelend ; dat daaruit
volgt dat het arrest de door voorineld
reglement aan de bestuurder opgelegde
« matige snelheid >> alleen beoordeelt in
functie van het gedeelte van de oversteekplaats dat die bestuurder kan waarnemen en aldus de bepaling van artikel 26-4 van het algemeen verkeersreglement schendt ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere middelen well{e tot
geen ruimere cassatie zouden kunnen
leiden, vernietigt het bestreden arrest
in zoverre het uitspraak doet op de
civielrechtelijke vorderingen van de eisers, behalve waar het beslist dat de
rechtsvoorganger van de eisers een fout
heeft begaan in oorzakelijk verband met
het ongeval ; verwerpt de voorziening
voor het overige ; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt verweerder in
de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van beroep te Brussel.
2 december 1975. 2e kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Sury. - Gelijklttidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleitm·, de H. Vandenbussche (van de
balie te V eurne).

REOHTEN VAN DE MENS EN DE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, ARTIKEL 6. BEPALING NIET VAN TOEPASSING OP
GRIEVEN DIE NIETS TE MAKEN HEBBEN
MET DE REOHTEN VAN DE VERDEDIGING
VOOR HET VONNISGEREOHT.

2°

BLOEDPROEF.- WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER RET WEGVERKEER,
ARTIKELEN 34, 3°, 59 EN 63. VERPLICHTING OM AAN DE BESTUURDER DE
UITSLAG VAN DE ADEMTEST MEDE TE
DELEN. VoRM.

3°

BEWIJS. STRAFZAKEN. GEVAL
WAARIN DE WET GEEN BIJZONDER
BEWIJSMIDDEL VOORSOHRIJFT.- SoEVEREINE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. GRENZEN.

4°, REDENEN

VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.VERPLICHTING OP DE MIDDELEN TE
ANTWOORDEN.- GEEN VERPLIOHTING
OP DE ARGUMENTEN TE ANTWOORDEN.

1° A1·tikel 6 van het Verdmg tot besche1'ming van de 1'echten van de mens en
de jundamentele v1·ijheden, goedgekettrd
bij de wet van 13 mei 1955, heeft
bet1·ekking op de rechten van de ve?·dediging voo1' het vonnisge1·echt en niet
op g1'ieven die niets te maken hebben
met de uitoefening van die ?'echten ( l).

2° Indien de ve1'balisanten alvo1'ens een
bloedmonste1' te laten nemen aan de bij
m·tikel59, 1° en 2°,van de wet bet?·effende
de politie ove1• het wegve1·kee1· bedoelde
bestuu1'de1• de uitslag van de ademtest
moeten mededelen, ve1'Plicht geen enkele
wets-. of ve1·ordeningsbepaling hen die
mededeling in httn p1·oces-ve1'baal te
ve1·melden.·
3° vVannee1' de wet in st1·ajzaken geen
bijzonde1' bewijsmiddel voo1'sch1-ijjt beoo1'deelt de jeiten1'echte1· op feitelijke en
de1·halve soeve1'eine wijze de bewijslcmcht
van de gegevens waa1'0p hij zijn overtuiging steunt, die hem 1·egelmatig zijn
voo1·gelegd en waa1·ove1· de pa1'tijen
tegenspmak hebben kttnnen voe1'en (2).
4° De ve1·plichting de vonnissen en de
a?Testen met 1·edenen te omlcleden en
te antwoorden op de 1·egelmatig voo1•ge-
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l o INTERNATIONALE VERDRAGEN.
-

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE

(1) Cass., 8 oktober 1973 (An·. cass., 1974,
blz. 152).
(2) Cass., 17 november 1975, sttpJ'a, blz. 343.

-412clragen micldelen sluit niet cle ve1'Plichting in te antwoorden op de a1'gttmenten
welke tot staving van die miclclelen zijn
aangevoe1·d en die geen afzonclerlijke
middelen ttitrnaken (1). (Art. 97 Grond>vet.)
(BARTHELElVIY.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op hot bestreden
vonnis, op 8 januari 197 5 in hoger beroep
gewezen door de Correotionele Rechtbank te Brussel ;
Over het eerste midclel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 7, 9 en 97 van
de Grondwet, 6, lid 2 en lid 3, van het
V erdrag tot beschermjng van de rechten
van de mens en de fundainentele vrijheden en van het algemeen beginsel van.
de rechten van de verdediging,
cloonlat het VOlUl.is eiser veroordeelt
we!!:ens de telastlegging B om zonder wettige reden geweigerd te hebben de bloedafneming te laten verrichten die bepaald
is in artikel 62 van de wet betreffende de
politie over het wegverkeer op grond
dat 1° voormeld artikel geenszins bepaalt
dat de verbalisanten verplicht zijn aan
de betrokken bestuurder voorafgaandelijk aan de bloeclafneming de uits1ag van
de ademtest te doen kennen ; 2° uit het
aanvankelijk proces-verbaal blijkt dat
de ademtest positief was en uit niets
blijkt dat zulks aan de beklaagde niet
werd gezegd wanneer hij naar het bureel
van de brigade werd ovm:gebracht ;
3° dat het onwaarschijnlijk is dat de
beklaagde de uitslag van de a.clemtest
niet zou gekend hebben wa:1.neer hij door
de opgeroepen geneesheer werd ondervraagd; 4° noch uit het proces-verbaal
noch nit gelijk welk ander stuk blijkt
dat beldaagde de bloedafheming geweigerd heeft omdat hij de uitslag van de
ademtest niet kende,
tenvijl artikel 63 van de wet betreffende
de politic over het vvegverkeer bepaalt
dat ieder clie op een openbare plaats een
voertuig of een rijdier bestuurt, verplicht kan worden een bloedmonster te
laten nemen door een daartoe opgevorderde geneesheer inclien deze persoon
tokens van dronkenschap of van alcoholintoxicatie vertoont ; ·wanneer echter
(1) Raadpl. cass., 21 augustus 1974 (.A1'1',
cass., 1974, blz. 1236) en 29 januari 1975
(ibid., 1975, blz. 616).

een ademtest kan worden verricht het
nemen van een bloedmonster eerst kan
worden gelast nadat die test is verricht
en heeft uitgewezen dat het alcoholgehalte van het bloed hoger ligt dan
0,8 gram per liter ; in het dossier vermeld staat dat : " Na een aanvankelijke
weigering stemt Barthelemy na een
kwartier ongeveer toe een ademtest te
ondergaan. De uitslag is positief. We
brengen hem over naar het bureel van
de brigade waar we Dokter Lamote van
Overijse vorderen teneinde een bloedstaal
te nemen en een klinisch onderzoek te
doen »; in het proces-verbaal vermeld
werd dat eiser in kennis werd gesteld dat
de uitslag van de ademtest positief was ;
aan eiser alleen werd gezegd dat de
weigering een bloedmonster te laten nemen strafbaar was ; eiser ten stelligste
ontkende op de hoogte te zijn geweest
dat de ademtest positief was en hem
ll.OOit werd gezegd dat de ademtest positief was; eiser, zolang hij niet wist dat
de ademtest positiefwas, mocht weigeren
bloedproef te ondergaan ; het verklaren
aan eiser en het noteren van deze verldaring een noodzakelijke formaliteit is,
zonder welke het vervullen van de voorwaarden om tot bloedproef over te gaan
niet kunnen gecontroleerd worden en
de beklaagde niet in staat is om te oordelen of hij zich al dan niet hoeft te
onderwerpen aan de bloedproef; het
algemeen beginsel van de rechten van de
verdediging en de aangehaalde wetsbepalingen aldus worden geschonden :
Overwegende, eensdeels, dat eiser niet
preciseert waardoor het vonnis de artikelen 7 en 9 van de Grondwet zou hebben
geschonden ;
Overwegende, anderdeels, dat eiser bij
de betwiste opsporing niet als beklaagde
vervolgd was ; dat de ingeroepen bepalingen van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fi.mdan"lentele vrijheden dan ook ten deze niet
toepasselijk zijn ;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de economic van de artikelen 34-3°,
59 en 63 van de wet op het wegverkeer
weliswaar mag afgeleid worden dat de
uitslag van de ademtest aan de in artikel 59, 1° en 2°, aangeduide bestuurders
client te worden medegedeeld vooraleer
het nemen van een bloedmonster wordt
gelast ; dat echter uit geen wettelijke of
reglementaire bepaling blijkt dat de verbalisanten het feit van die mededeling
in het proces-verbaal moeten vermelden;
Overwegende dat, nu eiser in conclusie
aanvoerde dat hij een wettige reden had
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dat de uitslag van de ademtest hem niet
werd meclegedeeld, het aan de feitenrechter behoorcle te oordelen .of de ingeroepen reden al dan niet bestond en of
zij wettig was ;
Overwegende dat wanneer de wet,
zoals ten deze, geen bijzondere bewijsmicldel voorschrijft, de rechter zijn overtuiging over het al clan niet bestaan van
de ingeroepen reclen op alle regelmatig
bekomen gegevens van de zaak, die de
partijen hebben kunnen tegenspreken,
mag gronclen ;
Overwegende dat het vonnis dienaangaancle beschouwt dat het onwaarschijnlijk is dat eiser de uitslag van de aclemtest
niet zou gekend hebben wam1.eer hij door
de opgeroepen geneesheer werd ondervraagd en dat uit het proces-verbaal
noch uit een ander stuk blijkt dat eiser
de uitslag van de ademtest niet kende
« vermits hij toen een andere reden heeft
ingeroepen die trouwens in het procesverbaal werd vermeld " ;
Overwegende clat het vonnis alclus
duiclelijk te kennen geeft dat de bewering
van eiser niet geloofwaardig is en clat
de door eiser in conclusie ingeroepen
reden om de bloedafneming te weigeren,
met name dat de uitslag van de ademtest
hem niet werd medegedeeld, niet eens
bestond;
Dat, zo het vonnis ten onrechte oordeelt clat de verbalisanten niet verplicht
zijn v66r de bloedafneming de uitslag
van de ademtest aan de bestuurcler te
doen kennen, het echter door voormelcle
reclenen zijn beslissing wettelijk rechtvaarcligt en regelmatig motiveert ;
Dat het midclel niet kan worden aangenmnen;
Over het tweecle micldel, afgeleid uit
de schencling van artikel 97 van de
Grondwet,
doo?'dat het vonnis eiser veroordeelt
wegens de telastleggingen A, 0 en H
op groncl clat uit de vaststellingen ter
plaatse door de verbalisanten geclaan en
die bevestigcl worden door cleze gedaan
tijdens het hlinisch onclerzoek blijkt clat
de beldaagcle in staat van clronkenschap
verkeerde toen hij zijn voertuig op de
openbare weg bestuurde,
te1·wijl die redenen niet op voldoende
wijze op het middel van eiser antwoorden
luidens hetwelk " niet naar voldoening
van recht bewezen was dat hij in staat
van dronkenschap verkeerde ten gevolge
van het gebruik van hallucinatieverwekkende middelen, noch vooral dat hij

clronken was en niet in staat zijn voertuig te besturen " ; die redenen van het
vonnis de vaststellingen van de verbalisanten noch de gegevens van het klinisch
onderzoek preciseren welke het bewijs
van de telastleggingen leveren :
Overwegencle dat eiser in conclusie
liet gelden dat de geneesheer die tot het
klinisch onderzoek overging tot het
besluit kwam dat eiser << onder de invloed
van de drank was cloch niet dronken " ;
Overwegencle dat, nu het vonnis de
staat van clronkenschap van eiser bewezen acht op groncl van de vaststellingen ter plaatse van de verbalisanten << die
beves~ig.d worden door die gedaan tijclens
het khmsch onclerzoek ,, de feitenrechter
de reclen moest opgeven waarom hij
voormeld besluit van het door de geneesheer verrichte klinisch onderzoek
verwierp;
Dat het miclclel gegrond is ;
Over het dercle miclclel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doonlat het vonnis eiser veroordeelt
wegens de telastleggingen D, E, F en G,
zonder te antwoorden op de door eiser
aangevoerde micldelen :
Overwegencle dat eiser in conclusie
toegaf dat de telastleggino·en D en G
niet betwist waren ; clat de"'feitenrechter
zich clan ook ertoe kon beperken die
telastlegg:ingen in de termen van de wet
bewezen te verldaren ;
Overwegende dat met betrekking tot
de telastleggingen E (overtrecling van
artikel 7-l, c) van het algemeen verkeersreglement) en F (overtrecling van artikel 21-4 van hetzelfcle reglement) eiser
in conclusie aanvoercle dat hij niet had
opgemerkt clat de rijkswachters hem aanmaanden te stoppen en clat hij in ieder
geval zijn snelheicl niet had opgeclreven,
cl.~ar hij << ~nde~"~ lang zou weg gew~est
ZlJn aangez1en ZlJn wagen veel kracht1ger
w:as clan cl.e ~agen van de Rijkswacht,
d1e hem mtemclelijk toch zeer vlug inhaalcle ";
Overwegende clat het vonnis zich ertoe
bepaalt de telastleggingen bewezen te
verklaren;
Overwegencle dat de feitenr.echter alzo
het door eiser aangevoerde verweer~iddel in verbancl met de telastlegging E
met beantwoordt ;
Overwegende clat de door eiser ingeroepen redenen met betrekking tot de
telastlegging F, om aan te tonen dat hij
zijn snelheid niet had opgevoerd, geen
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middelen doch loutere argumenten zijn,
die de feitenrechter niet verplicht was te
beantwoorden ;
Dat het middel enkel gegrond is wat
de telastlegging E betreft ;
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, en zonder acht te slaan
op de memorie door eiser op 1 april 197 5
ter griffie van het Hof neergelegd, dit is
meer dan twee maand na de inschrijving
van de zaak op de algemene rol, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het
uitspraak doet over de strafvordering
betreffende de telastleggingen A, G, H
en E en over de kosten ; verwerpt de
voorziening voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt eiser
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.

2 december 1975. 2e kamer. de H. w auters, ra.adsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever,
de H. Sury. - Gelijklttidende concl~tsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite?", de H. Walravens (van de balie
te Brussel).

v oorzittM',

2e KAMER.- 2 december 1975.
REOHTBANKEN. STRAFZAKEN.
RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
BEKLAAGDE VEROORDEELT WEGENS EEN
ANDER MISDRIJ"F DAN DATGENE DAT
DOOR DE EERSTE RECHTER BEWEZEN
WERD VERKLAARD.- VEREISTEN VOOR
DE WETTELIJ"KHEID VAN DE VEROORDELING.

De 1·echte1' in hoge1· be1·oep kan de beklaagde
niet wettelijk veTom·delen wegens een
ande1· rnisd?'ijf clan clatgene wam·ove?'
cle eer·ste 1•echte1' wettelij k heejt beslist
clan wannee?' hij vaststelt, ener·zijcls, clat
het alcl~ts in aanrner·king genomen feit
hetzelfcle is als datgene waa1•op cle ve?·volging tvas gegrond of begTepen was

in het feit waa1·op zij was gegrond en,
ander·zijds, clat de beklaagde verwittigd
weTd van de wijziging in de Techtsbenarning (1).
(DEMEULEMEESTER,
T.PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
<< METALDO ».)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 30 december 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent ;
Over het middel hientit afgeleid dat
het vonnis de rechten van de verdediging
miskent nu het eiser tot een boete en tot
schadevergoeding aan verweerder veroordeelt wegens overtreding van artikel 17 van het algemeen verkeersreglement, doch die uitspraak motiveert
op grond van een overtreding van artikel 25 van voormeld reglement, zonder
eiser ervan verwittigd te hebben dat hij
zijn verdediging op grond van een gewijzigde wetsomschrijvi~1g moest voordragen:
Overwegende dat eiser werd vervolgd
om als bestuurder op de openbare weg,
die een maneuver wilde uitvoeren, verzuimd te hebben de andere bestuurders
te laten voorgaan ;
Overwegende dat. het vonnis, zonder
tot een herkwalificatie van het ten laste
gelegde feit over te gaan en eiser daarvan
te hebben ingelicht, beschouwt dat eiser
« van richting veranderde zodat hij de
voorschriften van artikel 25-2 van het
verkeersreglement diende in acht te
nemen, wat hij blijkbaar niet gedaan
heeft door te kort naar links af te draaien »
en beslist dat « de telastlegging derhalve
bewezen is >> ;
Overwegende, derhalve, dat het vonnis, niet zonder miskenning van de
rechten van de verdediging, eiser op
voormelde gronden kon veroordelen ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op de andere door eiser aangevoerde
(1) Raadpl. cass., 1 oktober en 17 december 1973 (A1'1'. cass., 1974, blz. 109 en
435); 24 februari en 5 mei 1975 (ibid., 1975,
blz. 717 en 972); 8 september 1975, supm,
blz. 34,
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middelen, welke tot geen cassatie zonder
verwijzing kunnen leiden, 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 Dendermonde, zitting
houdend in hager beroep.
2 december 1975. 2e kamer. Voorzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal. Pleiter, de H. De Roeck (van de balie te
Gent).

2e

KAMER. -

2 december 1975.

DEELNEMING AAN MISDRIJVEN.STHAFWETBOEK, AHTIKEL 66, LID 3. HULP VERLEEND VOOH DE UITVOERING
VAN EEN MISDAAD OF EEN WANBEDRIJF.
AAHD VAN DE HULP.

De hzdp vm·leend voor de uitvoering van
een misdaad of van een wanbed1·ijf en
waa1·van spmke in a1·tikel 66, lid 3,
van het 8tmfwetboek, is een onmisbm·e
bijstand, ongeacht of deze gTOot dan wel
klein is (1). (Art. 66, lid 3, S.W.)
(PEHSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPHAKELIJKHEID
<< D'AUSSY J>
EN
PEHSONENVENNOOTSOHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
« VOEDERS
OLOET, J> T. HANSEBOUT A, D. EN 0.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 10 januari 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat de voorzieningen
beperkt zijn tot de beslissingen op de
civielrechtelijke vorderingen door de
eiseressen tegen de ·verweerders ingesteld;

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen eerste verweerder :
(1) Cass., 9 april 1974 (A1'1·. cass., 1974,
blz. 873).

Overwegende dat de eiseressen geen
middel aanvoeren;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen tweede en derde verweerder :
Over het middel door beide eiseressen
aangevoerd, en afgeleid uit de schending
van de artikelen 66 en 491 van het
Strafwetboek, en 97 van de Grondwet,
doordat het hof van beroep beslist dat
het niet voldoende naar recht bewezen
voorkomt dat tweede en derde beklaagde
zich schuldig hebben gemaakt aan de
hen ten laste gelegde feiten, ten nadele
van de eiseressen geschied, om de redenen
dat « indien de tweede en derde beklaagde
mogelijk voordeel hebben getrokken uit
het door de eerste beklaagde gepleegde
misdrijf, het on voldoende vaststaat dat
zij aan de uitvoering ervan rechtstreeks
hebben meegewerkt, hun hulp of bijstand
hebben verleend, of hem hebben aangezet
of onderrichtingen hebben gegeven om
de feiten te plegen ; dat het vooronderzoek inderdaad aantoont dat de eerste
beklaagde in tegenstelling tot de twee
andere beldaagden een leidende rol heeft
gespeeld bij de totstandkoming en de
uitvoering van de twee mondelinge overeenkomsten, strekkende tot het vetmesten van onderscheidenlijk 362 en 340 varkens, die respectievelijk einde maart en
begin november 1971 met eerste eiseres
en tweede eiseres werden aangegaan ,,
tenvijl niet wettelijk uit de vaststelling
dat een van drie beklaagden een leidende
rol bij de voorbereiding tot een misdrijf
heeft gespeeld, door de feitenrechter kon
worden afgeleid dat mededaderschap
in hoofde van de beide medebeklaagden
onvoldoende zou vaststaan ; de hulp
verleend door mededaclers, zonder wier
bijstand het misdrijf niet had kunnen
worden gepleegcl, een nooclzakelijke hulp
client te zijn, cloch het zonder belang is
dat deze groot of kleine weze, en aldus
ook niet leiclende rollen bij het uitvoeren
van een misdrijf de noodzakelijke hulp,
voor mededaderschap vereist, kunnen
uitmaken, ten ware het tegengestelde
door de feitenrechter wordt vastgesteld ;
zodat, door na te laten het al dan niet
noodzakelijk kenmerk op te sporen van
de hulp bij de uitvoering van het misdrijf
door de tweede en derde beklaagden verleend, en door integendeel de geringe
omvang ervan als bewijs van afwezigheid van enig mededaderschap te
aanzien, terwijl nochtans de belangrijklleid van de hulp onverschillig is,
het hof van beroep de in het middel
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aangehaalde wettelijke en grondwettelijke bepalingen schendt :
Overwegende dat de rechter door de
in het middel aangehaalde beschouwingen
oordeelt dat, zo de tweede en de derde
beklaagcle mogelijk voordeel hebben getrokken uit het misdrijf gepleegd door
de eerste beklaagde, die een leidende rol
heeft gespeeld bij de totstandkoming en
de uitvoering van de twee mondelinge
overeenkomsten, hun tussenkomst daarbij nochtans niet van zulke aard was dat
zij aan de uitvoering van het misdrijf
rechtstreeks zouden hebben meegewerkt,
hun hulp of bijstand zouden hebben
verleend of de eerste beklaagde zouden
hebben aangezet of hem onderrichtingen
gegeven om de feiten te plegen ;
Overwegende dat het arrest door die
beschouwingen te kennen geeft dat, zo
tweede en derde verweerder een medewerking, een hulp of een bijstand hebben
verleend, deze nochtans niet van noodzakelijke aard was ; dat het derhalve
regelmatig met redenen is omkleed en
wettelijk gerechtvaardigd;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eiseressen in
de kosten van hun voorziening.
2 december 1975. 2e kamer.
Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijlduidende conclusie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Biitzler.

2e KAMER.- 2 december 1975.
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). - BESLISSING VAN DE OOJVIJ\HSSIE TOT BESOHERMING VAN DE MAATSOHAPPIJ WAARBIJ
DE HEROPNElVIING VAN EEN OP PROEF
IN VRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE WORDT BEVOLEN. - WETTELIJKHEID. - VEREISTEN.

W annee1· een op proef in m·ijheid
getnte?·nee?·de op VO?'de?·ing van
cu?·eu?' des Konings opnie~tw
psychiat1·ische afdeling wo1·dt

gestelde
de p?·oin een
opgeno-

men, mag de commissie tot bescherming
van de maatschappij de opneming van
de betrokkene in een instelling die zij
aanwijst enkel bevelen, indien zij in haa1·
beslissing vaststelt dat de voo1·waarden
voor de wede1•opneming ve1·vuld zijn (1).
(Art. 20 wet tot bescherming van de
maatschappij).
(CANTERS.)
ARREST.
RET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 14 oktober 1975 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij, ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat een beslissing van een conunissie tot bescherming van de maatsch~J,p
pij, die een beschikking inhoudt aangaande de vrijheid van een ge'interneerde,
client gemotiveerd te zijn en de commissie
als enige motivering tot heropneming van
eiser in een strafinrichting vermeldt dat
« de geestestoestand van de gei:nterneerde
niet voldoende verbeterd is ,,
te1·wijl, eerste onde1·deel, volgens artikel 20 van de wet van 1 juli 1964 tot
bescherming van de niaatschappij tegen
abnormalen en· gewoontemisdadigers, een
ge'interneerde die vrijgelaten is op proef
slechts mag heropgenomen worden in
de psychiatrische afdeling van een gevangenis wanneer in de gedragingen of
de geestesgesteldheid van de invrijheidgestelde een gevaar voor de maatschappij waarneembaar is ; de commissie, opdat
haar beslissing rechtsgeldig zou gemotiveerd zijn, dus diende vast te stellen dat
in de gedragingen of de geestestoestand
van de in vrijheid gestelde een gevaar
voor de maatschappij waarneembaar is ;
ze dit niet heeft gedaan ; het de beslissing
bijgevolg aan rechtsgeldige motivering
ontbreekt,
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 20
van de wet van 9 april 1930, vervangen
(1) Raadpl. cass., 6 jauuari 1969 (.An•. cass.,
1969, blz. 429) en 8 september 1969 (ibid.,
1970, blz. 27).
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door de wet va:n 1 juli 1964, een op proef
in vrijheid gestelde gelnterneerde op
vordering van de procureur des Konings
opnieuw in. een psychiatrische afdeling
ka:n worden opgenomen, wanneer in zijn
gedragingen of zijn geestestoestand een
gevaar voor de maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij de he1n
opgelegde voorwaarden niet in acht
neemt ; dat vervolgens de commissie tot
bescherming van de maatschappij over
de wederopneming va:n de betrokkene in
een inrichting die zij aanwijst uitspraak
doet ; dat de cmnmissie echter vooraf
client 11a te gaan of de voorwaarden voor
de wederopneming al dan niet vervuld
zijn; dat zij zulks in haar beslissing
client vast te stellen ;
Overwegende dat te11 deze de commissie na vastgesteld te hebben dat eiser
die bij beslissing van 26 augustus 1975
vrij op proef gesteld werd, het voorwerp
uitmaakte va:n een vordering van de
procureur des Konings van l oktober
1975 tot wederopsluiting in een psychiatrische afdeling, en dat hij zijn invrijheidstelling vraagt, beslist dat de geestestoestand va:n eiser niet voldoende verbeterd is en de voorwaarden van zijn
reclassering niet vervuld zijn en dat zijn
internering zal plaatshebben in de inrichting tot bescherming van de maatschappij te Merksplas ;
Overwegende dat aldus uit de beslissing niet blijkt of de voorwaarden tot
wederopneming al dan niet vervuld zijn ;
dat de beslissing derhalve niet wettelijk
gerechtvaardigd is ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat va:n dit arrest
1nelding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst de
zaak naar de commissie tot bescherming
van de maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Gent, anders samengesteld.

2 december 1975. ~ 2e kamer. ~
Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee. ~ Gelijklttidende conclttsie,
de H. Krings, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Dehessele (van de balie
te Gent.)

2e

KAMER.~

2 december 1975.

MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
BEDRIEGLIJK OPZET. ~ VERDUISTERING VAN GELDEN TEN NADELE VAN
EEN VENNOOTSCHAP. ~ lNSCHRIJVING
VAN DIE GELD EN IN DE BOEKHOUDING
ALS EEN PERSOONLIJKE SCHULD TEN
OPZICHTE VAN DE VENNOOTSCHAP. ~
0MSTANDIGHEID DIE NIET NOODZAKE·
LIJK HET OPZET UITSLUIT OM ZICH DE
FONDSEN TOE TE EIGENEN.

De omstandigheid dat hij die, ten nadele
van een vennootschap, gelden heejt
ve?'dttistm·d, deze late?' in de boekhouding
als een peTsoonlij ke schuld ten opzichte
van de vennootschap heeft laten inschrijven sluit op zichzelj niet noodzakelijk uit dat hij zich deze gelden
dejinitief wou toeeigenen noch, de1·halve,
dat m· bed1·ieglijk opzet was. (Art. 491
S.W.)
(LARMUSEAU, T. l\ffi, DE BROUWER, CURATOR VAN HET F AILLISSEMENT VAN DE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « WERKHUIZEN H. LARMUSEAU "·)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.

2 december 1975. ~ 2e kamer. ~
VooTzitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ V e1·slaggevt1·,
de H. Versee. ~ Gelijklttidende condusie,
de H. Krings, advocaat-generaal. ~
Pleite1·s, de HH. Baert (va:n de balie te
Gent) en Biitzler.

3e

KAMER.~

3 december 1975.

1° ARBEIDSOVEREENKOMST.
HANDELSVERTEGENWOORDIGER. ~ B:EJEINDIGING VAN DE
OVEREENKOMST
DOOR DE WERKGEVER. ~HECHT VAN
DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER OP
SCHADEVERGOEDING. ~ VOORWAARDE.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST.
HANDELSVERTEGENWOORDIGER.
BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
DOOR DE WERKGEVER. HANDELSVERTEGENWOORDIGER ONTSLAGEN, vV;ECASSATIE,

1976. -
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OF DIE HET ONTSLAG VOORDAT HIJ EEN
JAAR HEEFT GEWERKT NIET RECHTVAARDIGEN OPDAT HIJ RECHT ZOU REBBEN OP DE UITWINNINGSVERGOEDING.
- RECHTSVORDERING VAN DE HANDELSVERTEGENWOORDIGER OM DE WERKGEVER TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING TE DOEN VEROORDELEN. RECHTSVORDERING GEGROND OP ARTIKEL 17 VAN DE WET VAN 30 JULI 1963
EN OP ARTIKEL 1382 VAN HET BURGERLIJK- WETBOEK. ARREST WAARBIJ
DE RECHTSVORDERING GEGROND VERKLAARD vVORDT ZONDER VAST TE STELLEN DAT DE AAN DE WERKGEVER VERWETEN FOUT EN DE DOOR DEZE FOUT
VEROORZAAKTE SCHADE GEEN BETREKKING HEBBEN OP DE UITVOERING VAN
DE OVEREENKOMST.- ONWETTELIJKHEID.

2° en 3° W annee1· een handelsvertegenwoo?'dige?' die wegens ?'edenen die niet zijn
bewezen of die het ontslag voordat hij
een jam· heejt gewe'/'kt niet ?'echtvaa'/'digen opdat hij ?'echt zou hebben op de
ttitwinningsve~·goeding, V?'aagt dat de
werkgeve~· op g1·rmd van m·tikel 17 van
de wet van 30 juli 1963 tot instelling
van het statuttt de?' handelsve1'tegenwoordige?'s wo1·dt ve?'oordeeld tot betaling van
schadeve1·goeding, is onwettelijk het a?'?'est dat de ?'echtsvorde?ing geg'/'ond ve?'klaa?·t zonde?' vast te stellen dat de aan de
we?·kgeve?' te wijten fout en de dooT deze
jo1tt ve?'001'Zaakte schade geen bet?·ekking
hebben op de ttitvoering van de ove?·eenkomst (2).
(PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID C< BELGIAN NURDIE TEXTILE CY », T. VAN SICHEM.)

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).
HANDELSVERTEGENWOORDIGER ONTSLAGEN, WEGENS REDENEN DIE NIET ZIJN BEWEZEN
OF DIE HET ONTSLAG VOORDAT HIJ EEN
JAAR HEEFT GEWERKT NIET RECHTVAARDIGEN OPDAT HIJ RECHT ZOU REBBEN OP DE UITWINNINGSVERGOEDING.
RECHTSVORDERING vVELKE NIET
KAN GEGROND WORDEN VERKLAARD IN
ZOVERRE ZIJ SPREEKT VAN DE QUASIDELICTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE WERKGEVER.

1o De schadeve1·goeding wam·van sp1·ake

in m·tikel 17 van de wet van 30 juli 1963
tot instelling van het statuut der handelsve?'tegenwoo?·digM's kan aan de handelsvertegenwoordigM' slechts w01'den toegekend op voo1·wam·de dat aan die ove?'eenkomst een einde we1·d gemaakt wegens
een aan de we1·kgever te wijten d1·ingende
?'eden ; het jeit dat de ove1·eenkomst
zoncle?' voldoende ?'eden do01• de we~·k
geveT is beeindigd impliceert niet dat
daaman een einde werd gemaakt wegens
een aan de werkgever te wijten d1·ingende
1·eclen.
(1) Raadpl. CoLENS, Le contmt cl'ernploi,
nr. 194, en TROOLET en PATTE, Stahd jtm•idiqtte
des ?'epdJsentants de cornrnm·ce, d. I, nr. 625.
(2) De contrac~uele schade ten gevolge van
de verbreking van de arbeidsovereenkomst
voor bedienden wordt forfaitair hersteld door
de schadevergoeding waarvan sprake in de
artikelen 15, 15bis en 21 van de gecoordineerde
wetten betreffende het bediendencontract ;
raadpl. hieromtrent STEYAERT, A?·beidsove?'-

ARREST (Ve'/'taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1974 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 15, 16, 17
van de wet van 30 j1-lii 1963 tot instelling
van het statuut der handelsvertegenwoordigers, 1382 van het Burgerlijk
W etboek, 20 van het koninldijk besluit
van 20 juli 1955 houdende coiirdinatie
van de wetten betreffende het bediendencontract, gewijzigd bij de wet van
21 november 1969, en 97 van de Grandwet,

doordat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder 47.765 frank schaclevergoeding te betalen, op grond dat
" wanneer een handelsvertegenwoordiger
volcloet aan de voorwaarden ter verkrijging van de uitwinningsvergoeding,
behalve als hij niet geclurende een jaar
heeft gewerkt, omdat zijn werkgever de
overeenkomst heeft beeindigd zonder
een opzegging te geven, hij recht heeft op
schadevergoeding op grond van de
eenkomst, nrs. 866 en 867, en CoLENS, op. cit.
in de vorige noot, nrs. 111 en 112 ; hoewel
de werkgever de bediende zonder opzegging
kan ontslaan, heeft hij echter dit recht niet
als de bediende geen ernstige fout heeft
begaan; raadpl. hierover PAPmR-.TAMOULLE,
Rep. pmt. d1·. belge, bijv. III, v° Contmt de
tm.vail et cant?· at d' ernploi, nrs. 557, 558 en
642.
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en 1382 van het Burgerlijk Wetboek; dat
het door hem geleden nadeel gelijk is aan
het verlies van de uitwinningsvergoeding »,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het feit dat het
arrest beslist dat de vverkgever de overeenkomst heeft beeindigd zonder een
opzegging te geven niet impliceert dat
aan die overeenkomst een einde werd
gemaakt wegens een aan de werkgever
te wijten dringende reden ; aan die voorwaarde echter moet worden voldaan om
verweerder recht te geven op de schadevergoecling die hem werd toegekend
(schending van de artikelen 17 van de
wet van 30 juli 1963 en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweede onde1·deel, de op grond vail artikel 17 van de wet van 30 juli 1963 toegekende schadevergoecling een aanvulling
moet zijn van de toegekende forfaitaire
vergoedingen en n1oet overeensten1men
met het werkelijk geleden nadeel ; ze clan
ook niet mag worden toegekend ter vervanging van de uitwinningsvergoecling,
zelfs indien verweerder geen recht had op
die vergoeding, omdat eiseres de arbeidsovereenkomst voor bedienden ten onrechte wegens een dringende reden had
beeindigd; artikel 1382 van het Burgerlijk w·etboek er niet toe strekt het toepassingsgebied van voormeld artikel 17
te verruimen en in het onderhavige geval
de beide bepalingen niet cumulatief mogen worden toegepast ; hieruit volgt dat
de gronden van het arrest tegenstrijdig
en duister zijn (schending van de artikelen 15, 16, 17 van de wet van 30 juli
1963, 20 van de gecoi:irdineerde wetten
betreffende het bediendencontract, 1382
van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet);
de1·de onde1·deel, het arrest het begrip
werkelijk geleden schade heeft verward
met het begrip forfaitaire schade waarvoor een uitwinningsvergoeding is vastgesteld ; bet trouwens niet mogelijk is na
te gaan op grond van welk criterium het
bedrag van de toegekencle schadevergoeding werd bepaald (schending van de
artikelen 97 van de Grondwet, 15, 17
van de wet van 30 juli 1963 en 1382 van
het Burgerlijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, na verwerping van de bewering van eiseres
dat zij de tussen haar en verweerder
bestaande arbeidsovereenkomst voor bedienden had beiiindigd wegens een aan

verweerder te wijten dringende reden
en na tookenning aan verweerder van
de compenserende opzeggingsvergoeding,
beslist dat verweerder ook recht heeft op
schadevergoecling wegens beeindiging van
de overeenkomst door eiseres, op grond
dat « wa1meer een handelsvertegenwoordiger voldoet aan de voorwaarden ter
verkrijging van de uitwinningsvergoeding, behalve als hij niet gedurende een
jaar heeft gewerkt, omdat zijn werkgever
de overeenkomst heeft beeindigd zonder
een opzegging te geven, hij recht heeft
op schadevergoeding op grond van de
artikelen 17 van de wet van 30 juli 1963
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
clat het door hem geleden nadeel gelijk is
aan het verlies van de uitwinningsvergoeding »;
Overwegende dat artikel 17 van de wet
van 30 juli 1963 tot instelling van het
statuut der handelsvertegenvvoordigers
aan de hanclelsvertegenwoorcligers slechts
een recht op een eventuele schadevergoeding toekent ingeval door de bediende aan
de overeenkomst een einde wordt gemaakt wegens een aan de werkgever te
wijten dringende reden ;
Overwegende dat uit de enkele overweging dat de door de werkgever aangevoerde dri:ngeude reden ter rechtvaardiging van de beeindiging van de overeenkomst zonder opzegging moet worden
verworpen, niet kan worden afgeleid dat
de overeenkomst moet worden geacht
door de handelsvertegenwoordiger te zijn
beiiindigd wegens een aan de werkgever
te wijten dringende reden;
Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat verweerder aan de overeenkomst
een einde had gemaakt wegens een aan
eiseres te wijten .dringende reden en dus
niet wettelijk kon beslissen aan verweerder de in voornoemde wet van 30 juli
1963 bepaalde schadevergoeding toe te
kennen;
Dat het eerste onderdeel van het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 14, 15,
20 van het koninklijk besluit van 20 juli
1955 houdende coi:irdinatie van de wetten
betreffende het bediendencontract, die
gewijzigd zijn bij de wet van 21 november 1969, 1146, 1147, 1382 van bet
Burgerlijk Wetboek en 17 van de wet van
30 juli 1963 tot instelling van het statuut
der handelsvertegenwoordigers,
doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt
om aan verweerder 47.765 frank schadevergoeding te betalen, op grond dat
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voldoet aan de voorwaarden ter verkrij ·
ging van de uitwinningsvergoeding, behalve als hij niet gedurende een jaar heeft
gewerkt, omdat zijn werkgever de overeenkomst heeft beeindigd zonder een
opzegging te geven, hij recht heeft op
schadevergoeding op grond van de artikelen 17 van de wet van 30 juli 1963 en
1382 van hetBurgerlijk vVetboek; dathet
door hem geleden nadeel gelijk is aan het
verlies van de uitwinningsvergoeding ,,
terwiJ"l, ee1·ste ondeTdeel, het nadeel ten
gevolge van het feit dat eiseres verweerders arbeidsovereenkomst voor bedienden
heeft beeindigd zonder een opzegging
te geven forfaitair hersteld is door de hem
toegekende opzeggingsvergoeding en, op
basis van de overeenkmnst, geen aanleiding kan geven tot een extra schadevergoeding (schending van de artikelen 14, 15, 20 van het koninklijk besluit
van 20 juli 1955);
tweede oncle1·deel, het beeindigen van
de overeenkomst om redenen die niet
bewezen zijn of die het ontslag voorclat
verweerder een j aar heeft gewerkt niet
rechtvaardigen, op zichzelf geen clelictuele of quasi-delictuele fout ten aanzien
van eiseres is, waaruit het arrest wettelijk
kon afleiclen dat verweerder nog recht
zou hebben op extra schadevergoecling
buiten die welke uit cle niet-uitvoering
van cle overeenkmnst voortvloeit en forfaitair wordt vastgestelcl (schending van
alle vermelde bepalingen); het arrest
derhalve de in het micldel vermelcle bepalingen heeft geschonden :
Wat het tweede onclerdeel betreft :
Overwegencle clat het arrest niet vaststelt clat de aan eiseres verweten fout
en de door die fout veroorzaakte schade
geen verband houden met cle uitvoering
van de overeenkomst ;
Dat het arbeidshof derhalve niet wettelijk kon beslissen dat de rechtsvordering, in zoverre ze de quasi-delictuele
aansprakelijkheid van eiseres aanvoerde,
gegrond was ;
Dat clit onclerdeel van het middel gegrond is;
Om die redenen, en zonder dater grond
bestaat tot onderzoek van het tweede
en het derde onderdeel van het eerste
middel en van het eerste onderdeel van
het tweede middel, waarvan de aanneming tot geen ruimere cassatie kan leiden,
vernietigt het bestreden arrest in zoverre
het eiseres veroordeelt om aan verweercler
47.765 frank schadevergoeding te beta-

len ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; houdt
de kosten aan opdat hierover door de
feitenrechter zou worden beslist; verwijst
de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
3 december 1975. 3e kamer. Vo01·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemencl voorzitter, - Ve1·slaggeve1',
de H. Closon.- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1', de H. Houtekier.

1e KAMER.- 4 december 1975.
HUUR VAN GOEDEREN. HAN·
DELSHUUR.- WET VAN 30 APRIL 1951,
ARTIKEL 16, IV. - UITWINNINGSVER·
GOEDING VERMEERDERD ~illT DE BE·
DRAGEN DIE VOLSTAAN OM DE GELEDEN
SCHADE VOLLEDIG TE VERGOEDEN. RAMING «EX JEQUO ET BONO" VAN
DEZE VERJ\'IEERDERING.- WETTELIJK·
REID.- VooRWAARDEN.

De verrneeTdeTing van de ttitwinningsv61'·
goeding, welke aan de hutt1·de1· van een
handelsgoecl vm·schttldigcl is om het geleden nadeel volleclig te he1'8tellen, wo1·dt
wettelijk ex aequo et bono gemarnd cloo1'
de 1'echte1· die de 1·eden opgeejt waaTorn de
doo1· de pa1·tijen of de deskundigen vo01'·
gestelcle be1·ekeningsw~jze niet kan W01'·
den aangenomen en die vaststelt dat het
onmogelijk is het bed1·ag van deze
schade vast te stellen, als er geen
vaststaande gegevens zijn om deze te
beoonlelen (1). (Art. 16-IV wet van
30 april 1951.)
(CARON, T. STUCKENS.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 december 1973 in boger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
(1) Vgl. cass., 12 november 1974 (A1or. cass.,
1975, blz .. 327).
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schending van de artikelen 16-IV van de
wet van 30 april 1951 en 97 van de
Grondwet,
doonlat, wanneer het moest vaststellen
welke " vergoeding wegens uitzetting,
gelijk aan drie jaar huur, eventueel verhoogd met een bedrag, toereikend om de
veroorzaakte schade geheel te vergoeden », eiseres op grand van artikel 16-IV
van de wet van 30 april 1951 aan verweerder moest betalen als gevolg van haar
weigeril'lg om de tussen de partijen aangegane hal'ldelshuur te hernieuwen, het
vonnis, dat, zoals de eerste rechter, het
aanbod door eiseres in eerste aanleg
gedaan om het bedrag van drie jaar huur,
namelijk 232.581 frank, te betalen verwerpt, haar veroordeelt om, naast het
reeds gestorte voorschot van 500.000
frank, een bedrag van 2.224.578 frank
te betalen dat, buiten de winstderving
en bepaalde bedragen voor verbeteringen
van het goed en enkele bijkomende pasten, de 1vaarde on'lvat van de handelszaak die ex aeqzw et bono op 1.800.000 fr.
geraamcl wordt,
te1'wijl, indien het aanbocl van eiseres
eventueel kon worden ver1neerderd n'let
de beclragen die volstaan om de geleclen
schade volleclig te vergoeden, de rechter
niettemin, wanneer hem, zoals in het
onderhavige geval, zowel door de conclusie van de partijen als door het verslag
van de gerechtelijke deskuncligen nauwkeurige gronclen voor de raming ·worden
voorgelegd, zoals de waarcle van de
handelszaak, die in aanmerking moeten
worden genomen voor de berekening van
de schacle geleclen ingevolge de weigering
om te hernieuwen, geen raming ex aeqzw
et bono kan n'laken, zoncler te verantwoorclen clat het niet mogelijk is om op die
gronden tot een nauwkeurige raming te
komen (schending van aile in het miclclel
becloelde wetsbepalingen) ; door een berekening van de waarcle van de hanclelszaak die zou steunen op het geheel van de
tijdens de debatten voorgel~!Scle na~wk:u
rige ele1nenten waarnaar ZIJn :o:wt1vermg
verwijst, te kwalificeren als raming
ex aeqzw et bono het vonnis minstens door
clubbelzinnigheicl is aangetast (schencling
bovendien van artikel 97 van de Grandwet):
Overwegencle clat, verre van zijn
beslissing over de waarde van verweerders hanclelszaak te steunen op de elementen door de partijen overgelegcl of
door de cleskuncligen verzameld, het
vonnis de reclenen uiteenzet waarom

het oorcleelt dit niet te kunnen cloen,
met name dat sommige ramingen van
het deskundigenverslag hypothetisch zijn
en dat een cleel van de tijclens de debatten
overgelegcle documentatie onnauwkeurig
is ; clat het vonnis bovenclien, in overeenstemming met de eerste rechter, aanvoert « clat er geen onweerlegbare methode bestaat om de waarcle te bepalen van
de onlichamelijke bestandclelen van de
handelszaak " ;
Overwegencle dat het vonnis aldus
wettelijk en ondubbelzinnig zijn beslissing verantwoorclt luidens welke, daar
het niet kan steunen op nauwkeurige
elementen en geen mathematische raming
kan maken van de schade, deze ex aequo et
bono moet worden geraamd ;
Dat het midclel niet kan worden aangenmnen;
Over het dercle micldel, afgeleicl uit
de schencling van de artikelen 16-IV
van de wet van 30 april 1951 op de hanclelshuur en 97 van de Gronclwet,
dooTdat het vonnis de conclusie van
eiseres verwerpt waarin betoogcl werd
dat voor de winstderving geen enkele
vergoeclil'lg moest worden toegekend en
eiseres veroordeelt 01n aan verweerder
als vergoeding wegens winstclerving
460.000 frank te betalen op grand dat :
« de eerste rechter, terecht, door overwegingen die de rechtbank overneemt,
aan ge1ntimeercle wegens winstclerving
geclurende een jaar een vergoecling toegekencl heeft van 460.000 frank, clat die
vergoecling overeenstemt met de gemiclclelcle jaarlijkse winst, bepaalcl op grand
van de belastingaangiften aileen, een
gronclslag waarvan de cleskuncligen zelf
hebben geoorcleelcl clat hij billijkerwijze
niet aileen in aanmerking mocht worden
genomen ; clat de cleskuncligen, steunencl
op het geheel van de gebruikte clocumentatie, geoorcleelcl hebben clat de
gemiclclelcle jaarlijkse winst een miljoen
frank beclroeg "•
tenoijl die reclenen cluister en clubbelzim'lig zijn cloorclat zij verklaren clat zij
steunen op de fiscale documentatie
waarvan zij nochtans zeggen clat zij niet
aileen in aanmerking mag worden genomen, zonder clat er echter andere
elementen clan die fiscale documentatie
worden aangetooncl waarop de rechter
de toegekencle vergoecling van 460.000 fr.
had kum'len gronden ; die oncluidelijkheicl
en die clubbelzinnigheicl van de redenen
overeenste1nmen met een gebrek aan
reclenen en meebrengen clat artikel 97
van de Gronclwet worclt geschonden :
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Overwegende dat het voxmis oordeelt
dat een vergoecling van 460.000 frank
(( voor winstderving gedurende een jaar ))
" eigenlijk een bescheiden schadeloosstelling is die betrekking heeft op een
periode van geclwongen werkloosheid
evenals op de inspanningen om opnieuw
een clienteel te maken en op de termijn
die nodig is om zich opnieuw te installeren, benevens die weilm nodig is om
opnieuw tot een cominerciele situatie te
komen die minstens voldoende is ; dat
die vergoeding overeenstemt met de
gemiddelde jaarlijkse winst berekend op
fiscale gronden aileen, een gronclslag
waarvan de cleskundigen zelf geoorcleelcl
hebben dat hij billijkerwijze niet aileen
in aan1nerking 1nocht worden genon1en " ;
Dat, indien het vonnis de mening en de
raming van de deskundigen op dat punt
vermeldt, dit alleen geschiedt om te
bevestigen dat de vergoeding van
460.000 frank die wordt toegekend, en
die verantwoord wordt zoals hierboven
vermelcl, werkelijk een minimale schadevergoeding is, daar de deskundigen in
hem aclvies, dat door het vonnis niet
worclt overgenmnen, tot een veel hogere
raming kwarnen, namelijk tot een miljoen;
Dat het miclclel, dat op een verkeercle
uitlegging van het vonnis steunt, feitelijke gronclslag mist ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 16-IV van
de wet van. 30 april 1951 op de handelshuur en 97 van de Grondwet,
cloorclat, om eiseres te veroordelen om
aan verweerder als vergoecling wegens
uitzetting, bedoeld bij artikel 16-IV van
de wet op de handelshuur, en als een van
de besta11cldelen van de schade door de
huurder geleclen ingevolge de weigering
van de verhuurster om de huur te
hernieuwen, een ex aeq'uo et bono op
1.800.000 frank geraamd bedrag te
betalen, dat met de waarde van de
hanclAlszaak overeenstemt, het vonnis,
dat cloelt op " de onnauwkenrigheid van
een deel van de overgelegcle documentatie ,, nnpliciet maar zeker steunt op
het gelteel van de door verweerder overgelegde docnmentatie, en niet aileen
op de fiscale documentatie, wat impliceert dat zijn gemiddelde jaarlijkse commereiele winst, zoals uit het door het
vonnis vermeld deskundigenverslag van
25 mei 1971 blijkt, 1.000.000 frank bedroeg,
terw~jl, in verband met een ander element van de schade die het in aanmerking

neemt voor de berekening van de vergoeding wegens uitzetting, het vmmis,
bij wege van bevestiging van de beslissing van. de eerste rechter, eiseres veroordeelt om aan verweercler, als winstder"lring gedurende een jaar, het bedrag van
460.000 frank te betalen dat, volgens de
beslissing, « overeenstemt Inet de gemiddelde jaarlijkse winst, op grond van de
belastingaangiften aileen " ; door bem·telings aileen de belastingaangiften en het
geheel van de overgelegde fiscale documentatie in aanmerking te nemen, het
vonnis door tegenstrijdigheid van de
redenen is aangetast en dubbelzinnig is,
daar het in het onzekere laat welke
bewijswaarde het toekent aan de door
verweerder overgelegde niet fiscale documentatie (schending van artikel 97 van
de Grondwet), en het niet n1ogelijk
n1aakt te controleren of de aan verweerder toegekende vergoeding de juiste
vergoeding .is van zijn schade (schending
bovendien van artikel 16-IV van de wet
van 30 april 1951) :
Overwegende dat uit de antwoorden
op het eerste en het derde middel blijkt
dat het vonnis de waarde van verweerders handelszaak raamt zonder te steunen op het geheel van de tijdens de
debatten aangevoerde elementen en dat
het vonnis, in zijn redenen, noch expliciet
noch impliciet, de mening overneemt van
de deskundigen die verweerders gemiddelde jaarlijkse winst op een miljoen
bepalen;
Dat aldus de elementen ontbreken
waarnit het middel de grief van tegenstrijdigheid en dubbelzinnigheid afleidt
en dat het middel feitelijke grondslag
mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 december 1975. 1e kamer. Vo01'Z'itter, ue H. Perrichon, raadRheer
waarnen1end voorzitter. - Fe1·slaggever,
de H. Capelle. - Getijkluiclencle concl~tsie,
de H. Colard. advocaat-generaal.
Pleiters, de HH. Dassesse en Simont.
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1° BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.- BURGERLIJKE ZAKEN.
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GESCHIL WAARVAN HET BEDRAG
25.000 FRANK TE BOVEN GAAT EN DAT
NOCH TOT DE BIJZONDERE BEVOEGDHEID VAN DE VREDERECHTER, NOCH
TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL, NOCH TOT DIE
VAN DE ARBEIDSRECHTBANK BEHOORT.
- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG.
2° HOGER BEROEP.- EURGERLIJKE
ZAKEN. - GERECHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 1070. - DRAAGWIJDTE VAN
DEZE BEPALING.
30 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG WAARBIJ HET HOGER BEROEP
VAN EEN VONNIS VAN DE VREDEREOHTER AANHANGIG IS.- RECHTBANK DIE
DE BESLISSING VAN DE VREDEREOHTER
WIJZIGT IN ZOVERRE HIJ DE VORDERING
NIET ONTVANKELIJK HAD VERKLAARD
EN DIE VERVOLGENS OVER DE ZAAK
ZELF UITSPRAAK DOET.- RECHTBANK
MAAKT DUSDOENDE GEEN TOEPASSING
VAN ARTIKEL 1070 VAN HET GERECH~
TELIJK WETBOEK, DOOR DOET UITSPRAAK ALS RECHTER IN HOGER BEROEP.
l

o

H et geschil inzake een vo1·de1'ing waa?'van het bedmg 25.000 frank te boven
gaat en die noch tot de bijzonde?'e bevoegdheid van de vrede1·echter, noch tot de
bevoegdheid van de ?'echtbank van !coophandel, noch tot die van de m·beids?'echtbank behoo1·t valt onde1• de algemene
bevoegdheid van de rechtbank van em·ste
aanleg. (Artt. 568, 590 en 591 G.W.)

2° A1·tikel 1070 van het Ge1·echtelijk Wet-

bock luidt als volgt : «De ?'echtbank van
ee1·ste aanleg, in voorlcomend geval de
rechtbank van koophandel, die zitting
houdt in tweede aanleg, beslist ave?' de
zaak zelf en daa1·tegen staat hoge1·
be1·oep open indien het geschil tot haar
bevoegdheid behoorde "· Zttlks onde1·stelt
dat de rechtbank van ee?·ste aanleg of de
·?'echtbank van koophandel waa1·bij de
zaak bij wege van hager beroep aan(1) en (2) Artikei 1070 van het Gerechtelijk
Wetboek neemt eenvoudigweg de bepaling
van artikei 473, lid 3, van het Wetboek van
burgeriijke rechtsvordering aismede de verklaring ervan over; hieromtrent Ieze men het
versiag van de koninklijk commissaris voor de
gerechtelijke hervorming, 4• deei, titei III,
Recht~middeien, hoofdstuk III, Hoger beroep,
commentaar op de artikeien 1050 tot 1072,
in fine, biz. 390 (Gedr. St., Senaat, zitt. 19631964, nr. 60, biz. 252).

hangig W01'dt gemaakt, de beslissing
ve1·nietigt, waa1·bij de ee?'ste ?'echter zich
ten O?H'echte bevoegd heeft verklaa1·d,
hetzij de beslissing, waarbij de ee1·ste
?'echter zich onbevoegd ve?·lclaa?'t, bevestigt (1).
3° De rechtbanlc van eerste aanleg, waa1·bij

aanhangig is het hoge?' bemep tegen
een vonnis van een vrederechte?' en die
niet vaststelt dat de ee1•ste ?'echte?' niet
bevoegd was, doch zijn beslissing wijzigt
in zove?'?'e zij de vordm·ing niet ontvankelijk had vm·klaa1·d en die ve1·volgens
ovm· de zaak zelf ttitspmak doet, maakt
geen toepassing van artilcel 1070 van
het Ge1·echtelijk Wetboek, doch doet
enkel uitspraak als ?'echtm· in hogm·
bm·oep (2).
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « UNION DES
DRAPIERS >>, T. MAL, WEDUWE DELMOTTE, EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Ge1et op het bestreden
vonnis, op 7 februari 197 4 in hoger beroep
gewezen door de Reohtbank van eerste
aanleg te Charleroi ;
Overwegende dat eiseres afstand gedaan heeft van haar voorziening, in
zoverre zij gerioht is tegen verweerster
Mal N ativa, weduwe van Delmotte Fernand, die op 4 augustus 1972 overleden
is ; dat de afstand behoorlijk betekend
werd;
Over de tegen de vaorziening aangevoerde grand van niet-ontvankelijkheid,
door de verweerders hieruit afgeleid dat
het vonnis « in hoger beroep '' uitspraak
doet over het hager beroep door de verweerders ingesteld tegen een door de
vredereohter van het tweede kanton
van Charleroi op 5 november 1973 gewezen vonnis ; dat liet geding niet tot de
aan de vredereohter toegekende bevoegdheid behoorde ; dat, ongeaoht voornoemde vermelding, luidens welke het vonnis
« in hoger beroep " werd gewezen; overOver de draagwijdte van artikei 473, lid 3,
van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, raadpl. cass., ·24 februari 1949
(Bull. en Pas., 1949, I, 164), 9 maart 1951
(ibid., 1951, I, 464), 1 juli 1954 (ibid., 1954,
I, 953), 2 februari en 28 juni 1962 (ibid.,
1962, I, 641 en 1230), 18 februari 1965 (ibid.,
1965, I, 618), 17 november 1966 en 2 februari
1967 (A1'1'. cass., 1967, biz. 376 en 684).
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waartegen hoger beroep openstaat, dus
in eerste aanleg werd gewezen, en dat de
voorziening, die voorbarig is, niet ontvankelijk is :
Overwegende dat blijkt uit de aan het
Hof overgelegde stu..kken dat de rechtsvordering van de verweerders ertoe
strekte eiseres te horen veroordelen tot
de betaling van een beclrag van
120.843 frank, bij conclusie verminderd
tot de som van 105.659 frank, zijnde de
gerechtelijke interesten verschulcligd op
hoofclson:nnen die eiseres, huurcler van
de rechtsvoorganger van de verweerders,
hun moest betalen als huurprijzen, bijdragen, belastingen en vergoeclingen voor
bewoning, krachtens een in kracht van
gewijscle gegaan vonnis dat op 8 februari
1973 werd gewezen door de Rechtbank
van eerste aanleg te Charleroi, zitting
houdende in hoger beroep ;
Overwegende dat de eerste rechter de
rechtsvordering niet ontvankelijk heeft
verldaard op grond van het rechterlijk
gewijsde;
Dat het bestreden vonnis, « dat in
hoger beroep uitspraak doet », ... << het
beroepen vonnis tenietdoet » en, « verbeterend ,, eiseres veroordeelt tot de
betaling van de gevraagde gerechtelijke
interesten, namelijk 105.659 frank;
Dat dit vonnis aldus, enerzijds, impliciet de beslissing bevestigt waardoor de
eerste rechter, in zijn uitspraak over de
ontvankelijkheid van de rechtsvordering,
geoordeeld had dat hij mtione rnateriae
bevoegd was en, ande]:zijds, verklaart
dat de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd is om als rechtscollege in hoger
beroep uitspraak te doen ;
Overwegende dat het geding geen aanleiding gaf tot een geschil betreffende de
verhuring van onroerende goederen, in
de zin van artikel591, 1°, van het Gerechtelijk \Vetboek, namelijk een betwisting
ontstaan uit de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van een huurovereenkmnst, of, in rui1nere zin, een
betwisting gegrond op de wettelijke regels
die de contractuele betrekkingen tussen
verhnurcler en huurder regelen ;
Dat het geding, wegens de waarde
ervan, niet behoorde tot de alge1nene
bevoegdheid van de vrederechter, zoals
artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek
deze bepaalt, maar, krachtens artikel 598
van dat wetboek, tot de alge1nene
bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg ;
Overwegende dat blijkt nit de toelich-

tingen van de koninklijk commissaris
voor de gerechtelijke hervorming dat
artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek enkel de handhaving beoogt van
de bepaling van artikel 473, lid 3, van
het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, namelijk artikel 13 van de wet
van 15 maart 1932, dat genoemcl artikel 473 heeft gewijzigd;
Dat uit de parlementaire voorbereiding
van die wet blijkt dat de wetgever voornoemd artikel 13 ingevoerd heeft met
het oog op een vlugge en doeltreffende
behandeling en een nitzondering heeft
-vvillen maken niet op de regels van de
bevoegdheid n1.aar wel op die ·welke het
aanhangig maken bij de rechter regelen ;
Dat die wetsbepaling onclerstelt dat
de rechtbank van eerste aanleg, waarbij
de zaak bij wege van hoger beroep aanhangig wordt gemaakt, hetzij de beslissing vernietigt waarbij de eerste rechter
zich ten onrechte ?'atione mate1·iae bevoegd heeft verklaard, hetzij de beslissing
bevestigt waarbij die magistraat zich onbevoegd verklaart, aldns erkennende
dat zij onbevoegd is om als rechtscollege
in hoger beroep nitspraak te doen, hoewel
zij gehouden is om over de grond van
de zaak uitspraak te doen ;
Overwegende dat, verre van die door
artikel 1070 van het Gerechtelijk Wethoek overgenomen beginselen toe te passen, het bestreden vom1.is, zoals uit zijn
vermeldingen blijkt, het hoger beroep
ontvangt, de beslissing van de eerste
rechter volgens welke het geding niet
ontvankelijk was vernietigt, en enkel in
hoger beroep over de grond van de zaak
nitspraak doet;
Dat die beslissing dus in laatste aanleg
werd gewezen en dat, derhalve, de tegen
de voorziening aangevoerde grond van
niet-ontvankelijkl1.eid niet kan worden
aangenornen ;
Over het eerste middel, afgeleid nit
de schending van de artikelen 1, 8, 9,
10, 556, 568, 577, lid 1, 590 tot 601, en
inzonderheid 590, lid 1, 591, 1°, 622, 624,
629, 1°, 1070 van het Gerechtelijk Wetbook, ge>vijzigd bij artikel 19 van de wet
van 24 jnni 1970, 1317, 1319, 1320, 1322
van hot Burgerlijk W etboek en 97 van
de Grondwet,
cloonlat, kennis nemend van het door
de verweerders ingestelde hoger beroep
tegen het op 5 november 1973 tussen de
partijen op tegenspraak gewezen vormis
van de vredorechter te Charleroi, hetwelk niet-ontvankelijk verklaarde de
door de verweerders bij exploot van
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strekkende eiseres te horen veroordelen
om aan de verweerders het bedrag van
120.645 frank (vermeerderd met de
kosten) te betalen, zijnde de gerechtelijke
interesten, tegen de wettelijke voet, op
het bedrag van een veroordeling tot een
hoofdsom van vervallen huurprijzen, bijdragen, belastingen en vergoeding voor
de bewoning, veroordeling die vroeger
in lllm voordeel en ten laste van eiseres
werd uitgesproken door een onherroepelijk en overigens uitgevoerd vonnis van
de Rechtbank van eerste aanleg te
Charleroi, op 8 februari 1973 gewezen
in hager beroep tegen een vom1is van
16 november 1970 van de vrederechter
van Charleroi-Zuid waarbij vastgesteld
werd dat de litigieuze huur op 30 juni
1966 geeincligd was, de rechtbank die
het bestreden vonnis heeft gewezen het
hoger beroep ontvangt, het gegrond verJdaart, het beroepen vonnis te niet doet
en, verbeterend, eiseres tot de betaling
van het litigieuze bedrag veroordeelt, zon{:ler, zelfs implieiet, vast te stellen dat
de vrederechter 1·atione mate1·iae onbevoegd ~was mn van de eis kennis te nemen,
integendeel verldarend dat de rechtbank
« in hager beroep '' over de beslissing van
die magistraat uitspraak doet, waaruit
volgt dat het bestreden vonnis in laatste
aanleg werd gewezen,

bevoegdheid van de vrederechter, zoals
cleze volgt uit artikel 590 van het Gerechtelijk W etboek, daar het bedrag ervan,
zoals blijkt uit de inleidende clagvaarding
van 13 augustus 1973, hoger was clan
25.000 frank; derhalve de vreclerechter,
bij welke de door die dagvaarding ingestelde rechtsvordering aanhangig werd
gemaakt, niet bevoegcl was om er ke:nnis
van te nemen ; clergelijke eis echter behoorcle tot de algemene bevoegclheid van
de rechtbank van eerste aanleg, zoals
deze bij artikel 568 van het Gerechtelijk
W etboek worclt bepaald ; de in tweede
aanleg zitting houdende rechtbank er
bijgevolg kon kennis van nemen en over
de grand uitspraak kon doen, maar clan,
krachtens artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, bij vo:nnis waartegen
hager beroep openstaat ; daaruit volgt
clat, door in laatste aanleg uitspraak te
cloen, zoals zij gedaan heeft, de rechtbank
die het bestreden vonnis gewezen heeft,
de in het micldel aangevoerde wetsbepalingen schendt :

terwijl de bij het exploot van 13 augustus 1973 ingestelde eis, die de betaling
beoogde van de gerechtelijke interesten
ten bedrage van 120.645 frank, die
zogenaamd verschuldigd zijn op een
veroordeling tot een hoofdsom wegens
vervallen huurprijzen, bijdragen, belastingen en vergoeding voor bewoning,
die bij een vroeger onherroepelijk en
overigens door eiseres uitgevoerd vom1is
werd uitgesproken, zulks krachtens een
huur waarvan diezelfde definitieve en
onherroepelijke beslissing had vastgesteld
dat zij op 30 juni 1966 beeindigd was,
niet behoorde tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter, zoals deze
in de artikelen 591 tot 601 van het
Gerechtelijk W etboek wordt bepaald ;
het in het bijzonder geen eis betrof die
een geschil ter sprake bracht betreffende
de verhuring van onroerende goederen,
in de zin van artikel 591, 1°, van het
Gerechtelijk W etboek, namelijk een geschil ontstaan uit de interpretatie, de
uitvoering, de verbreking van de huur
of de toepassing van de wetsbepalingen
die de contractuele betrekkingen tussen
verhuurder en huurcler regelen ; dergelijke
eis evenmin behoorcle tot de algemene

Om die redenen, decreteert de afstancl
van de voorziening in zoverre zij gericht
is tegen verweerster Mal N ativa ; veroordeelt eiseres in de kosten van haar
voorziening tegen voornoemde en van
haar afstand; en zonder het tweede middel te 1noeten onderzoeken, waarvan de
aanvaarding tot geen ruimere vernietiging
zou lnmnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het
hoger beroep ontvangt ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de overige kosten aan
opclat hierover door de feitenrechter
wordt beslist ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen.

Overwegencle dat uit de overwegingen
die de verwerping van de tegen de voorziening aangevoerde grand van nietontvankelijkheid verantwoorden volgt
dat het vonnis de in het midclel aangevoerde wetsbepalingen schendt en dat
het middel gegrond is ;

4 december 1975. 1e lmmer; Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggeve1·,
de H. Capelle.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleitm·s, de HH. Simont en Van Ryn.
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KAMER.-

4 december 1975.

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. EcHTscHEIDING.- VERVAL VAN DE RECHTSVORDERING. VERZOENING. WERKELIJKE VERZOENING. SOEVEREINE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.

De t•echtet• beoordeelt soeverein in feite
of er tttssen de echtgenoten een VM'zoening is tot stand gekomen waardoor
de t•echtsvot·deTing tot echtscheiding veTvalt (1). (Artt. 1284 tot 1286 G.W.)

ALS TUOHTl\iAATREGEL DE TERUGSTELLING TOEPAST ALS BEDOELD IN HET
WERKPLAATSREGLEMENT.
NIET
NOODZAKELIJK EEN ONTDUIKING VAN
DE WETTELIJKE OPZEGGINGSVERPLIOHTING.

4°

ARBEIDSOVEREENKOMST.
WET VAN 15 JUNI 1896. WERKGEVER DIE ALS TUOHTl\iAATREGEL DE
TERUGSTELLING TOEPAST ALS BEDOELD
IN HET WERKPLAATSREGLEMENT. NIET NOODZAKELIJK EEN ONTDUIKING
VAN DE WETTELIJKE OPZEGGINGSVER•
PLIOHTING.

l 0 en 2° De te?'ttgstelling welke kmchtens
(VAN E ... , T. L ... )
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

4 december 1975. - . 1 6 kamer. -

Voot·zitte?',

de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. Vet·slaggever,
de H. Closon.- Gelijklttidende conalusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
PleiteTs, de HR. Bayart en Dassesse.

S6
1°

2°

S0

KAMER. -

4 december 197 5.

ARBEIDSREGLEMENT. WET
VAN 15 JUNI 1896. TUOHTMAATREGEL. TERUGSTELLING ALS BEDOELD IN HET WERKPLAATSREGLEMENT. NIET NOODZAKELIJK EEN
EENZIJDIGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.

een werkplaatst·eglement als tuchtmaat?'egel we?·d toegepast is, onder de gelding
van de wet van 15 jtmi 1896, niet noodzakelijk een eenzijdige wijziging van
de at·beidsovet·ermkom8t, zelfs inrlien zij
een loonvermindet·ing meebt·engt (2).
(Artt. S, 4°, en 10 wet van 15 juni 1896
op het werkplaatsreglement ; art. S
wet van 10 maart 1900 op het arbeidscontract.)

S0 en 4° De werkgevet• die, onde?' de gelding

van de wet van 15 juni 1896, op een
wet·knemet·, kt·achtens een wet·kplaatsreglement als ttwhtmaatTegel de tet·ugstelling toepast waardoor zijn loon worrlt
veTminclerd, ontdttikt niet noodzakelijk
de wettelijke opzeggingsve1·plichting (S).
(Artt. S, 4°, en 10 wet van 15 juni 1896
op het werkplaatsreglement ; artt. S,
19 en 19bis wet van 10 maart 1900 op
het arbeidscontract.)

(DELVILLE, T, SOCIETE BELGE D'EXPLOITATION DE LA NAVIGATION AERIENNE,
« SABENA ».)
ARREST

ARBEIDSOVEREENKOMST.
WET VAN 15 JUNI 1896. TucHTMAATREGEL. TERUGSTELLING ALS
BEDOELD IN HET WERKPLAATSREGLE1\'I:ENT. NIET NOODZAKELIJK EEN
EENZIJDTGE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST.
WET
· ARBEIDSREGLEMENT.
VAN 15 JUNI 1896. - WERKGEVER DIE

(1) Raadpl. cass., 19 juni 1958

(Bttll. en

(ve?·taling).

RET H O F ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 augustus 197 4 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het tweede middel,

Over het eerste middel, afgeleid uit

(2) en (3) Raadpl. cass., 6 november 1952

Pas., 1958, I, 1168).

(Bull. en Pas., 1953, I, 137) en noot 1.

Over de gevolgen van de verzoening, raadpl.
cass., 23 april 1971 (A1·1· cass., 1971, biz. 818)
en de arresten waarvan sprake in noot 2.

De wet van 15 juni 1896 op het werkplaatsreglement is opgeheven bij de wet van 8 april
1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

-427kennis gaf van de in het werkplaatsreglement vastgestelde sanctie van de
terugstellmg tot de graad van handlanger; dat deze beslissing, na het beroep
van eiser, door de bij verweerster ingestelde tuchtraad werd bevestigd;
Overwegende dat eiser, zonder te
betwisten dat het werkplaatsreglement
waarmee hij akkoord ging dee] uitmaakt
van de arbeidsovereenkomst en tussen
de partijen wederkerige verbintenissen
doet ontstaan, of dat bepaalde tuchtmaatregelen vastgesteld en toegepast
mogen wordep., ·het arrest verwijt te
hebben beslist dat het werkplaatsreglement mag voorzien in tuchtmaatregelen,
zoals de terugstellingen, die leiden tot
een essentiele wijziging van de arbeidsovereenkomst .en van de bezolcliging en
aldus de opzeggingsverplichtil1g ontduiken;
Overwegende dat ten tijde van de
feiten de wet van 15 juni 1896 op het
werkplaatsreglement nog van kracht was
en dat artikel 3, lid 1 en 2, van de wet
van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst nog niet was gewijzigd ; dat,
enerzijds, de 'vet van 15 j1.mi 1896 op
het werkplaatsreglement, die thans is
opgeheven, in artikel 3, 4°, bepaalde
dat in de werkplaatsreglementen straffen
en boeten mochten voorkomen, en, in
artikel 10, dat ze de partijen voor de
hele duur van de clienstbetrekking verbonden ; dat, anderzijds, de wet van
10 maart 1900 op de arbeidsovereenlwmst
in artikel 3 bepaalde dat het bedrag en
de aard van het loon, de tijd, de plaats
en, il1 't algemeen, al de voorwaarden
van de arbeid door de overeenkomst
worden vastgesteld en dat deze mondeling
of schriftelijk kan worden gesloten, onverminderd de wet op de werkplaatsreglementen;
Overwegende dat in het onderhavige
geval de krachtens het arbeidsreglement
opgelegde tuchtmaatregel geen eenzijdige
wijziging van de overeenkomst was en
clat verweerster, door het oplegE"en van
deze sanctie, die door het werkplaatsreglement mocht worden vastgesteld,
de wettelijke opzeggingsverplichting niet
heeft ontdoken ;

de schending van de artikelen 6, 1131,
1133, ll34, 1135 van het Burgerlijk
VVetboek, 1, 3, 11, 16, 19, 19bis, 20,
22 van de wet van 11 maart 1900 op
de arbeidsovereenkomst, die gewijzigd is
bij de wet van 4 maart 1954, 3, 4°, 4,
24 van de wet van 15 juni 1896 op het
werkplaatsreglement en 1 vart de wet van
18 augustus 1887 op het verbod van overdracht van en beslag op het loon der
werklieden, die gewijzigd is bij de wet
van 7 augustus 1922,
doordat het arrest, met veranderil1g
van het beroepen vonnis, afwijzend
beschikt op de rechtsvordering van eiser
tegen verweerster tot betaling van een
vergoeding van 218.496 frank wegens
beeindiging van zijn arbeidsovereenkomst zonder opzegging, op grond dat
het werkplaatsreglement van verweerster
de tuchtmaatregel van de terugstelling
met verlies van loon geldig heeft ingevoerd en dat eiser derhalve onder de
toepassing kan vallen van die dausule
inzake terugstelling ook wanneer daaraan
tegelijkertijd een loonverlies is verbonden,
te1·wijl, ee1·ste ondenleel, eiser, zonder
dienaangaande te worden tegengesproken, in zijn conclusie uitdrukkelijk betoogde dat de toepassil1g van de litigieuze
sa:nctie tot gevolg had dat hij van geschoold werkman tot handlanger was
teruggezet en dat hij ongeveer de helft
van zijn loon had verloren ; een dergelijke
sanctie neerkomt op een eenzijdige en
essentiele wijziging van de arbeids- en
bezoldigingsvoorwaarden van eiser en,
wegens ontduiking van de verplichting
tot het geven van· een opzegging, niet
geldig kan voorkomen in het werkplaatsreglement (schending vail de artikelen 6,
1131, 1133, 1134, 1135 van het Burgerlijk
VVetboek, I, 3, II, 16, 19, 19bis, 20, 22
van de wet van 10 maart 1900);
tweede onderdeel, de tuchtstraf en de
boete die het gevolg is van de terugstE)lling met verlies van de helft van het loon
niet geldig samen mogen worden toegepast ; het totaal der per dag opgelegde
boeten trouwens niet meer mag bedragen
dan het vijfde van het dagloon van eiser
(schending van de artikelen 3, 4°, 4 en
24 van de wet van 15 juni 1896, 1 van de
wet van 18 augustus 1887) :

VVat het tweede onderdeel betreft :

I

VVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat verweerster,
na eiser ill kennis te hebben gesteld van
de grieven die zij tegen hem had, hem

1

Overwegencle dat, in tegenstelling met
wat in het middel wordt betoogd, eiser
geen tuchtmaatregel en boete werd opgelegd ; dat alleen de terugstelling als
bedoeld in het werkplaatsreglement werd
toegepast ; dat deze sanctie geen boete
is in de zin van de artikelen 3, 4°, 4 en 24

-
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van de wet van 15 juni 1896 en geen overdracht of beslag van het loon in de zin
van de wet van 18 augustus 1887 omvat;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan word~n aangenomen ;

DERE IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN
DOEN DRINKEN, GEEN ONVERENIGBAARHEID MET DE BESLISSING VAN DE
STRAFREOHTER 'VAARBIJ EEN HIERAROHISOHE MEERDERE WORDT VRIJGESPROKEN VAN DE TELASTLEGGING
EEN WERKNEJ\iER OPZETTELIJK TOT
DRONKENSOHAP TE HEBBEN GEBRAOHT
ME'J' DE OMSTANDIGHEID DAT ZE DE
DOOD TOT GEVOLG HAD.

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

4 december 1975. Voo1·zitte1·, de H. Polet,

3 8 kamer. raadsheer waarnen1.end voorzitter. Ve1·slaggeve1·, de
H. Clason. Gelijkluidende conclttsie, de
H. V elu, advocaat-generaal. Pleitm·s,
cle HH. Houtekier en Dassesse.

1° Het ongeval over·komen tijdens de ·uitvoe1·ing van de ove1·eenkomst wo1·dt, behottdens tegenbewijs, vermoed te z~jn
ove1·komen cloo1' het jeit van de ttitvoe1·ing
van clie ove1·eenlcomst (1). (Art. 1, lid 6,
gee. wetten van 28 september 1931;
art. 7, lid 2, wet van 10 april 1971.)

2°

38

KAJ\'IER. -

4 december 1975.

1o ARBEIDSONGEVAL. -

ONGEVAL
OVERKOMEN TIJDENS DE UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOllfST. 0NGEVAL WORDT, BEHOUDENS TEGENBEWIJS, VERMOED TE ZIJN OVERKOMEN
DOOR HET FElT VAN DEZE UITVOERING.

2°

3°

ARBEIDSONGEVAL. BESLISSING
VAN EEN ARBEIDSGEREOHT DAT EEN
DODELIJK ONGEVAL OVERKOMEN IS
DOOR 'HET J!'EIT VAN DE UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BESLISSING DIE EROP WIJST DAT HET
ONGEVAL OVERKOJ\'IEN IS WEGENS RISIOO'S DIE INHERENT ZIJN AAN HET
BEROEPSMILIEU. GEBRUIK VOLGENS
HETWELK DE WERKNEJ\'IERS OF HIERAROHISOHE MEERDERE IN BEPAALDE
OMSTANDIGHEDEN DOEN DRINKEN, GEEN ONVERENIGBAARHEID MET DE
BESLISSING VAN DE STRAFREOHTER
WAARBIJ EEN HIERAROHISOHE J\'IEERDERE WORDT VRIJGESPROKEN VAN DE
TELASTLEGGING EEN WERKNEJ\'IER OPZETTELIJK TOT DRONKENSOHAP TE REBBEN GEBRAOHT MET DE OMSTANDIGHEID
DAT ZE DE DOOD TOT GEVOLG HAD.
RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN. BESLISSING VAN EEN
ARBEIDSGEREOHT DAT EEN DODELIJK
ONGEVAL OVERKOMEN IS DOOR HET FElT
VAN DE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST. BESLISSING DIE
EROP WIJST DAT HET ONGEVAL OVERKOMEN IS WEGENS RISIOO'S DIE INHERENT ZIJN AAN HET BEROEPSMILIEU.
GEBRUIK VOLGENS HETWELK DE
WERKNEMERS OF HIERAROHISOHE MEER·

en 3° De beslissing van een m·beidsgerecht dat een ongeval, dat de dood
van een weTlcneme1' tot gevolg heeft
gehad, ovm·komen is doo1· het jeit van
de ttitvom·ing van de m· beidsovenenkomst
en e1·op wijst met name dat het ongeval
over·komen is wegens Tisico's die inhe1'ent zijn aan het beroepsmiliett van de
getroffene wacwin het gebTttikel~jk is
dat te1· gelegenheicl van het plaatsen van
de meiboom de we1'knemers of hiii?·m·chische meenle1·e een van hen cl1·onken
maken is niet onve1·enigbam· met de
vrijspmak van een van cle hiem.J·chische
meerde1·e van de wer·lcneme1· die v661· de
st1·aj1·echte1· vervolgd wonlt om cle werknemer opzettelijk tot clronkenschap te hebben gebracht met de omstancligheicl dat
ze de clood tot gevolg had (2).

(GEMEENSOHAPPELIJKE KAS VOOR VERZEKERINGEN TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN
«DE FEDERALE VERZEKERINGEN l>, T.
MATAGNE EN DESTRE;E,)
ARREST

(ve1·taling).

HET H O F ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 5 september 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schencling van artikel 97 van de Grondwet, van
het alg6lneen beginsel inzake het gezag
van gewijsde van de beslissingen der strafgerechten, van de artikelen 23 tot 28 van

(1)
1967,
(2)
1962,

Cass., 8 december 1967 (A1'1', cass.,
blz. 507).
Raadpl. cass., 7 juni 1962 (Bull. en Pas.,
I, 1153) en de noten 1 en 2.

-429het Gerechtelijk W etboek, 4 van de wet
van I7 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, I3I9, I320, I322, I382, I383
van het Burgerlijk Wetboek, I, 2, 3, I9,
28 van de wetten betreffende de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van. 28 september I93I,
I, 7, IO, II, 12, 13, I5, I9, 20 en 2I van
de arbeidsongevallenwet van IO april
I97I,
doo1·dat het arrest, met bevestiging van
het beroepen voru1is, beslist dat het overlijden van de echtgenoot van verweerster
in de nacht van 23 december I969 ten
gevolge van een alcoholintoxicatie, die
leidde tot het blokkeren van het centraal
zenuwcentru1n, een arbeidsongeval uitmaakt dat ?ich tijdens en door het feit
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan, daar het
bewezen is dat de getroffene tijdens de
drinkpartij op de arbeidsplaats is gebleven en nog onder het gezag en het toezicht
stand van zijn hierarchische meerdere die,
zoals nog zeer gebruikelijk is in een dergelijk, beroepsmilieu, hem tot drinken
aanspoorde, hoewel hij steeds meer
dronken werd en zich minder en minder
van iets bewust was,
tenvijl de Correctionele Rechtbank te
Hoei, die de beklaagde Nelisse:n vrijsprak
van de telastlegging de getroffene Destree
opzettelijk tot dronkenschap te hebben
gebracht met de on:J.Standigheid dat ze
de dood tot gevolg had, in haar in kracht
van gewijsde gegaan vonnis van 24 december I970 heeft vastgesteld dat het
niet bewezen is dat de beklaagde N elissen
Destree tot drinken zou hebben aangespoord met de bedoeling hem in staat van
dronkenschap te brengen, dat Destree
zichzelf heeft bediend en zijn dronkenschap plotseling tot uiting is gekomen
en dat N elissen alsda:n een einde heeft
gemaakt aan de drinkpartij, waaruit
volgt dat, door te zeggen dat de staat van
dronkenscha:p van de getroffene te wijten
is aan de " perverse '' aansporing van
zijn hierarchische meerdere en dat die
beweerde manier van doen een aan het
beroepsmilieu inherent r1s1co is, het
arrest I 0 het gezag van gmvijsde heeft
geschonden dat het vrijsprekend vonnis
M'ga omnes heeft .(schending van het
algemeen rechtsbeginsel en van de wettelijke bepalingen, inzonderheid die van
het Gerechtelijk vVetboek en van de wet
van 17 april 1878, waarvan sprake in
in het middel) en 2° geen wettelijke
verantwoording heeft gegeven voor zijn

beslissing dat het litigieuze ongeval,
hetwelk door de getroffene niet opzettelijk
werd veroorzaakt, een arbeidsongeval
uitmaakt dat door het feit van de uitvoering van de overeenkomst is overkomen (schending van de in het middel
wettelijke bepalingen, inzonderheid die
van de arbeidsongevallenwet en van de
Grondwet) :
Overwegende dat het arrest beslist,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat de rechtsvoorganger van de verweerders door een ongeval werd getrofgen, dat de getroffene dit ongeval niet
opzettelijk heeft veroorzaakt en dat het
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is overkomen ;
Dat het middel het arrest bekritiseert
in zoverre het beslist dat het ongeval
door het feit van de uitvoering van de
overeenkomst is overkomen ;
Overwegende dat het arrest melding
maakt van het beginsel dat het ongeval
overkomen tijdens de uitvoering van de
overeenkomst, behoudens tegenbewijs,
wordt geacht overkomen te zijn door
het feit van de uitvoering van die overeenkomst;
Overwegende dat het arbeidshof, ter
verwerping van het verweer van eiseres
die dat vermoeden trachtt.e te weerleggen, aileen overweegt dat het ongeval is
overkomen "wegens risico's die inherent
?ijn aan een dergelijk beroepsmilieu en
dat het immers in het bouwbedrijf en
op de bouwplaatsen nog zeer gebruikelijk
is dat, ter gelegenheid van het plaatsen
van de meiboom of van feesten, zoals in
het onderhavige geval, de werknemers
en vaak de hierarchische rrwerdere domweg een van hen clronken maken totdat
hij er bij neervalt " ;
Overwegende dat deze grand niet onverenigbaar is met de beslissing houdende
vrijspraak van de heer Nelissen die voor
de Correctionele Rechtba:nk te Hoei werd
vervolgd om Destree opzettelijk tot
clronkenschap te hebben gebracht met de
omstandigheid dat ze de dood tot gevolg
had;
Dat het arbeidshof immers daarin van
de praktijken die gebruikelijk zouden
zijn in het beroep een beschrijving geeft
ter rechtvaardiging van het bestaan van
een aan het beroepsmilieu inherent risico,
zonder de staat van dronkenschap van
de getroffene toe te schrijven aan de
aa:nsporing van zijn hierarchische meerdere;
Overwegende dat, hoewel het arrest
wijst op " de perverse aansporing van een
onwaardige meerdere ,, de door het mid·
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aTbeidsoveTeenkomst is en dat het ongeval ovm·komen tijdens de ttitvoeTing
e1·van een a1·beidsove1·eenkomst is, een
deskundigenonde1·zoek beveelt teneinde
het bed1·ag van de dooT de get?·offene
gevordeTde geldsornmen vast te stellen,
is een vonnis dat ten dele een eindvonnis
en ten dele een vonnis alvoTens 1'echt
te doen is (I). (Art. I9 G.W.)

del bekritiseerde beslissing niet gegrond is
op deze overweging die alleen strekt tot
weerlegging van de stelling van eiseres
dat de getroffene het ongeval opzettelijk
zou veroorzaakt hebben;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

2D Het hogeT be1·oep tegen een vonnis met

een definitieve beschikking en een
beschikking die alvor·ens 1·echt te doen
een voorajgaande maatTegel beveelt,
vm·plicht de ?'echtm· in hoge1· beToep uitspmak te doen ove1· het pm~t dat doo1· de
definitieve beschikking is beslecht, zelfs
indien hij, wegens bevestiging van de
door de ee1·ste 1·echte1' bevolen onde1'Zoeksmaatregel, voo1· het ove1·ige de zaak
naa1· deze rechteT moet venvijzen (2).
(Art. I068, lid I en 2, G.W.)

4 december I975. 3e kamer. Voo1·zitter, de H. Polet, raadsbeer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1', de
H. Janssens. - Gelijklttidende conclv.sie,
de H. V elu, advocaat-generaal. - Pleitm·,
de H. Simont.

38 KAlVrER. -

4 december 1975.

ID VONNISSEN EN ARRESTEN.
BURGERLIJKE ZAKEN.- VONNIS VOLGENS HETWELK EEN ONGEVAL EEN
ARBEIDSONGEVAL IS EN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK BEVEELT.- VONNIS
TEN DELE EEN EINDVONNIS EN TEN
DELE EEN VONNIS ALVORENS RECHT TE
DOEN.
2D HOGER BEROEP. -

BuRGERLIJKE
ZAKEN.- HOGER BEROEP TEGEN EEN
VONNIS -MET EEN DEFINITIEVE BESOHIKKING EN EEN BESOHIKKING WAARBIJ
EEN
ONDERZOEKSMAATREGEL
WORDT BEVOLEN. VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER IN HOGER BEROEP
UITSPRAAK TE DOEN OVER HET PUNT
DAT DOOR DE DEFINITIEVE BESOHIKKING IS BESLEOHT. ZELFS INDIEN
HIJ, WEGENS BEVESTIGING VAN DE
ONDERZOEKSMAATREGEL,
DE ZAAK,
VOOR HET OVERIGE, NAAR DE EERSTE
REOHTER MOET VERWIJZEN.

3D ARBEIDSOVEREENKOMST.

VERBAND VAN ONDERGESOHIKTHEID.BEGRIP.
1D Het vonnis dat, na te hebben beslist dat

de ovm·eenkomst tussen de paTtijen een

3D

H et veT band van ·ondm·geschiktheid
dat kenrne?·kend is voo1· de arbeidsover·eenlcornst bestaat zod1·a iemancl ove1·
een ancler'B handelingen in Jeite gezag
of toezicht kan ttitoejenen (3). (Art. 1
wet van IO maart I900 op bet arbeidscontract.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« BELGIQUE DIFFUSION »,
T. DUHAIEN.)
ARREST (ve1'taling).

HET HOF;- Gelet op bet bestreden
arrest, op 4 september I974 door bet
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over bet eerste middel, afgeleid uit
de scbending van de artikelen l 068 van
het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
cloonlat het arrest over de grond van
de zaak uitspraak doet met ongegrondverklaring van het hoger beroep, de door
de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt en de zaak, overeenkomstig artikel I 068 van het Gerechtelijk
Wetboek, voor verdere behandeling naar
de Arbeidsrechtbank te Bergen verwijst,
teTwijl artikel 1068, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wan-

(1) en (2) Raadpi. cass., 13 januari 1972

(Arr. cass., 1972, biz. 468), en de noot, aismede
de conciusie van de advocaat-generaai Krings
verschenen in Bttll. en Pas., 1972, I, 463;
25 november 1972 (A1'1', cass., 1973, biz. 298)
en 26 juni 1975 (ibid., 1975, biz. 1151).

(3) Cass., 16 oktober 1972 (Ar1·. cass., 1973,
blz. 165); raadpl. cass., 17 mei 1972 (ibid.,
1972, biz. 867) en 3 februari 1975 (ibid., 1975,
blz. 226).
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neer het hoger beroep gericht is tegen een
vonnis alvorens recht te doen waarin
een onderzoeksmaatregel wordt bevolen,
het geschil zelf door de devolutieve kracht
van het hager beroep slechts bij de
rechter in hoger beroep aanhangig wordt
gemaakt als hij die beslissing helemaal
teniet doet, zodat, wanneer de rechter
in hager beroep, zelfs gedeeltelijk, de
onderzoeksmaatregel bevestigt, het geschil zelf niet bij hem aanhangig is en hij
de zaak naar de eerste rechter moet verwijzen, waaruit volgt dat, nu het arrest
de door de eerste reuhter bevolen onderzoeksmaatregel had bevestigd, het niet
over de grand van de zaak uitspraak kon
doen door te zeggen dat er een verband
van ondergeschiktheid aanwezig was en
dat ten deze de wet op de vergqeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen van toepassing was, en het
arrest derhalve de regels inzake de
devolutieve kracht van het hager beroep
heeft miskend (schending van de in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van. artikel1068 van het Gerechtelijk
· Wetboek) en niet regelmatig met redenen
is omldeed (schencling van de in het
middel vermelde bepalingen en inzonderheid van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het beroepen vonnis
dat door het bestreden arrest wordt
bevestigd " voor recht zegt dat Nelly
Duhaien op 14 oktober 1970 door een
arbeidsongeval werd getroffen .. . terwijl
zij in dienst was van de naamloze vennootschap Belgique Diffusion " en, alvorens het bedrag van de door verweerster
gevorderde geldsommen vast te stellen,
een deskundigenonderzoek beveelt;
Overwegende dat, voor zover het vonnis beslist dat de tussen de partijen
bestaande overeenkomst een arbeidsovereenkomst is en dat het tijdens haar
uitvoering overkomen ongeval een arbeidsongeval is, daarmee de rechtsmacht
van de eerste rechter over die litigieuze
punten werd uitgeput ;
Overwegende dat dit vonnis ten dele
een eindvom1is is en ten dele een vonnis
alvorens recht te doen ;
Overwegende dat het arbeidshof,
krachtens artikel 1068, lid l, van het
Gerechtelijk Wetboek, uitspraak moest
doen over de punten die door de definitieve beschikkingen van het vonnis
werden beslecht, zelfs indien het, wegens
de bevestiging van de in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel,
krachtens het tweede lid van hetzelfde
artikel de zaak, voor het overige naar
de eerste rechter moest verwijzen;

Overwegende dat hieruit volgt dat
het arrest regelmatig met redenen is omkleed en dat het arbeidshof, verre van
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wethoek te miskennen, clit juist heeft toegepast;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, inzonderheid lid 1, van de bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931 geco6rclineerde wetten betreffende de vergoeding
der schade voortspruitende uit de arbeidsongevallen, wellr artikel l aangevuld
is bij de besluitwet van 9 juni 1945,
l van de wet van 10 maart 1900 op de
arbeidsovereenkomst en 97 van de
Grondwet,
do01·dat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, beslist dat de
arbeidsongevallenwet in het onderhavige
geval moest worden toegepast, op grand
dat " de overeenkomst tussen de partijen
noodzakelijk gezag, leiding en toezicht
impliceerde, zelfs indien zulks door tussenkomst van de chauffeur-besteller werd
uitgeoefend, wanneer rekening wordt
gehouden met de omvang en de regelmatigheid van de hulp die deze laatste
meestal gedurende 40 uur elke week van
zijn vriendin kreeg; dat het in werkelijkheid ging om een gezamenlijk verricht
werk dat, wilde de chauffeur-besteller
het kunnen uitvoeren, noodzakelijk inhield dat zijn vriendin hem bijna voortdurend hielp ; dat, derhalve, de instructies
die aan de ene werden gegeven tegelijkertijd voor de andere golden ... ; ... dat alle
andere regelingen tussen partijen (facturen, fiscale zegels, belastingen, R.M.Z.),
waarover het Hof hier niet heeft te oordelen, niet in aanmerking kumwn worden
genomen "•
tenvijl, eeTste onde1·deel, noch het feit
dat men al zijn tijd aan zijn werkgever
besteedt, noch het recht van deze werkgever om instructies te geven, het bestaan van een verband van ondergeschiktheid aantonen, en het arrest derhalve uit de omstandigheden die het
vaststelt niet wettelijk heeft afgeleid dat
er een verband van ondergeschiktheid
aanwezig is en dat de wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit de
arbeidsongevallen van toepassing is
(schending van de in het middel vermelde
bepalingen);
tweede onde1·deel, de niet-betaling van
R.M.Z.-bijdragen en het ontbreken van
afhoudingen voor de personenbelasting

-432erop wijzen dat er geen sprake is van
ondergeschiktheid en, door claannee geen
rekening te houclen, het arrest clerhalve
het wettelijk begrip van het verband van
ondergeschiktheid heeft miskencl (schencling van de in het midclel vermelde
bepalingen) ;
clenle onclenleel, eiseres in haar conclusie betoogcle : " dat ge!ntimeercle, in
tegenstelling met wat de eerste rechter
verklaart, haar werk wel clegelijk in volle
vrijheicl kon verrichten en clat, als zij
niet werkte, als zij besloot cleze of gene
clag clan wel cleze of gene week over te
slaan, appellants haar niets kon verwijten of kon zeggen '' ; het arrest in het
onzekere laat of het clit in het midclel
overgenomen betoog als onjuist in feite
clan wel als irrelevant in rechte verwerpt,
en in cUt laatste geval het wettelijk begrip
van het verbancl van ondergeschiktheid
miskent (schencling van de in bet middel
vermelcle bepalingen) en wegens die
clubbelzinnigheid, die gelijkstaat lTlet
het ontbreke!l van motivering, niet
regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
vVat het eerste en het derde onderdeel
betreft :
Overwegende clat het arrest, om te
beslissen clat de overeenkomst 'tussen de
partijen alleen maar een arbeidsovereenkomst kan zijn, wijst op de omvang en de
regelmatigheid van de hulp die verweerster meestal gedurende veertig uur per
week verleende en overweegt " dat het
in werkelijkheid ging mn een gezamenlijk
verricht werk dat, wilde de chauffeurbesteller het kunnen uitvoeren, noodzakelijk inhield dat zijn vriendin hem
bijna voortdurend hielp ; dat, derhalve,
de instructies die aan de ene werden
gegeven tegelijkertijcl voor de andere
golden ... " ; dat (( de overeenkomst tussen
de partijen noodzakelijk gezag, leiding
en toezicht impliceerde, zelfs indien
zulks door tussenkomst van de chauffeurbesteller werd uitgeoefend " ;
Overwegende dat het arrest uit deze
vaststellingen en uit deze overwegingen,
die niet dubbelzinnig zijn, wettelijk kon
afleiclen dat er tussen verweerster en
eiseres een verband van ondergeschiktheid bestond dat kenmerkend is voor de
arbeidsovereenkomst ;
Dat deze onderdelen van het 1niddel
niet kunnen worden aangenomen ;
W at het tweede ondercleel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op

het eerste en het derde onderdeel van
het middel volgt dat het arrest wettelijk
heeft beslist dat er tussen de partijen
een arbeidsovereenkomst bestond ;
Dat dit onderdeel van het middel
bij gebrek aan belang niet ontvankelijk
is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 december 1975. 3e kamer. VooTzittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. V e1·slaggeve1', de
de H. Closon. - Gelijkltiiclencle conchtsie,
de H, Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. Simont.
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KAMER.-

5 december 1975.

HUWELIJK. R.ESPECTIEVE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE ECHTGENOTEN. VERPLICHTING TOT BIJSTAND EN TOT BIJDRAGE IN DE LASTEN
VAN DE HUISHOUDING. FEITELTJK
GESCHEIDEN ECHTGENOTEN. BESLISSING WAARBIJ EEN VAN DE ECHTGENOTEN WORDT GEMACHTIGD 011'[ EEN
DEEL VAN DE INKOMSTEN VAN DE
ANDERE ECHTGENOOT TE ONTVANGEN.
VooRWAARDEN VAN vVETTELIJKHEID EN DRAAGWIJDTE.

2o BEvVIJS.

BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. IN KRACHT
VAN GE\OVIJSDE GEGAAN VONNIS DAT,
HOEWEL HET VASTSTELT DAT ECHTGENOTEN FEITELIJK GESCHEIDEN LEVEN
ZONDER DAT KAN WORDEN V ASTGESTELD
AAN WIE VAN BElDEN DE FEITELIJKE
SCHEIDING TE WIJTEN IS, DE ECHTGENOOT DOOR WIE UITKERING TOT
ONDERHOUD WORDT GEVORDERD MACHTIGT OM EEN DEEL VAN DE INKOMSTEN
VAN DE ANDERE ECHTGENOOT TE ONTVANGEN, OVEREENKOJI'[STIGARTIKEL 218
VAN HET BURGERLIJK WETBOEK. LATER VONNIS DAT OP HET Jj]ERSTE
STEUNT OM TE BESLISSEN DAT DE
FEITELIJKE SCHEIDING TE WIJTEN IS
AAN DE ECHTGENOOT, VERWEERDER IN
DE RECHTSVORDERING TOT UITKERING
VAN ONDERHOUD. BESLISSING, VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN
DAT EERSTE VONNIS. GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE AKTEN.

l o WanneeT echtgenoten Jeitelijk geschei-
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die bewijst dat de scheiding te wijten is
aan de ande1·e echtgenoot gemachtigd
woTden om een deel van de inkomsten
van de echtgenoot te ontvangen ; de
beslissing, waarbij een dergelijke machtiging woTdt ve1·leend, impliceM't de?'halve dat de scheiding te wijten is aan
de andm·e echtgenoot (1). (Art. 218 B.W.)
2° Noch de bewijskmcht van het vonnis
ovm· een voTdeTing van een de1· jeitelijk
gescheiden echtgenoten om ove1·eenkom-.
stig aTtikel 218 van het Bu1·ge1·lijk Wetboek te wonlen gemachtigd een deel van
de inkomsten van de andm·e echtgenoot
te ontvangen, noch het gezag van gewijsde
van dat vonnis wm·dt miskend doo1· het
late1' vonnis dat om te beslissen dat de
jeitelijke scheiding te wijten is aan de
echtgenoot, vM·wee1·de1' in de 1'echtsvonleTing tot ttitke1·ing van ondm·houd,
.stettnt op het ee1·ste vonnis dat, hoewel
het niet bepaalt aan wie van beide
echtgenoten de scheiding te wijten is,
de echtgenoot die de uitkeTing tot onde?'houd vo1·de1·t machtigt om een deel van
de inkomsten van de andeTe echtgenoot
te ontvangen, ove1·eenkomst1:g a1·tikel 218
van het BuTge1·lijk Wetboek (2).
(VERBIST, T. VOGELS.)
ARREST,

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 2 april 197 4 in hoger beroep
gewezen door de Reohtbank van eerste
aanleg te Antwerpen ;
Over het middel afgeleid nit de scherrding van de artikelen 212, 218, 1S15,
1S19, 1320, 1S22, 1S50, S0 , · van het
Burgerlijk Wetboek, 2S, 24, 25, 870,
1044, 1045 van het Gereohtelijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis eiser veroordeelt
om aan verweerster een smn van 4.000 fr.
per maand, gekoppeld aan de index van
de kleinhandelsprijzen, te betalen en haar
maohtigt deze som reohtstreeks op zijn
inkomsten in ontvangst te nemen, om de
reden dat de verpliohting tot hulpverlening, opgelegd door artikel 212 van het
Burgerlijk Wetboek, en de plioht tot
(1) Raadpl. cass., 19 september 1975,
sttp?·a, biz. 97.
(2) Raaclpl. DE PAGE, d. III, uitg. 1967,
biz. 907, nr. 951.

bijdrage in de lasten van het huishouden
voorgesohreven door artikel 218 van het
Burgerlijk W etboek, blijven voortbestaan
in geval van feitelijke scheidi.ng, maar
aileen lmnnen worden ingeroepen tegen
de eohtgenoot aan wiens sohuld de
feitelijke soheiding en het voortduren
ervan te wijten zijn ; dat het vonnis van
27 juni 1962, on versohillig de aangewende
bewoordingen, door het toestaan van de
door verweerster destijds gevraagde
loonsafhouding, implioiet de schuld van
de feitelijke soheiding in hoofde van
eiser vastgesteld heeft, en deze in het
vonnis berust heeft ; dat eiser niet
bewijst dat het voortbestaan van de
feitelijke scheiding aan de schuld van
verweerster zou te vvijten zijn,
terwijl, em·ste onde1·deel, bet op 27 juni
1962 uitgesproken vonnis vaststelt dat
<< de partijen feitelijk gescheiden leven
sinds 1957 zonder dat kan worden uitgemaakt aan wie van beiden deze feitelijke scheiding te wijten is " en dit vonnis
derhalve, door aan verweerster de gevraagde loonsafhouding ten laste van
eiser toch toe te kennen, geenszins impliciet beslist dat de schuld van de feitelijke
scheidi.ng bij eiser zou liggen ; deze motieven vergeleken met het - ge!nterpreteerde - vonnis duister en dubbelzinnig
zijn (sohending van de artikelen 2S, 24,
25 van bet Gereohtelijk Wetboek, 1S20,
1S22, 1S50, S0 , van het Burgerlijk Wetboek, 97 van de Grondwet);
tweede ondercleel, verweerster het bewijs
niet geleverd heeft dat de feitelijke scheiding van partijen in 1957 of het voortduren ervan aan eiser zou te wijtel\ zijn ;
het feit dat eiser het vonnis van 27 juni
1962 aanvaard heeft evenmin dat bewijs
uitmaakt (sohending van de artikelen 212,
218, 1S15, lS50, S0 , van het Burgerlijk
Wetboek, 870, 1044, 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de partijen feitelijk gescheiden
leven, bet vonnis van 27 juni 1962 aan
verweerster de door artikel 218 van het
Burgerlijk ·vi!etboek bepaalde machtiging
verleent om een deel van eisers inkomsten
in ontvangst te nemen;
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de partijen feitelijk gesoheiden
leven, het vonnis van 27 juni 1962 aan
verweerster de door artikel 218 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde machtiging
verleent om een deel van eisers inkomsten in ontvangst te nemen ;
Overwegende dat, wanneer de echtgenoten gescheiden leven, dergelijke
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machtiging slechts kan verleend worden
aan de echtgenoot die bewijst dat de
scheiding aan. de schuld van de andere
echtgenoot te wijten is, zodat moet
worden aangenomen dat voormeld vonnis, door de gevraagde machtiging op
grond van artikel 218 van het Burgerlijk
W etboek toe te staan, te kennen geeft
dat de feitelijke scheiding aan eisers
schuld te wijten is ;
Dat, nu datzelfde vonnis in zijn motivering beschouwt dat partijen sedert 1957
feitelijk gescheiden leven « zon.der dat
kan worden uitgemaakt aan wie van
beiden deze feitelijke scheiding te wijten
is,, dit vonnis ten aanzien van de vraag
of de scheiding aan eisers schuld te wijten
is door tegenstrijdigheid is aangetast ;
Dat, nu dat vonnis op dit punt voor
verschillende interpretaties vatbaar is,
de rechters, zonder de bewijskracht ervan
te miskennen en zonder de in het middel
aangehaalde wetsbepalingen te schenden,
vermochten te oordelen dat door het
toekennen van de gevraagde machtiging
bewezen was dat de feitelijke scheiding
aan eisers schuld te wijten was;
Overwegende dathet bestreden vonnis,
door aldus te oordelen, op motieven rust
die duister noch dubbelzinnig zijn;
Overwegende dat, nu het aan de hand
van het vonnis van 27 juni 1962 vaststelt
dat verweerster het bewijs inbrengt dat
de feitelijke scheidil1.g van partijen in
1957 aan eisers schuld te wijten was,
het vonnis vermocht, zonder de bewijslast om te keren, 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 middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
5 december 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkl1tidende
conclusie, de H. Charles, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Houtekier.

1e KAMER.- 5 december 1975.

1° VERBINTENIS. - OONTRACTUELE
VERBINTENIS. SCHULDENAARS DIEDOOR EENZELFDE VERBINTENIS GE·
BONDEN ZIJN. - VERDELING VAN DE:
SCHULD ONDER HEN.
2° VERBINTENIS. OONTRACTUELE
VERBINTENIS.- SCHULDENAARS, HANDELAARS DOOR EENZELFDE VERBIN·
TENIS GEBONDEN. - VERMOEDEN DAT
ER RECHTENS TUSSEN HEN HOOFDELIJKHEID BESTAAT. VERMOEDEN DAT
AFWIJKT VAN RET BEGINSEL DAT DE
SCHULD ONDER DE SCHULDENAARS
WORDT VERDEELD.- VERl\fOEDEN DAT
SLECHTS BEPERKEND MOET WORDEN
TOEGEPAST.

3° HOOFDELIJKHEID. ScHULDENAARS, HANDELAARS DOOR EENZELFDE
VERBINTENIS GEBONDEN. - VERlVIOEDEN DAT ER RECHTENS TUSSEN HEN
HOOFDELIJKHEID BESTAAT. VERMOEDEN DAT AFWIJKT VAN HET BEGINBEL DAT DE SCHULD ONDER DE SCHULDENAARS WORDT VERDEELD. - VERMOEDEN DAT SLECHTS BEPERKEND
MOET WORDEN TOEGEPAST.

40 VERBINTENIS. - OONTRACTUELE
VERBINTENIS.- SCHULDENAARS, NIETHANDELAARS DIE INGEVOLGE AFZONDERLIJKE HYPOTHEEKSTELLINGEN TOT
EENZELFDE WAARBORGVERPLICHTING
GEHOUDEN ZIJN.- GEEN VERMOEDEN
VAN HOOFDELIJKHEID, ZELFS INDIEN
DE VERBINTENIS IS AANGEGAAN TOT
WAARBORG VAN EEN HANDELSRECHTE·
LIJKE HOOFDSCHULD TUSSEN ANDERE
PERSONEN.
50 BEWIJS. - BE\'VIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. 0VEREEN •
KOJVIST DIE EEN UITLEGGING VEREIST.
- RECHTER DIE ZIOH OP EXTRINSIEKE
GEGEVENS BEROEPT OM DE WERKELIJKE
WIL VAN DE PARTIJEN TE BEPALEN. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DE AKTE.- GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT
VAN DE AKTEN.
6° VONNISSEN EN ARRESTEN. GERECHTEBuRGERLIJKE ZAKEN. LIJK WETBOEK, ARTIKEL 774, LID 2.VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN ALVORENS DE VORDERING AF
TE WIJZEN OP GROND VAN EEN EXCEP·
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TIE DIE DE PARTIJEN VOOR HEM NIET
HADDEN INGEROEPEN.

(VANDOMMELE J., T. VANDOMMELE T.)
ARREST.

I

o

W anneer ve1·scheidene schuldenam·s doo1•
eenzelfde contractttele vm·bintenis gebonden zijn, wo1·dt de schuld in beginsel
onder hen venleeld, in die zin dat iede1·
van de schttldenaa?'B slechts zijn deel
moet betalen (1).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 juni 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;

van de debatten te bevelen wannem· hij
een vonlm·ing geheel of ten dele ajwijst
op gr~nd van een exceptie wellce de
paTtijen voor hem niet hadden opgeW01'pen, met name van een exceptie van
onbevoegdheid, nietigheid, ve1-ja1·ing, ve?'val ojniet-ontvanlcelijlcheid (5). (Art. 774,
lid 2, G.W.)

Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, lid 1,
van het koninklijk besluit van 30 november 1935 tot co6rdinatie van de wetten
op de handelsvennootschappen vormend
titel IX van boek I van het W etboek van
koophandel, 1, 2, leden 1 en 10, van de
wet van 15 december 1872 op de handelaars, zoals gewijzigd door de wet van
25 juli 1956 (lees 3 juli 1956), vormend
titel I van hoek I van hetzelfde wethoek,
1 van de wet van 5 mei 1872 betreffende
het pand, vormend titel VI van boek I
van hetzelfde wetboek, 1134, 1200, 1201,
1202, 1203 van het Burgerlijk Wetboek,
80, lid 3, van de wet van 16 december
1851 op de voorrechten en hypotheken,
zoals gewijzigd door de wet van 15 april
1889, vormend titel XVIII van boek II
(lees boek III) van hetzelfde wetboek, en
97 van de Grondwet,
do01·dat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot terugbetaling ongegrond verklaart om de reden dat de
omstan.digheid dat partijen de enige
2 aakvoerders en de enige eigenaars van
de deelbewijzen van de vennootschap
zijn, op zichzelf niet volstaat om te
vermoeden of te besluiten dat zij ook in
gelijke mate de lasten van de vennootschap zouden dragen, partijen geen handelaars zijn en de verbintenis die zij aangingen, door hun eigendommen in hypotheek te geven voor de schuld van de
vennootschap uit kredietopneming, geen
handelsdaad of geen handelsschuld is,
partijen geen persoonlijke schuldenaars
waren van het handelskrediet dat door
de bank aan de vennootschap werd toegestaan, en de betalingen die zij deden
niet gebeurden in het raam van een
gehouden zijn als hoofdelijke en ondeelbare schuldenaars, maar in het raam
van een gehouden zijn p1·optm· rem,

(1) Rep. pmt. d1•, belge, vo Obligations,
nr. 414.
(2) en (3) Cass., 3 april 1952 (Bull. en Pas.,
1952, I, 498) en noot ]. Raadpl. DE PAGE,
T1·aite ezernentai1·e de d1•oit civil belge, d. III,
1967, nr. 328; PLANIOL en RIPERT, T1•aite
p1•atique de d1·oit civil j1·anqais, d. VII, 1954,
nr. 1075; LDIITENS in Rev. trim. de d1·. cornmm·-

cial, 1952, blz. 220, lli', 6, en DERRIDA, ibid.,
1953, blz. 329, inz. nr. 2; Rep. p1·at. d1·. belge,
v 0 Obligations, nrs. 447 en 448. Contm VAN
RYN, P1·incipes de d1·oit cornrnm·cial, d. I,
nrs. 91 en vlg., d. II, nr. 1229.
(4) Cass., 21 november 1975, supm, biz. 375.
(5) Cass., 1 oktober 1971 (Ar1•. cass., 1972,
blz. 122); 22 juni 1973 (ibid., 1973, biz. 1039).

2o en 3o Het vm·moeden van hoofdelijkheid

dat 1·echtens bestaat t·ussen schttldenaa1·s,
handelaars die doo1· eenzelfde cont1·actttele
verbintenis gebonden zijn, W?:jlct af van
het beginsel dat de schttlrl onde1· de
schuldenaa1·s woTdt verdeeld en moet
de1·halve bepe1·kend wo1·den toegepast (2).
4o Het ve1·moeden van hoofdelijkheid dat

1·echtens bestaat tttssen schuldenam·s,
handelaars die doo1• eenzelfde cont?·actttele ve1·bintenis gebonden zijn, mag
niet worden uitgebreid tot de schttldenaars, niet-handelaa1·s die, ingevolge
afzonde?'lijke hypotheekstellingen, tot eenzelfde cont1·act1tele ve?'bintenis van hypothecaire waa1·bo1·g gehouden z~fn, zelfs
indien die vm·bintenis tot waarborg
strekt van een tttssen andm·e peTsonen
gesloten
handels1·echtelijke
hoofdsclmld (3).
5o De bewijskmcht van de akten woTdt niet

mislcend doo1• de 1'echte1' die, zondm· de
bewo01·dingen te miskennen van een
ove1·eenlcomst die moet w01·den uitgelegd,
zich op ext1·insielce gegevens be1·oept om
de we1·kelijke dmagwijdte te bepalen
welke de pm·tijen aan de ove1·eenlcomst
hebben willen toelcennen (4). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)
6o De 1·echter is ve1•plicht de he1·opening
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bank aan de personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid « Manufacture de chaussures Eperon d'Or » verleende kredieten een handelsrechtelijk
karakter hebben en dientengevolge de
verbintenissen tot hypotheek verlenen op
hrm eigendommen, door de beide gebroeders Vandommele aangegaan, eveneens een handelsrechtelijk karakter hebben daar zij tot waarborg van een handelsrechtelijke schuld strekken en gezegde
gebroeders, als enige zaakvoerders en
eigenaars van de vennootschap, rechtstreeks en persoonlijk belang hadden bij
de betaling van de handelsrechtelijke
hoofdschuld (schending van de artikelen 1, lid 1, van voormeld koninklijk
besluit van 30 november 1935, 1, 2 en 3
van voormelde wet van 15 december 1872,
1 van voormelde wet van 5 mei 1872,
80, lid 3, van voormelde wet van 16 december 1851) ;
tweede onder·deel, het arrest derhalve
ten onrechte het vermoeden van hoofdelijkheid, dat rechtens bestaat ten
aanzien van degenen die gehouden zijn
door eenzelfde contractuele handelsrechtelijke verbintenis, verwerpt (schending
van de artikelen 1134, 1200, 1201, 1202,
1203 van het Bmgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet) :

Overwegende dat wanneer verscheidene schuldenaars door een zelfde contractuele verbil1ctenis gehouden zijn, de
schuld in principe onder hen gesplitst
wordt, in die zin dat ieder van hen
slechts zijn deel moet betalen;
Overwegende dat het vermoeden van
hoofdelijkheid dat rechtens bestaat tussen schuldenaars-handelaars die door
eenzelfde contractuele verbintenis gehouden zijn, van voormeld principe afwijkt;
Dat dit vermoeden derhalve beperkend
client toegepast te worden en niet mag
nitgebreid worden tot schuldenaars niethandelaars die, ingevolge overigens afzonderlijke hypotheekstellingen, tot eenzelfde contractuele verbintenis van hypothecaire waarborg gehouden zijn, zelfs
indien die verbintenis tot waarborg
strekt van een tussen andere personen
gesloten handelsrechtelijke hoofdschuld ;
Overwegende dat, door vast te stollen
dat partijen geen handelaars zijn en de
verbintenis die zij aangingen door hun
onderscheidene eigendornmen in hypotheek te geven voor de schuld van de
vennootschap wegens kredietopening, uit
zichzelf geen handelsdaad of een handelsschuld is, dat partijen geen persoon-

lijke schuldenaars waren van het door
de bank aan de vennootschap toegestane
handelskrediet en dat de betalingen die
zij deden niet gebeurden ll"l het raam
van een gehouden zijn als hoofdelijke en
ondeelbare schuldenaars, maar in het
raam van een gehouden zijn p1'opte1' 1'em,
het arrest zijn beslissing wettelijk rechtvaardigt en regelmatig motiveert ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doonlat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot terugbetaling ongegrond verldaart om de reden dat de
draagwijdte van de op 7 juli 1966 door
partijen ondertekende akte moet gezocht
worden in de omstandigheden waarin
ze tot stand kwam, dat in de akten van
kredietopening geen sprake was van
hoofdelijke en ondeelbare verbintenis ten
aanzien van de bank of onderling tussen
partijen, en opzettelijk overeengekomen
werd dat de tussenkomst van partijen
enkel geschiedde met bet oog op hypotheekverlening, dat de verwijzing in voormelde akte van 7 ju1i 1966 ~"laar een
hoofdelijld1ceid en ondeelbaarheid voortspruitende uit de vorige alde van kredietopening, duidelijk een vergissing was,
dat de bedoeling van de bank die de alde
van 7 juli 1966 opstelde uitsluitend erin
bestond te vermijden dat een latere
kredietopneming door de vennootschap
niet gedekt zou zijn door de hypothecaire
waarborgen die in de vorige alden van
kredietopening voorzien waren, dat het
bedrag van deze nieuwe kredietopening
relatief gering is, kleine nitgaven betreft
en het schuldsaldo voldoende gedekt was
door nog bestaande hypothecaire vvaarborgen en er voor partijen geen reden
was zich toen als hoofdelijke en ondeelbare schuldenaars te verbinden voor een
schuld waartoe zij in die hoedanigheid
niet waren gehouden,
ter·w~fl de op 7 juli 1966 door Jules en
Tillo Vandommele ondertekende akte
tegenover rle naamloze vennootschap
Bank van Roeselare en West-Vlaanderen
uitdrukkelijk vermeldt dat " zij hoofdelijk en ondeelbaar zullen verbonden
blijven voor de debetposten, die door
voornoemde bank zullen toegelaten worden op rekening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijld"leid
" Manufacture de chaussures Eperon
d'Or » te Izegem boven het thans reeds
bestaande schuldsaldo op deze rekening,
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dat deze hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
voortspruiten uit de bepalingen van de
ondertekende kredietakten verleden voor
notaris Agon te Izegem respectievelijk
op 14 september 1964, 18 januari 1965
en 29 maart 1966, in welke akten de
ondertekenaars als hoofdelijke en ondeelbare medekredietnemers zijn verschenen samen met de voornoemde personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid », zodat het arrest, door
te beslissen dat verweerder ingevolge
de akte van 7 juli 1966 niet hoofdelijk
met eiser voor de schulden van de
personenvennootschap IIJ.et beperkte aansprakelijkheid « Manufacture de chaussures Eperon d'Or » tegenover de bank
gehouden was, de bewijskracht van deze
overeenkomst miskent:
Overwegende dat het arrest impliciet
aanneemt dat de akte van 7 juli 1966
vermeldt dat de partijen hoofdelijk en
ondeelbaar zullen verbonden blijven en
dat die hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
uit de alden van kredietopening voortspruiten;
Dat het nochtans beslist dat die verInelding op een vergissing berust daar in
laatstvermelde akten geen spraak is van
hoofdelijke en ondeelbare . verbintenis
ten aanzien van de bank of onderling, en
uit de briefwisseling die aan deze akten
voorafging blijkt dat uitdruldwlijk afgezien werd van een medeverschijning
als hoofdelijke en ondeelbare schuldenaars en de tussenkorr1st van de partijen
enkel geschiedde met het oog op de
hypotheekverlening en dat die vergissing
haar normale uitleg vindt in het feit dat
doorgaans zulke hoofdelijld1eid en Oildeelbaarheid in akten van kredietopening
worden gestipuleerd ;
Dat het arrest zodoende van de akte
van 7 juli 1966 geen uitleg geeft die met
de termen ervan onverenigbaar is, 1naar
bij een soevereine beoordeling, aan de
hand van de omstandigheden waarin
voormelde alde tot stand kwam, de wil
van de partijen vaststelt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de algemene rechtsbeginselen van billijkheid en verrijking zonder
gerechtvaardigde oorzaak en van de
eerbied voor de rechten van de verdediging, van de artikelen 1134, 1219, 1319,
1320, 1322, 1376 tot 1380 van het Burgerlijk Wetboek, 741, 744, 774, lid 2,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,

doo1·dat het arrest de door eiser ingestelde vordering tot terugbetaling ongegrond verklaart om de reden dat,
nu eiser zich het recht voorbehoudt later
een eis in te stellen op grand van de
subrogatie in de rechten van de bank,
en nu de vordering op grand van vermogensverschuiving
zonder
oorzaak
slechts subsidiair is, zulke vordering
vooralsnog niet toelaatbaar is,
terwijl, ee1·ste onderdeel, het louter door
eiser gemaakte voorbehoud om later een
subrogatoire eis in te stellen geenszins
inhoudt dat hij, door het inroepen van
de verrijking zonder oorzaak als grand
voor zijn vordering, zich aan de toepassing van enige wetsbepaling of aan de
gevolgen van enige fout wilde onttrekken,
zodat het subsidiair karakter van de
verrijking zonder oorzaak zich niet verzette tegen het feit dat eiser voormelde
grand aanvoerde en tegelijk voorbehoud
maakte voor een gebeurlijke latere subrogatoire eis en het arrest te dien opzichte
niet voldoende gemotiveerd is (schending
van voormeld eerst ingeroepen algemeen
rechtsbeginsel, en van de artikelen 1219,
1376 tot 1380 van het Burgerlijk Wetbock en 99 van de Grondwet),
tweede onde1·deel, verweerder in conclusie het debat over de grand van de
verrijking zonder oorzaak aanvaard had
en het door het arrest ingeroepen middel
van niet-ontvankelijkheid geenszins had
ingeroepen ; de rechters alzo het tussen
partijen gesloten gerechtelijk contract
schenden en dit middel van afwijzing
slechts hadden kunnen opwerpen na een
heropening van de debatten bevolen te
hebben, zodat zij dam·door ook de rechten van de verdediging miskennen
(schending van de artikelen 1134, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetbock, 741, 744, 774, lid 2, en 1042 van
het Gerechtelijk W etboek en van voormeld tweede ingeroepen algemeen rechtsbeginsel) :
W at het tweede onderdeel betreft ;
Overwegende dat, luidens artikel 774,
lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechter de heropening van de debatten
moet bevelen alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen op
grand van een exceptie die de partijen
voor hem niet hadden ingeroepen ;
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser zich het recht voorbehoudt om later een eis op grand van
de subrogatie in de rechten van de bank
in te stellen, het hof van beroep beslist
dat de vordering op grand van verrijking
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zonder oorzaak vooralsnog niet kan aanvaard worden om de reden dat deze
vordering slechts subsidiair is ;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus voormelde vordering op grond van
een exceptie va:n_ niet-ontvankelijkheid
in de zin van voormelde wetsbepaling
afwijst;
Overwegende dat, nu uit de stukken
van de procedure niet blijkt dat verweerder voormelde exceptie voor het hof van
beroep had ingeroepen, de heropening
van de debatten diende bevolen te
worden;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel van het
derde middel, dat tot geen ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de
vordering op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak vooralsnog niet
kan worden toegelaten, en in zoverre het
uitspraak doet over de kosten; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat van clit arrest melding zal worden
geinaakt op de kant van de gecleeltelijk
vernietigde beslissing ; houdt de kosten
aan opdat hierover door de feitenrechter
zou worden beslist ; verwijst de aldns
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Brussel.

5 december 1975. 1e kamer. Voor·zitter, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ver·slaggever,
de H. Gerniers. - Gelijlchtidende conclnsie, de H. Charles, advocaat-generaal. Pleite1's, de HR. Houtekier en Biitzler.

1e KAMER.- 5 december 1975.
GEMEENTE- EN PROVINCIALE BELASTINGEN.
GEMEENTEBELASTING OP HET IN HUUR GEVEN VAN
SLAAPKAli'IERS. - 0NROERENDE VOORHEFFING EN DOOR DE GEMEENTE DAAROP GEHEVEN OPCENTIEMEN.- BELASTINGEN DIE NIET HETZELFDE VOORWERP HEBBEN.

Een gemeentelijke belasting op het in hnnr
geven van slaaplcamers heeft niet hetzelfde voor·werp als de op het kadastmal
inkomen gevestigde om·oerende voo1'-

heffing en de door· de gemeente daa1'op
geheven opcentiemen (1).
(VANDER DONCKT,
T. GEMEENTE KNOKKE-HEIST.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

5 december 1975. 1e kamer. Voor·zitter·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VM·sla.ggever·,
de H. Gerniers. Gelijlcluidende conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

2e KAMER. -

8 december 1975.

1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD 01\'I ZICH IN CASBATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. BESLISSING
DIE DE STRAFVORDERING VERJAARD
VERKLAART. - VoORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.
2° VOORZIENING IN CASSATIE. 'I'ERJ\HJN. - STRAFZAKEN. -BuRGERLUKE RECHTSVORDERING. - BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID,
EEN VOORLOPIGE VERGOEDING TOEKENT, ZEGT DAT DE RENTE PAS ZAL
VERSCHULDIGD ZIJN EN BEREKEND
WORDEN BIJ DE DEFINITIEVE VERGOEDING, EEN DESKUNDIGENVERSLAG BEVEELT EN DE KOSTEN AANHOUDT. VoORZIEGEEN EINDBESLISSING. NING TEGEN DEZE BESLISSING. - NIETONTVANKELIJKHEID.

1° Niet ontvanlcelijlc, we gens het ontbTeken
van belang, is de voor·ziening van de
beklaagde tegen een beslissing die de
stmfvonlering wegens verjar·ing ve1'vallen ver·klaart (2).
2° Niet ontvankelijk in stmfzaken is de

voor·ziening wellce v66r· de eindbeslissing
is ingesteld tegen een vonnis dat, zonder·
(1) Cass., 1 oktober 1975, supm, biz. 145.
(2) Oass., 8 september 1975, supra, biz. 37.
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te beslissen OVM' een geschil inzake
bevoegdheid, een voo1·lopige ve1·goeding
toekent, zegt dat de 1·ente slechts ve1'sch~tldigd zijn en berekend wo1·den bij de
dejinitieve vergoeding, een deskundigenonderzoek beveelt en de kosten aanhoudt (1). (Art. 416 Sv.)
(BODSON, T. DEMAZY
EN « A. G. DEUTSCHE KRANKENVERSIOHERUNG ll.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 mei 1975 in hager beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te V erviers ;
1. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Overwegende dat de voorziening, voor
zover zij gericht is tegen de beschikkingen
waarbij de strafvordering ingesteld tegen
eiser wegens de telastleggingen 2, 3 en 4
door verjaring vervallen wordt verldaard, niet ontvankelijk is wegens het
ontbreken van belang;
Overwegende dat voor het overige
de substantiele of op straffe van. nietigheid voorgeschreven rechtsvormen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;

8 december 1975. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Baron Vingotte. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

V oo1·zitter,

2e KAMER.- 8 december 1975.
1o VOORZIENING IN CAS SATIE.
PERSONEN BEVOEGD OlVI ZIOH IN OASSATIE TE VOORZIEN.- STRAFZAKEN.VRIJSPRAAK.- VOORZIENING VAN DE
BEKLAAGDE. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

2° · VOORZIENING IN CAS SATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ GEEN UITSPRAAK WORDT
GEDAAN OVER EEN GESOHIL INZAKE
BEVOEGDHEID EN ENKEL WORDT BEVOLEN DAT DE DEBATTEN WORDEN HEROPEND. - GEEN EINDBESLISSING. - VOORZIENING TEGEN DEZE BESLISSING GERIOHT.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Niet ontvankelijk, we gens het ontb1·eken
van belang, is de voorziening van de
beklaagde tegen een beslissing die hem
v1·ijspTeekt (2).

2. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering ingesteld tegen eiser door de . 2° Niet ontvankelijk in stmjzaken is de
verweerders :
voo1·ziening, welke v66r de eindbeslissing
wo1·dt ingesteld tegen een aT1'est dat,
Overwegende dat het vonnis met bealvorens ttitspmak te doen op de 1'echtsvestiging van de beroepen beslissing aan
vo1·de1·ing van de btt1·ge1·lijke pa1·t~j,
iedere verweerder, burgerlijke partij, een
zonde1· te beslissen ove1·, een geschil inzake
provisionele vergoeding toekent, zegt
bevoegdheid, enkel beveelt dat de de batten
dat de interesten pas zullen verschuldigd
woTden he1'0pend (3). (Art. 416 Sv.)
zijn en berekend worden bij de definitief
bepaalde vergoeding, een deskundigenonderzoek beveelt en de kosten aan(PIRON, T. GILS
houdt;
EN KONINKLIJKE SINT-HUBERTUSOLUB
Overwegende dat die beslissing geen
VAN BELGIE.)
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering en
evenmin uitspraak doet over een geschil
ARREST (ve1·taling).
betreffende de bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derHET HOF ; - Gelet op het bestreden
halve niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
(1) Raadpl. cass., 21 januari 1975 (A1T.

cass., 197,5, biz. 564).

(2) Cass., 30 september 1975, supra, biz. 137.
(3) Vgl. cass., 2 april1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 851); raadpl. cass., 14 oktober 1974
en 21 januari 1975 (ibid., 1975, biz. 216 en
565).
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arrest, op 16 juni 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Luik ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de strafvordering
ingesteld tegen eiser :
1o wegens de telastlegging A- 2 :
Overwegende dat eiser er geen belang
bij heeft om cassatieberoep in te stellen
tegen een beslissing waarbij hij vrijgesproken wordt ;
2° wegens de andere telastleggingen :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de civielrechtelijke vorderingen
ingesteld tegen eiser :
1° door de verweerder Gils :
Overwegende dat het arrest, alvorens
uitspraak te doen op de rechtsvordering
van die burgerlijke partij, de heropening
van de debatten beveelt ; clat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering en evenn1.in uitspraak doet over
een geschil betreffende de bevoegclheid ;
Dat de voorzienh1.g voorbarig en clerhalve niet ontvankelijk is ;
2° door de verweercler, de Konmklijke
Sint-Hubertusclub van Belgie :
Overwegende clat
middel aanvoert ;

eiser geen

enkel

Om die redenen, verwerpt de voorzienmg ; veroorcleelt eiser h1. de kosten.
8 december 1975. 2 8 kamer. Vom·zitter, Baron Richard, raaclsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijklnidende conchtsie, de H. Ballet, aclvocaat-generaal.

2e KAilmR. -

8 december 1975.

1° HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EENSTEMJ\UGREID. 00RRECTIONELE RECRTBANK DIE DE DOOR DE
POLITIERECRTBANK UITGESPROKEN

STRAF RANDRAAFT, DOOR RET UITSTEL
VAN DE TENUITVOERLEGGING ERVAN
OPREFT.- EENSTEMMIGREID VEREIST.
2° HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN.
VONNIS VAN DE CORRECTIONELE
RECRTBANK DAT EEN ENKELE STRAF
UITSPREEKT WEGENS VERSCHILLENDE
MISDRIJVEN. - ARREST DAT SLECRTS
BEPAALDE VAN DEZE MISDRIJVEN IN
AANMERKING NEEMT.- HANDRAVING
VAN DE DOOR DE EERSTE RECRTER UIT·
GESPROKEN STRAF. EENS'l'EMJ\'IIGREID NIET VEREIST.
1° De correctionele 1'echtbank kan, zondM·
met eenpa1·ige stemmen van haa1· leden
uitspraak te doen, het ttitstel van de tenuitvoe?·legging van de doo1· de politie1'echtbank ttitgesproken st1·aj niet opheffen, als zij de st1·aj zelf handhaajt ( 1).
(Art. 2llbis Sv.)
2° Wannee1· het hof van be1·oep, nadat het
kennis heeft genomen van het hager
be1'0ep tegen een vonnis dat, wegens de
eenheid van opzet, een enkele stmf ttitsp1·eekt wegens ve1·schillende .miscl1·ijven,
slechts bepaalde van deze misd1·ijven in
acht neemt en niettemin de ttitgesproken
stmf handhaajt, moet het zijn beslissing
niet nemen met eenparige stemmen van
zijn leden (2). (Art. 2llbis Sv.).
(POSSANZINI.)
ARREST (ve1·taling).
RET HOF ; - Gelet op het bestreclen
arrest, op 27 juni 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Bergen ; '
Over het middel afgeleid uit de scherrcling van artikel 2llbis van het Wetboek
van strafvordering,
dom·dat het hof van beroep de veroordeling van eiser door de eerste rechter
verzwaart, zoncler vast te stellen clat het
uitspraak doet met eenparige stemmen
van zijn leden :
Overwegencle clat de Correctionele
Rechtbank te Bergen bij vonnis. van
5 december 197 4 eiser heeft veroordeeld
uit hoofde van de telastleggingen a, b en c
(l) Cass., 18 juni 1973 (A1'1'. cass., 1973,
blz. 1019).
(2) Cass., 12 november 1973 (A1'1'. cass.,
1974, blz. 297).
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tot een enkele straf van twee maanden
gevangenisstraf en 200 frank geldboete
of twee maanden vervangende gevangenisstraf, met uitstel van vijf jaar met
betrekking tot de tenuitvoerlegging van.
de hoofdgevangenisstraf;
Overwegende dat het ~;trrest op de
hogere beroepen van het openbaar ministerie en van eiser laatstgenoemde vrijspreekt van de telastlegg:ingen a en b,
hem uit hoofde van de telastlegg-ing o
tot dezelfde straf veroordeelt, maar hem
het uitstel ontneemt;
Overwegende dat het hof van beroep
aldus de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling verzwaart en dat, door
niet te hebben vastgesteld dat het uitspraak heeft gedaan met eenparige
stemmen van zijn leden, het arrest de in
het middel aangeduide wetsbepaling
schendt;
Dat clit middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve voor zover het eiser
vrijspreekt van de telastleggingen a en b;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat
de kosten ten laste van de Staat ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van beroep te Brussel.
8 december 1975. 2e kamer. V oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
Baron Vin<;otte. Gelijkluidende concl~tsie de H. Ballet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Deton (van de balie te
Bergen).

2e

KAMER.-

8 december 1975.

VERWI.JZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING. VERZOEK VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ. VERPLICHTING
EEN BEROEP TE DOEN OP EEN ADVOCAAT
BIJ HET HoF VAN CASSATIE.

Het vm·zoelc van een b~wge1·lijke pm·tij tot
verwijzing van een ?'echtbank naar een
ande1·e wegens gewettigde ve1·denlcing,
is niet ontvanlcelijk wanneer het verzoelc-

scMijt niet doo1· een advocaat bij het
H of van cassatie is ondertekend (I).
(Art. 542, lid 2, Sv.)
(LECLERCQ.)
ARREST

(ve1·taling).

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak naar
een andere rechtbank op grond van
gewettigde verdenk:ing ;
Overwegende dat dit verzoek werd
i:ngesteld door eiser in zijn hoedanigheid
van burgerlijke partij zonder de ambtelijke tussenkomst van een advocaat bij
het Hof van cassatie ;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt het verzoek ;
veroordeelt eiser in de kosten.
8 december 1975. 2e kamer.
V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkl1tidende conclusie,
de H. Ballet, ad vocaat-generaal.

2°

KAMER. -

8 december 197 5.

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE. STRAFZAKEN. GEWETTIGDE VERDENKING.- VERZOEKSCHRIFT VAN DE
BEKLAAGDE.
VERZOEKSCHRIFT
W AARIN WORDT EROP GEWEZEN DAT
EEN EMERITUS JVJ:AGISTRAAT VAN EEN
HOF VAN BEROEP, VADER VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ, IS TUSSENGEKOl\iEN, 0. A. BIJ DE ONDERZOEKSMAGISTRAAT. ZAAK IN HOGER BEROEP ONDERWORPEN AAN HET HOF
WAARVAN DEZE MAGISTRAAT DEEL UIT·
MAAKT. VASTSTELLING DOOR HET
HoF VAN CASSATIE DAT DE AANGEVOERDE FEITEN EEN VOLDOENDE RED EN ZIJN
OM T.O.V. HET RECHTSCOLLEGE GEWETTIGDE VERDENKING TE DOEN ONTSTAAN.
VERWIJZING NAAR EEN ANDER HOF
VAN BEROEP.

(1) Cass., 18 november 1975, snp1·a, blz. 355
en noot; vgl. cass., 3 oktober 1974 (A1·1·. cass.,
1975, blz. 163).

-442lVanneer het Hof van cassatie vaststelt dat
de omstandigheden wam·van spmke in
het ve1·zoekschrijt wegens gewettigde verdenking van de beklaagde, nl. dat een
eme1·itus magistraat van een hof van
beroep, vade1· van de bu1·ge1'lijke pm·tij,
o.a. b~j de onde1·zoeksmagistraat is t~ts
sengekomen, samen met de bet?·ekkingen
t~tssen de magistraten van eenzelfde
1'echtscollege, onder wie de eme1·iti magist?·aten, van die am·d zijn dat zij bij de
eiser en bij de1·den gMvettigde ve1·denking
hmnen doen ontstaan t.o.v. het hoj van
beroep, waarbij de zaak thans aanhangig
is, ve1·wijst het de zaak nam· een ande1·
hojvan be1·oep (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)
(w ... )

ARREST (Ve1'taling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot verwijz.ing van de zaak wegens
gewettigde verdenking, ingesteld door
W ... , beklaagde;
Overwegende dat het verzoekschrift
strekt tot de verwijzing naar een ander
hof van beroep van de zaak die voor het
Hof van beroep te Luik aanhangig is
gemaakt door de hogere beroepen van
eiser en van de procureur des Konings
tegen bet vonnis van 15 april 1975 van
de Correctionele Rechtbank te Lnik,
welk vonnis, rechtdoende op de vervolgingen ingesteld tegen eiser wegens
aanranding van de eerbaarheid op de
persoon van zijn dochter, geboren op
28 maart 1969, en wegens openbare
schennis van de goede zeden in de aanwezigheid van dit kind, de telastleggingen
bewezen verldaart, ambtshalve de schorsing van de tenuitvoerlegging van de
veroordeling beveelt en, op de civielrechtelijke vordering van de echtgenote
van eiser, deze laatste veroordeelt tot
de betaling van. een frank schadevergoeding aan de burgerlijke partij ;
Overwegende dat blijkt uit de gegevens
onderworpen aan de beoordeling van het
Hof dat de vader van de burgerlijke
partij, emeritus raadsheer in het Hof van
beroep te Luik, meermaals in de zaak is
tussengekomen en dat hij rechtstreeks
telefonisch verschillende mededelingen
(1) Cass., 8 november 1971 en 10 januari
1972 (An·. cass., 1972, blz. 249 en 452) en
24 maart 1975 (ibid., 1975, blz. 827); raadpl.
cass., 20 november 1972 (ibid., 1973, biz. 824)
en 7 januari 1975 (ibid., 1975, biz. 510).

hieromtrent heeft gedaan aan de rechter
belast met het onderzoek dat tegen eiser
tengevolge van het optreden van de
burgerlijke partij werd ingesteld;
Overwegende dat die omstandigheden,
samen met de betrekkingen die bestaan
tussen de magistraten van eenzelfde
rechtscollege, onder wie de emeriti
magistraten, van dien aard zijn dat zij
bij eiser en derden gewettigde verdenking kLmnen doen ontstaan ten opzichte
van het gerecht waarbij de zaak thans
aanhangig is ;
Dat er derhalve grond is om de eis
tot verwijzing terstond toe te wijzen en
het berechten van de zaak aan het Hof
van beroep te Brussel op te dragen ;
Gelet op de artikelen 542 tot 545 van
het Wetboek van strafvordering, gewijzigd bij de wet van 10 juli 1967;
Om die redenen, beveelt dat de rechtspleging naar het Hof van beroep te
Brussel wordt verwezen.
8 december 1975. 2• kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de .H. Ballet advocaat-generaal. - Pleite?'s, de HH. Lallema:nd (van de balie te
Brussel), Mottard (van de balie te Luik)
en Compagnon (van de balie te Doornik).

2• KAMER.- 9 december 1975.
1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE.
- SAMENSTELLING VAN HET REOHTSOOLLEGE. - STRAFZAKEN. - WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING VAN HET
REOHTSOOLLEGE. - HERVATTING VAN
DE DEBATTEN « AB INITIO "· - WETTELIJKHEID.

20 STRAF.- GELDBOETE.- OPDEOIEMEN. -WET VAN 22 DECEMBER 1969.
- 0NZEKERHEID OMTRENT HET J<'EIT
OF HET MISDRIJF VOOR OF NA DE INWERKINGTREDING VAN DEZE WET IS
GEPLEEGD. NIET WETTELIJK GEREOHTVAARDIGDE TOEPASSING VAN DEZE WET.
1° ¥Vannee1· de correctionele 1·echtbank met
het onderzoek van een zaak is begonnen
en de debatten, na een wijziging in de
samenstelling van het 1'echtscollege, vom·
dit ande1·s samengesteld 1'echtscollege

-443ab initio we1·den hm·vat, wo1'dt het vonnis
uitgespmken doo1· 1'echte1's die alle
zittingen ove1' de zaak hebben bijgewoond (1). (Art. 779, lid 1, G.W.).
2o Niet wettelijk ge1·echtvaaTdigd is de

toepassing, op een geldboete, van de ve1'hoging met 290 decimes, ingevoe1·d bij
de wet van 22 decembeT 1969, wannee1·
de vaststellingen van de beslissing in het
onzekeTe laten of het mi.~d1·ijf gepleegd is
v661· 10 jamta1·i 1970, dag waarop deze
wet in we1·king is getTeden, of daama (2).
(VAN AUTRIJVE MARC
EN VAN AUTRIJVE GEORGES.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 14 april 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 2 en 779 van
het Gerechtelijk W etboek,
doo1'dat het proces-verbaal van de
terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Gent van 17 januari 1973, waar
het openbaar ministerie werd gehoord,
de verdediging een dossier neerlegde
waariil vijf stukken, en de zaak onbepaald
werd uitgesteld teneinde het openbaar
ministerie toe te laten te handelen als
naar recht, aan de hand van de hager
neergelegde stukken, vermeldt dat de
zetel samengesteld was uit de heren Tytgat, ondervoorzitter, De Baets, rechter,
en Verhaegen, rechter; luidens het proces-verbaal van de terechtzitting van
9 januari 1974 tijdens dewelke de zaak
verder werd behandeld, de zetel was
samengesteld uit de heren De Baets,
rechter del. voorzitter, Verhaegen en
D'Hont, rechters ; het vonnis op 20 februari 1974 gewezen werd door de heren
De Baets, Verhaegen en D'Hont,
te1'wijl de rechters die het beroepen
vonnis hebben gewezen niet alle zittingen
over de zaak hebben bijgewoond,
zodat het vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Gent van 20 februari 1974
door nietigheid is aangetast en het arrest,
(1) Cass., 21 september 1970 en 26 januari
1971 (An·. cass., 1971, biz. 66 en 508), en
18 oktober 1071 (1bin., 1972, biz. 177); vgl.
cass., 20 mei 1975 (ib·id., 1975, biz. 1004).
(2) Cass., 20 januari 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 560).

welk voornoemd vonnis in al zijn beschikkingen bevestigt, zich deze nietigheid
heeft toegeeigend :
Overwegende dat blijkens het procesverbaal van de tercchtzitting van 9 januari 197 4 de correctionele rechtbank
samengesteld was uit de ondervoorzitter
De Baets en de rechters Verhaegen en
D'Hont, de beklaagden en een getuige
verhoord werden, het openbaar ministerie
in zijn vordering gelword werd, de raadsman van beide beklaagden het woord
gevoerd, conclusies en een dossier neergelegd heeft, waarna de rechtbank de
uitspraak omtrent de zaak verdaagd
heeft op 20 februari 1974; dat het vonnis
op die datum werd uitgesproken door
dezelfde rechters die de terechtzitting
van 9 januari 1974 hadden bijgewoond;
Overwegende dat het onderzoek van
de zaak op 9 januari 1974 geheel werd
hervat v66r dezelfde rechters als degenen
die het beroepen vonnis hebben uitgesproken, zodat het zonder belang is dat op
17 januari 1973 het openbaar ministerie
gehoord werd en de raadsman van de
beldaagden een dossier heeft neergelegd
v66r een anders samengestelde rechtbank;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 1 van de
wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij het
enig artikel van de wet van 22 december
1969 :
Overwegende dat het arrest de feiten
ten laste van eerste eiser, zijnde valsheid
in geschriften gepleegd te Olsene of
elders in het gerechtelijk arrondissement
Gent in de loop van 1970, en ten laste van
tweede eiser, zijnde het gebruik van een
vals stuk te Gent in de loop van 1970,
bewezen verklaart en deswege ierler eiser
veroordeelt tot een gevangenisstraf met
nits tel en tot een geldboete van 200 frank,
"verhoogd met tweehonderd negentig
decimesenaldusgebrachtop 6.000frank";
Overwegende dat de wet van 22 december 1969 tot verhoging van de geldhoeten
met 290 decimes, op l 0 januari 1970 in
werking is getreden ; dat de bij die wet
voorgeschreven verhoging van de geld-
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boeten niet toepasselijk is op geldboeten uitgesproken wegens misdrijven
gepleegd v66r die inwerkingtrecling; dat
het arrest niet nauwkeurig de datum
aangeeft waarop de feiten gepleegd
zijn, zodat het de toepassing niet rechtvaardigt van artikel l van de wet van
5 maart 1952, gewijzigd bij het enig
artikel van de wet van 22 december 1969,
en de in het middel aangehaalde wetsbepaling schendt ;
En overwegende, voor het overige, dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvonnen werden nageleefd en dat de beslissing overeenkomstig de wet is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest doch slechts in zoverre het
de tegen de eisers uitgesproken geldboeten
met 290 decimes verhoogt ; verwerpt de
voorzieningen voor het overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal gemaakt
worden op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; veroordeelt ieder
eiser in vier tiende van de kosten en laat
de overige kosten ten laste van de Staat ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar bet
Hof van beroep te Brussel; doch slecihts
om uitspraak te doen over de toepassing
van de opdecimes op de geldboeten lastens de eisers uitgesproken.
9 december 1975. 2 8 kamer. Voo1·zitte1·, de H. Delahaye, voorzitter. Ve1·slaggever, Ridder de Schaetzen. Gelijklt<iclende conalt<sie, de H. Tillekaerts,
advocaat-generaal. - Pleite1·, de H. Van
Rp1..
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2°

KAMER.-

9 december 1975.

HOGER BEROEP. STRAFZAKEN.
BEKLAAGDE
DOOR
DE
EERSTE
REOHTER VEROORDEELD WEGENS EEN
TELASTLEGGING. HOGER BEROEP
VAN DE BEKLAAGDE ALLEEN. BEKLAAGDE DOOR DE REOHTER IN HOGER
BEROEP UITGENODIGD ZIOH BOVENDIEN
OP HETZELFDE FElT TE VERDEDIGEN
WEGENS EEN ANDERE TELASTLEGGING.
BESLISSING IN HOGER BEROEP DIE
BEIDE
TELASTLEGGINGEN
BEWEZEN
VERKLAART. 0NWETTELIJKHEID.
VOORZIENING IN CASSATIE. VoRJ\L STRAFZAKEN. BuRGERREOHTELIJK AANSPRAKELIJKE P ARTIJ

EISERES. VOORZIENING TEGEN DE
BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. NIET BETEKEND AAN HET OPENBAAR
J\UNISTERIE. NIET ONTVANKELIJKE
VOORZIENING.

3°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN.- VERNIETIGING VAN DE BESLISSING TOT VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE.
BURGERREOHTELIJK
AANSPRAKELIJKE PAR'l'IJ DIE ZIOH NIET
OF DIE ZIOH ONREGELMATIG IN OASSATIE
HEEFT VOORZIEN.- GEVOLGEN VAN DE
VERNIETIGING TEN AANZIEN VAN DEZE
PARTIJ.

4°

CASSATIE. OMVANG. STRAFZAKEN. NIET BEPERKTE VOORZIENING VAN DE BEKLAAGDE.- 0ASSATIE
VAN DE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING. VERNIETIGING DIENTENGEVOLGE VAN DE EINDBESLISSING OP
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING
TEGEN DE BEKLAAGDE INGESTELD. ZELFS INDIEN DE VERNIETIGING OP DE
STRAFVORDERING AMBTSHALVE WORDT
illTGESPROKEN.

l

Op het hager be1•oep van de beklaagde
alleen, kan de 1'echte1' in hoge1· be1·oep
ten laste van de beklaagde, die door de
ee1·ste 1'echter wegens een telastlegging
we1·d Ve1'001'deeld en dam· de rechter in
hoge1· be1·oep we1·d 'uitgenocligd zich
bovendien te ve1·cledigen op hetzelfde
jeit wegens een ancle1'e telastlegging,
niet beslissen dat de twee misclr~jven
bewezen zijn en dat er met betrekking
tot deze misd1·ijven eendaadse samenloop
bestaat, oak al veroordeelt hij de beklaagde niet tot een zwam·de1·e stmf dan
die t<itgesprolcen doo1· de ee1·ste 1'echte1· (1).
(Art. 202 Sv.)

0

2° Niet ontvanlcelijk, wegens het niet betelcenen aan het openbam· ministe1·ie, is
de voorziening van een bt<rge1'1'echtelijk
aanspmkelijke pm·tij tegen de beslissing
op de stmjvo1·dering (2). (Art. 418 Sv.)
3° W anneer de beslissing tot ve1·om·deling
van de beklaagde op zijn voorz1:ening
ve1·nietigcl wonlt en de bti1'fJC1'1'echtelij k
aanspmkel~jlce pm·tij zich niet of zich
onregelmatig in cassatie heejt voorzien,

(1) Raadpl. cass., 10 juli 1950 (A1'1', cass.,
1950, blz. 721), 6 rnei 1974 (ibid., 1974,
blz. 1000) en noot 2, en 16 september 11175,
supm, blz. 77 ; zie bet volgend arrest.
(2) Cass., 30 september 1975, sttpra, blz. 140.
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ve1·liest de beslissing, waa1·bij deze pa1·tij
bu1·ge1'1'echtelijk aanspmkelijk wo1·dt ve1'klaa1'd vooT de vm·ooTdeling van de beklaagde, ham· bestaans1·eden (1).
4° Ve1·nietiging, op de niet bepe1·kte voo1'ziening van de beklaagde, van de beslissing op de stmjvoTde1'ing b1·engt de ve1'nietiging mede van de eindbeslissing op
de tegen hem ingestelde bu1•ge1'lijke 1'echtsvoTde1'ing, wellce het gevolg is van de
eeTste beslissing, zelfs indien de ve1'nietiging op de stmjv01·de1'ing ambtshalve
wo1·dt ~titgesp1·oken (2).

( CANSSE EN PERSONENVENNOOTSCHAP lliET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « VAN
DER CRUYSSEN ll, T. VINDEVOGEL EN
GEMEENTE ZINGEM.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 11 april 197 5 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Oudenaarde ;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de strafvordering :

A. Wat de voorziening van eiser, beldaagde, betreft :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 202 van het
W etboek van strafvordering :

beroep aldus de omschrijving van het
door de eerste rechter gestrafte feit niet
herstelt, maar na het aldus omschreven
feit bewezen te hebben geacht, verklaart
dat er een nieuwe, van de eerste onderscheiden schuld voorhanden was ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
hoewel het openbaar ministerie geen
hoger beroep had ingesteld tegen de
beslissing van de eerste rechter, aldus
de toestand van eiser verzwaart en de
in het middel aangehaalde wetsbepaling
schendt;

B. Wat de voorziening van eiseres,
civielrechtelijk aansprakelijke partij,
betreft:
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt · dat eiseres haar voorziening aan
het openbaar ministerie heeft betekend ;
dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is ;
Overwegende echter dat, ten gevolge
van de hierna op de voorziening van
eiser uitgesproken vernietiging van de
beslissing op de tegen hem ingestelde
strafvordering, de beslissing waarbij
eiseres civielrechtelijk aansprakelij k wordt
verldaard voor betaling van de aan eiser
opgelegde geldboete en solidair met eiser
veroordeeld wordt tot betaling van de
ten laste van deze laatste gelegde kosten,
zonder voorwerp wordt ;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissing op de door de
verweerders tegen de eisers ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :

Overwegende dat eiser door de eerste
rechter werd veroordeeld tot een geldboete van 30 frank uit hoofde van. overtreding van artikel 9 van het wegverkeersreglement;
Overwegende dat de rechter in hoger
beroep, na eiser te hebben verzocht zich
eveneens te verdedigen op hetzelfde feit
omschreven als overtreding, enerzijds,
van artikel 67 -1-b van hetzelfde reglement, en, anderzijds, van de artikelen
67 -1-a-3, 72-1 en 2-19 van. dit reglement,
hem uit hoofde van al die overtredingen
samen, bij toepassing van artikel 65 van
het Strafwetboek, veroordeelt tot de
door de eerste rechter uitgesproken geldboete;
Overwegende dat de rechter in hoger

Om die reclenen, en zonder acht te
slaan op de door de eisers aangevoerde
middelen, die geen ruimere vernietiging
kunnen medebrengen, verwerpt de voorziening van eiseres in zoverre zij gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering ;
vernietigt voor het overige het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest melcling zal worden gemaakt op de kant van
de gedeeltelijk vernietigde beslissing ;
veroordeelt eiseres in de helft van de
kosten; laat de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Gent, zitting houdende in hoger beroep.

(1) Oass., 10 november 1975, sttp?'a, blz. 321.
(2) Oass., 22 september 1975, snp1·a,
blz. 108.

9 december 1975. 2 8 kamer. Voorzittm·, de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclusie, de H. Tillekaerts,

-446advocaat-generaal.- Pleitet·s, de HH. De
Troyer (van de balie te Oudenaarde) en
Danneels (van de balie te Gent).

28 KAMER.- 9 december 1975.
lO HOGER BEROEP. - STRAFZAKEN.
EERSTE
STRAFVERZWARING.
REOHTER DIE DE BEKLAAGDE HEEFT
VEROORDEELD TOT EEN HOOFDGEVANGENISSTRAF MET UITSTEL, EEN GELDBOETE EN EEN VERVALLENVERKLARING
VAN HET RECHT EEN MOTORVOERTUIG
TE BESTUREN.- HOGER BEROEP VAN
DE BEKLAAGDE ALLEEN, - REOHTER
IN HOGER BEROEP DIE DE HOOFDGEVANGENISSTRAF EN DE GELDBOETE BEVESTIGT, DOOH HET UITSTEL ONTNEEMT,
EN GEEN VERVALLENVERKLARING UITSPREEKT. - RECHTER IN HOGER BEROEP DIE DE STRAFFEN NIET VERZWAART,
20 HOGER BEROEP.- STRAFZAKEN,
- BEKLAAGDE DOOR DE EERSTE REOHTER VEROORDEELD TOT EEJN S'l'RAF
WEGENS VERSOHEIDENE TELASTLEGGINGEN. HOGER BEROEP VAN DE
KLAAGDE ALLEEN. BESLISSING IN
HOGER BEROEP DIE SOMMIGE VAN DE
DOOR DE EERSTE REOHTER AANGEHOUDEN TELASTLEGGINGEN BEWEZEN VERKLAART, ALSOOK EEN BIJKOMENDE
TELASTLEGGING BETREKKING HEBBENDE OP HEJ'ZELFDE FEIT. - 0NWETTELIJKHEID.

1° W anneeT de eeTste t•echte?' de beklaagde
heeft veToordeeld tot een hoo.fdgevangenisstTaj met ttitstel, een geldboete en een
vm·vallenvet·klaTing van het Techt een
motorvom·tuig te bestuTen, en alleen de
beklaagcle hoge?' be1·oep he~ft ingesteld,
verozwaart de ?'echte?' in hogeT beroep
niet de stmffen indien hij de dam· de
eeTste ?'echteT ttitgesp1·oken hoojdgevangenisstmj en geldboete bevestigt, doch
het uitstel o~ntneemt, en geen ve?'VallenveTklaTing ttitspTeekt ( 1).
(1) Raadp!. en vergelljk cass., 7 april en
5 mei 1952 (A1'1'. cass., 1952, blz. 442 en 476),
11 oktober 1954 (ibid., 1955, blz. 63), 23 december 1958 (ibid., 1959, blz. 368), 7 maart

2° Op het hoge1· beToep van de beklaagde

alleen, kan de t'echte1· in hoge1· beToep
ten laste van de beklaagde, die dooT
de eeTste ?'echte1' We1•d VeTOOTcleeld tot een
stTaj wegens ve1·schillende telastleggingen, niet beslissen clat sommige van die
telastleggingen, alsook een bijkomende
telastlegging bet1·ekking hebbende op
hetzeljde jeit, bewezen zijn en dat e?'
met betTekking tot deze miscl?·ijven eendaadse samenloop bestaa.t, oak a.l Ve?'oonleelt hij de bekla.a.gde niet tot een
zwa.a.1·det'e strqf da.n die uitgesp1·oken
door de eeTste ?'echteT (2). (Art. 202 Sv.)
(HERMAN.)
ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 28 april 1975 in hoger beroep
gewe>en door de Correctionele Rechtbank
te Gent;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
wegens de telastlegging D :
Overwegende dat de beslissing de strafvordering wegens het feit van de telastlegging D vervallen verklaart door verjari:ng; dat de voorziening derhalve niet
ontva:nkelijk is wegens het ontbreken
van belang ;

B. In zoverre de voorzie:ning gericht is
tegen de beslissing op de stl'afvordering
wegens de overige telastleggingen :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van artikel 202 van het
Wetboek van strafvordering :
Overwegende dat eiser door de eerste
rechter werd veroordeeld, wegens de
feiten van de telastleggi>tgen A (inbre\lk
op artikel 10, lid 4, van het wegverkeersreglement, bij nacht gepleegd), B (inbreuk op artikel 35 van de wegverkeerswet), 0 (inbreuk op artikel 34, 1°, van
de wegverkeerswet), D (inbreuk op
artikel 1 van de besluitwet van f4 november 1939) en E (inbreuk op artikel 17
van het wegverkeersreglement, bij nacht
gepleegcl) samen tot een enkele straf van
een hoofdgevangenisstraf van een maand,
met uitstel gedurende drie jaar, een geldbo8te van 150 frank, gebracht op
Hl66 ( Bnll. en Pas., 1966, I, 870) en 23 oktober 1973 CArr. cass., 1974, blz. 217).
(2) Zie het vorig arrest.

-4474.500 frank, of een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen, en een vervallenverklaring van het rec~t gedurende een
maand een motorvoertmg te sturen ;
Overwegende dat op het. enkel beroep
van eiser, bij verstekvonms van 18 november 1974 de vermelde straffen werden
bevestigd, met de vaststelling dat zij de
beteugeling uitmaakten van de bewezen
gebleven telastleggingen A, B, 0, Den E,
alsmede van de eveneens bewezen telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen;
Overweo·ende dat, op ontvankelijk
verklaard ~erzet van eiser, het bestreden
vonnis het beroepen vonnis te niet d~et,
en opnieuw wijzende, de strafvordermg
door verjaring vervallen verldaart wat
de telastlegging D betreft, d~. telastleggingen A, B, 0 en E en de« brJkomende telastlegging » van inbreuk op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek bewezen verklaart, en eiser veroordeelt voor al deze telastleggingen
samen tot een hoofdgevangenisstraf van
een maand en een geldboete van
150 frank, gebracht op 4.500 fra:nk, of
45 dagen vervangende gevangemsstraf,
·en in de kosten ;
Overwegende dat, nu het vonnis geen
vervallenverklaring van het recht te
sturm1 meer uitspreekt, het de door de
eerste rechter uitgesproken straf niet
verzwaart, hoewel het het uitstel ontneemt voor de opgelegde hoofdgevangenisstraf ;
Overwegende dat het vonnis beschouwt
dat de politierechtbank bij het onderzoek
van de zaak had moeten vaststellen dat
de feiten A, B, 0 en E, in de dagvaarding bepaald als inbreuken op de
wegverkeerswet en op het wegverkeersreglement, eveneens moesten omschreven
. worden als een inbreuk op de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, dat
laatstbedoeld misdrijf hetzelfde feit betreft dat eiser oorspronkelijk werd ten
laste gelegd, en dat ingevolge artikel 65
van het Strafwetboek aileen de zwaarste
straf wordt uitgesproken « zonder dat
enige van de beschreven kwalificaties de
andere kwalificaties uitsluiten, en zonder
dat de rechtbank ten deze enige kens
zou moeten maken » ;
Dat het vonnis aldus de omschrijving
van het door de eerste rechter gestrafte
feit niet heeft hersteld, maar na het
omschreven feit bewezen te hebben
geacht, heeft verklaard dat er een nieuwe,
van de eerste onderscheiden schuld aanwezig was;
. .
.
Dat, nu het openbaar mmrsterre geen

hager beroep had ingesteld tegen de
beslissing van de eerste r~chter, de. correctionele rechtbank de rn het mrddel
vermelde wetsbepaling schendt, zelfs
indien, met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek, de nieuwe schuldigverklaring geen strafverzwaring ten
gevolge had ;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding toe is de door eiser opgeworpen
middelen te onderzoeken die, al waren
ze gegrond, geen ruimere cassatie lnmnen
medebrengen, vernietigt het bestreden
vonnis, behalve in zoverre het het hager
beroep en het verzet ontvankelijk verldaart en de strafvordering door verjaring
vervallen verklaart wat de telastlegg:ingD
betreft ; 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
Oudenaarde, zitt:ing houdend in hager
beroep.
9 december 1975. 2 8 kamer. Vool'zittet·, de H. Delahaye, voorzitter.Vm·slaggeve?', de H. Versee. Gelijkluidende conchtsie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. __:_ Pleitet·, de H. Cammaert (van de balie te Gent).
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10 december 1975.

1o ARBEIDSOVEREENKOMST. WERKLIEDEN.- 0VEREENKOMST VOOR
ONBEPAALDE TIJD. 0PZEGGING .
BE GRIP.

2o ARBEIDSOVEREENKOMST.
WERKLIEDEN. 0PZEGGING DOOR DE
WERKNEMER. VERBOD, VOOR DE
WERKGEVER, EENZIJDIG DE WILSUITDRUKKING VAN DE WERKNEMER TE
WIJZIGEN.

1o De opzegging is de handeling waa?'do~1·
een pa1·tij aan de andm·e tel' kenms
b1·engt dat zij de voo1· onbepaalde tijd
gesloten a1·beidsove1·eenkomst wil beeindigen (1). (Art. 19 wet van 10 maart
1900 op het arbeidscontract.)
(1) Raadpl. cass., 14 mei 1975 (Arr. cass.,
1975, biz. 991).

-4482° De we1·kgever d-ie de opzegging ontvangt,
welke hem door de we1·kneme1· ter kennis
is gebracht, mag deze wilsuitd1·ukking
niet eenzijdig wijzigen.
(GUNST, T. VERMEULEN.)

ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 juni 1974 in laatste aanleg
gewezen door de Arbeidsrechtbank te
leper;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 19, §§ 1 en 2, 19bis,
19te1', 22 van de wet van 10 Trtaart 1900
op het arbeidscontract, gewijzigd door
de artikeleli 3 van de wet van 10 december 1962, 9, 10 en l l van de wet van
4 maart 1954, en van de artikelen 2 en 3
van het koninklijk besluit van 19 dec8lnber 1963 tot vaststelling van de opzeggingsmodaliteiten en -termijnen in de
ondernemingen die onder het N ationaal
Paritair Comite van het bouwbedrijf
ressorteren,
doordat, na geconstateerd te hebben
dat eiser op 28 januari 1972 aan verweercler, zijn werkgever, opzegging had
gegeven en gepreciseerd had dat deze
opzegging began op 31 januari 1972 en
eindigde op 4 februari 1972, dat verweerder eveneens op 28 januari 1972
hierop had geantwoord dat, overeenkomstig de reglementering in het bouwbedrijf, de opzegging van eiser began
te lopen op 29 januari 1972 en eindigde op
31 januari 1972, en dat verweerder dienvolgens vanaf 1 februari 1972 weigerde
eiser nog op het werk te aanvaarden,
het vonnis de vorclering van eiser afwijst
welke ertoe strekte, als schaclevergoeding
wegens onrechtmatige verbreking van het
arbeiclscontract, de som van 2.468 frank
te bekomen, hetzij de tegenwaarde van
vier dagen loon, zulks op grand van de
beschouwing dat de werknemer het recht
heeft een langere opzeggingstermijn clan
de wettelijke te beclingen, doch clat de
werkgever niet verplicht is een dergelijke
opzegging te aanvaarden en dat het hem
geoorloofd is zich, zoals ten deze, te
voegen naar de hager opgesomde dwingende wettelijke en reglementaire bepalingen,
te1·w~jl, nu artikel 19, §§ 1 en 2, van
voormelde wet op het arheidscontract,
gewijzigd zoals gezegd, tot voorwerp
heeft aan de werknem3r te verbieden de

termijn van opzeggiug vroeger te doen
aanvangen dan op de maandag volgende
op de week tijdens welke de opzegging
werd gegeven of een kortere opzeggingstermijn te bepalen dan zeven clagen, doch
geenszins tot voorwerp heeft aan de
werlmemer te verbieden de termijn van
opzegging later te doen aanvangen of een
lal1.gere opzeggingstermijn te bepalen,
nu artikel 19bis van voormelde wet,
gewijzigd zoals gezegd, zulks evenmin
aan de werknemer verbiedt, cloch zich
ertoe beperkt als nietig te beschouwen
de verbintenis, welke de werlmemer zou
aangaan, de termijn van opzegging later
te cloen aanvangen of een langere opzeggingstermijn te bepalen; nu artikel 19ter
van voormelcle wet, gewijzigcl zoals gezegd, aan de Koning de macht verleent
aan de ·werlmemer toe te laten de termijn
van opzegging vroeger te cloen aanvangen
en een kortere opzeggingstermijn te
bepalen clan wat door voormeld artikel 19, §§ 1 en 2, is voorgeschreven, cloch
aan de Koning de macht niet verleent
de werknemer te verplichten van die
mogelijkheid gebruik te maken, en nu
derhalve de artikelen 2 en 3 van voormeld koninklijk besluit van 19 december
1963 zich ertoe beperken aan de werknemer toe te laten de opzeggingstermijn
te doen aanvangen daags na de dag
waarop de opzegging is gegeven en een
opzeggingstermijn van driE;l clagen te
bepalen, doch hem niet verbieden de
termijn van opzegging later te doen aanvangen en een langere opzeggingstermijn
te bepalen, hieruit volgt clat ten deze
eiser gelclig op 28 januari 1972 opzegging
heeft kunnen geven met de precisering
dat de opzeggingstermijn op 31 januari
1972 inging en op 4 februari 1972 zou
eincligen, zodat verweerder, door vanaf
1 februari 1972 te weigeren eiser nog
op het werk te aanvaarden, een contractbrenk heeft gepleegd, waardoor eiser
het recht verwierf overeenkomstig artikel 22 van voormelde wet op het arbeidscontract, gewijzigd zoals gezegd, als
schadevergoeding de som van 2.468 frank
te vragen hetzij de tegenwaarcle van het
loon van de vier dagen gaancle van 1 tot
en met 4 februari 1972 :
Overwegende dat de artikelen 2 en 3
van het koninklijk besluit van 19 december 1963 tot vaststelling van de opzeggingsmoclaliteiten en -termijnen in de
ondernemingen die onder het N ationaal
Paritair ComiM van het bouwbeclrijf
ressorteren, bepalen dat de termijn van
opzegging door een werlmemer clrie
dagen bevat, waaronder minstens een
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werkdag, en ingaat daags na de dag
waarop de opzegging is gegeven ;
Overwegende dat de opzeggingsbrief
door de werkgever werd ontvangen op
28 januari 1972, en inhield dat de opzeggingstermijn zou eindigen op 4 februari 1972;
Overwegende dat de regelen gesteld
door de hoger vermelde artikelen 2 en 3,
ev<:mals die gesteld door de artikelen 19
van de wet op de arbeidsovereenkomst
en 14 van de gecoordineerde wetten betreffende het bediendencontract, enkel
beogen, en dit ter bescherming van. de
medecontractant die de opzegging ontvangt, de kortst mogelijke duur van. de
opzeggingstermijn aan te duiden ; dat
laatstvernoemde er zich niet kan over
beklagen dat hi:j vroeger op de hoogte
wordt gesteld dan wettelijk of reglementair is opgelegd ;
Overwegende dat de opzegging de
voorafgaande bekendmaking is van de
datum waarop de overeenkomst een einde
moet nemen; dat het de werkgever die
de opzeggin.g ontvangt, niet bel-wort deze
wilsuitdrukking van de werlmemer eenzijdig te wijzigen ;
Dat anders erover beslissen er inderdaad op zou neerkomen aa:n de werkgever
de mogelijkheid te geven eenzijdig aan
de arbeidsovereenkomst een einde te
stellen zonder de hem door de wet opgelegde minimumtermijnen te eerbiedigen;
Dat het middel gegroud is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; houdt de
kosten aan, opdat erover door de feitenrechter zou worden beslist ; verwijst de
zaak naar de Arbeidsrechtbank te Brugge.
10 december 1975. 3e kamer. Voo1'z1:ttm· en Ve1'slaggeve1', de H. N aulaerts, raadsheer waarne1nend voorzitter.
- Ande1·8lnidende conclttsie, de H. Colard,
advocaat-generaal. PleiteTs, de HH.
Bayart en Fally.
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10 december 1975.

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.
WERKNEJ\'IERSAFGEV AARDIGDEN BIJ HET COMITE EN
CASSATIE,

1976. -

15

KANDIDATEN VOOR DE VERKIEZINGEN.
PERIODE GEDURENDE WELKE ZIJ ALLEEN WEGENS EEN DRINGENDE REDEN
OF EEN DOOR HET PARITAIR COMITE
ERKENDE ECONOMISOHE OF TECHNISCHE REDEN KUNNEN WORDEN ONTSLAGEN.- AANVANGSDATUJ\'I VAN DEZE
PERIODE.

De pe1·iode gedtwende welke de we1·kneme1'safgevaa1'digden in het veiligheidscomite
en de kandidaten voo1· de veTkiezingen
alleen ktmnen wonlen ontslagen wegens
een dringende 1·eden of een door het
pa1'itair comite erkende economische of
technische reden, gaat in de de1'tigste dag
v661· de aanplakking van het be1·icht dat
de ve1·kiezingsdatnm vaststelt, ongeacht
de datum waa1'op de kandidatenlijst aan
de we1'kgeve1' wo1·dt voo1·gelegd (l).
(Art. Ibis, §§ 2, 3 en 4, wet van
10 juni 1952.)
(DIERCKX, T. VANDERHEYDEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 september 1974 door het
Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 1, § 4, b en c, en
l bis, §§ 2, 3, 4 en 7, van de wet van
10 jtmi 1952 betreffende de gezondheid
en de veiligheid van de werlmen1.ers, alsmede de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen, gewijzigd bij de wetten
van 28 januari 1963, 16 januari 1967
en 17 februari 1971,
doordat het arrest eiser veroordeelt om
aan verweerder een vergoeding te betalen
van 308.424 frank om de redenen : dat
verweerder op 19 maart 19 71 zonder
dringende reden werd ontslagen, terw:ijl
hij als kandidaat voor de verkiezingen
van het comite voor gezondheid, veiligheid en verfraaiing der werkplaatsen
reeds de bescherming genoot vanaf
15 maart 1971, hetzij 30 dagen v66r
14 april 1971, datum van aanplakking
van bet bericht der verkiezingen ; dat
het feit dat eiser op 19 maart 1971 niet
wist dat verweerder kandidaat zou zijn
en de lijst van de kandidateu waarop
verweerders naam voorkomt slechts op
27 april 1971 aan eiser overhandigd werd
(1) Raadpl. cass., 30 april 1975 (A?'?'. cass.,
1975, blz. 954).
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ter zake niet dienend is, daar de wet de
bescherming niet afha;n.kelijk stelt van
de bekendmaking der kandidaturen; dat
de wetgever innners het gevaar voor
willekeurig ontslag van vennoedelijke
kandidaten heeft willen voorkomen,
tenvijl de aan verweerder als kandidaat
voor het cmnite verleende bijzondere
bescherming tegen ontslag gebonden is
aan zijn openbare en democratische
kanclidaatstelling, zodat de retroactieve
termijn van 30 dagen, weliswaar gebonden aan de aanplakking van het verkiezin.gsbericht, toch slechts ingaat ten
vroegste vanaf de datun1. van deze kandidaatstelling, hetzij 27 april 1971 (schending van artikel 1bis, § 3, van de wet van
10 juni 1952), en verweerder, die opgezegd werd op 19 maart 1971, derhalve de
bijzondere door de wet tegen ontslag
verleende bescherming niet genoot (schending van alle ingeroepen bepalingen) :
Overwegende dat de wetgever, in de
door de wet van 17 februari 1971 gewijzigde § 4 van artikel 1 bis van de wet van
10 juni 1952, de termijn voor de onderwerpelijke bescherming doet lopen " van
de dertigste dag af voorafgaande aan de
aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum vaststelt " ; dat deze wettekst duidelijk is en de wetgever nergens
heeft bepaald dat deze aanvangsdatum
zou moeten verlaat worden, indien de
lijst van kandidaten op die dag nog niet
was voorgelegd aan de werkgever ;
Dat het middel naar recht faalt;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
10 december 1975. 3e kamer. Vom·zitte-1', de H. Naulaerts, raadsheer
waarnen1.end voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gel~jklt~iclencle conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·s, de HH. Houtekier en Bayart.

3 8 KAMER.- 10 december 1975.
ARBEIDSONGEVAL. 0NGEVAL
OVERKOl'IIEN TIJDENS DE UITVOERING
VAN DE ARBEIDSOVEREENKOl'IIST. BE GRIP.

Een ongeval is ove1·komen tijclens cle

t~it-

voeTing van cle at·beiclsovet·eenkomst,
wannee1· cle weTknemeT op het ogenblik
van het ongeval onclet· het gezag, cle leiclt:ng en het toezicht van cle weTkgeve1·
staat (1). (Art. 1, lid 1 en 6, gecoordineerde wetten van 28 september 1931.)
(NAAllfLOZE VENNOOTSCHAP
« DE VREDE ,, T. DE BEYS,
IN AANWEZIGHEID VAN ELLIS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 16 september 1974 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1, leden 1
en 6, van de bij koninklijk beslnit van
28 september 1931 gecoordineerde wetten
betreffende de vergoeding der schade
voortspruitende uit de arbeidsongevallen, voor zover als nodig, 7 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en 97 van de Grondwet,
clooTclat het arrest oordeelt dat, << nu
vaststaat dat de heer De Beys, inwonende stallmecht, op 8 oktober 1965,
een of meer exemplaren van SpoTt et
Elevage is gaan kopen, die handeling,
onder de gegeven feitelijke omstandigheden, zo nauw verbonden was met de
arbeidsovereenkomst dat zij moet aangezien worden als zijnde gesteld tijclens
de uitvoering van die overeenkomst ,,
teTwijl, eeTste ondeTcleel, zoals eiseres in
haar conclusies in hager beroep liet opmerken, noch het feit dat het sla(Jhtoffer
bij zijn werkgever inwoonde, waaruit
verweerder ten onrechte afieiclt dat hij
24 uur op 24 uur ten clienste zou gestaan
hebben van zijn werkgever voor het opknappen van allerlei karweien, noch het
feit dat hij vermoeclelijk de avond van
het ongeval een kraut voor zijn werkgever gekocht had, volstonden om aan
zijn verplaatsingen het kenmerk te geven
(1) Cass., 25 november 1970 (A1·r. cass.,
Hl71, blz. 286) ; raadpl. cass., 9 december 1970
(ibid., 1971, blz. 362).
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in de breedste zin van dit begrip ; het
arrest dus niet op toereikende wijze gemoti veerd is ;
'
tweede onde1·deel, het arrest het begrip
zelf van arbeidsongeval miskent, daar
het een handeling, die eventueel beschouwd kan worden als staande in verband met een arbeidsovereenkomst, verwart met een handeling gesteld ter gelegenheid van de uitvoering van de
arbeidsovereenkmnst, met andere woorden een handeling gesteld wanneer de
werkn.emer onder het gezag, het toezicht
en de leiding van zijn werkgever staat,
en derhalve de voorschriften van de wet
op de arbeidsongevallen, met name artikel 1, lid 6, van de bij het koninklijk
besluit van 28 september 1931 gecoiirdineerde wetten, schendt :
Overwegende dat het middel niet opkomt tegen de beschouwing van het
arrest dat alle voorbereidende of navolgende handelingen onder het gezag, de
leiclin.g en het toezicht van de werkgever
worden verricht, ·wanneer zij verband
houden met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en verricht worden
"omwille van het gebruik, de welwillendheid tussen partijen of het nut dat ze
voor de werknemer en de werkgever
hebben,;
Overwegende, wat het eerste onderdeel
betreft, dat het arbeidshof geenszins
aanneemt dat verweerder vierentwintig
uren per dag ten dienste van zijn werkgever bleef; dat het arrest uit de gegevens, dat verweerder een inwonend stallmecht was en dat hij op 8 oktober 1965
een of meer exemplaren van Sport et
Elevage was gaan kopen, in feite en derhalve soeverein afieidt dat de verplaatsing
naar Bosvoorde en terug voldoende
nauw in verbarid stond1net de uitvoering
van de arbeidsovereenkomst en dat die
verplaatsing gebeurcle " omwille van het
gebruik, de welwillendheid tussen partijen ofhet nut dat ze voor de werknemer
en de werkgever >> had;
Overwegende, wat het tweede onderdee! betreft, dat het arrest impliciet doch
duidelijk oordeelt dat de onderwerpelijke
verplaatsing naar Bosvoorde en terug
gebeurde onder het gezag, de leiding
en het toezicht van de werkgever om
de reden dat deze verplaatsing eensdeels
in volcloende nauw verband stond met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst
en anderdeels verricht werd " omwille
van het gebruik, de welwillendheid. tus-

sen partijen of het nut dat ze voor de
werlmemer ext de werkgever >> had ;
Dat het arbeidshof derhalve wel degelijk het vereiste van gezag, leiding en
toezicht in acht neemt om te beslissen dat
het ongeval « tijdens >> de uitvoering van
de arbeidsovereenkomst is overkomen ;
dat het arrest dit vereiste niet verwart
met de bewijselementen ervan ; dat,
volgens het arrest, de " navolgencle handelingen >> gestelcl zijn " tijclens >> de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
indien eensdeels een voldoende verband
van de handeling met de uitvoering van
de arbeiclsovereenkomst vaststaat en
anderdeels de handeling verricht wordt
" omwille van het gebruik, de welwillendheid tussen partijen of het nut dat ze
voor de werknemer en de werkgever >>
heeft;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat de verwerping van
de voorziening alle belang ontneernt. aan
de door eiseres aan Ellis betekende oproeping in tussenkomst tot bindendverklaring van het arrest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de oproeping in tussenkomst ;
veroordeelt eiseres· in de kosten.
10 december 1975. 3e kamer.
V oorzitter, de H. N aulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Janssens. Gelijldttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleiters, de HH. VanRyn en Biitzler.

3e KAMER. -lO december 1975.

1° GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE· ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.REOHTER IN HOGER BEROEP DIE DE
VORDERING VAN DE WERKNEli'IER
VERWERPT. - REOHTER DIE DE WERKNEMER IN DE KOSTEN VAN BEIDE
GEDINGEN VEROORDEELT.
GEEN
VASTSTELLING VAN DE TERGENDE EN
ROEKELOZE AARD VAN DE VORDERING
EN VAN RET HOGER BEROEP. - 0NWETTIGE VEROORDELING.
2° VERWIJZING NA CASSATIE. BURGERLIJKE ZAKEN. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE
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ARBEIDSONGEVALLEN. - REOHTBANK
TER ZAKE NIET MEER BEVOEGD OP RET
OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF.
3D WETTEN EN BESLUITEN.- ToEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD. VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE
REOHTBANK VAN EERSTE AANLEG INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN.- RECHTBANK TER ZAKE NIET MEER BEVOEGD
OP RET OGENBLIK VAN DE VERNIETIGING. - VERWIJZING NAAR RET ARBEIDSHOF.
1o Onwettig is de beslissing van de rechter

in hoge1· beroep die, bij de Ve1'W61'ping
van de vo1·dering van een werknemer
welke gegrond is op de a?·beidsongevallemvetgeving, de werkgever in de kosten
van beide gedingen ve1·om·deelt zonde1·
vast te stellen dat de vo1·de1·ing en het
hoge1· beroep van de werknerne1· 1•oekeloos
en tergend wm·en (1). (Art. 68 arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
2D en 3D vVannee1· een vonnis van de
1'echtbanlc van ee1·ste aanleg inzake
arbeidsongevallen wonlt ve1·nietigcl na
de inwerlcingtreding van m·tikel 579 van
het Ge1·echtelijk Wetboek, kmchtens
hetwelk cle a1'beidsge1·echten ter zake
bevoegcl zijn, wordt cle zaak ve1·wezen
nam· het m·beiclshof (2). (Artt. 3 en
1ll0 Ger. W.)
(DUBAST,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
«WINTERTHUR)),)

tot de kosten van beide aanleggen, na
de oorspronkelijke vordering van eiser
ongegrond te hebben verklaard,
te1·wijl de beslissing deze veroordeling
in de kosten niet motiveert en niet
bewezen wordt, en overigens niet wordt
aangenmnen door de beslisRing, dat de
oorspronkelijke vordering van. eiser tergend en roekeloos was :
Overwegende dat krachtens artikel 68
van de Arbeidsongevallemvet van 10 april
1971 de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de
verzekeraar vallen, behalve wanneer de
eis roekeloos en tergend is ;
Overwegende dat de rechtbank die
eiser veroordeelt in de kosten zonder de
eis en het hoger beroep voor roekeloos
en tergend te houden, deze wetsbepaling
schendt;
Om die redenen, en zonder dat er
aanleiding bestaat de overige middelen
te onderzoeken, die geen ruimere cassatie ktmnen meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, in zoverre het eiser in
de kosten veroordeelt ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant va:n de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster
in de kosten ; vervvijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeiclshof te Brussel.
10 december 1975. 3e kamer.
Vom·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Janssens. GelijlclHiclende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. De Baeck.

ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreclen
vonnis, op 8 oktober 1974 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleicl nit de
schending van de artikelen 68 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
1017 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
gewijzigd bij artikel_15 van de wet van
24 juni 1970, en 97 van de Grondwet,
doonlat het vonnis eiser veroordeelt

(1) Oass., 5 oktober 1967 (A1'1', cass., 1968,

blz. 171).
(2) Oass., 18 juni 1975 (A1'1'. cass., 1975,

blz. l107).

1e KAMER.- 11 december 1975.
lD HUUR VAN GOEDEREN.- HuisHUUR. - BEPALINGEN DIE AFWIJKEN
VAN DE ARTIKELEN 1719 EN VOLGENDE
VAN RET BuRGERLIJK WETBOEK. GELDIGHEID.
2D BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. - HUUROVEREENKOMST. - UITLEGGING DOOR DE
REOHTER. UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE BEWOORDINGEN VAN DE
AKTE TOT VASTSTELLING VAN DE OVER-
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EENKOMST. - GEEN MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DIE AKTE.
3° OVEREENKOMST. GEEN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST. BETWISTING OVER DE RESPECTIEVE
VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN.HIERDOOR vVORDT DE FOUT NIET UITGESLOTEN VAN DE PARTIJ DIE HAAR
VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN.

4° HUUR VAN GOEDEREN. - HursHUUR. - 0NDERHUURDER JEGENS DE
HOOFDHUURDER GEHOUDEN TOT DEZELFDE VERPLICHTINGEN ALS DEZE
JEGENS DE VERHUURDER. - 0NDERHUURDER GEHOUDEN TOT VRIJWARING
VAN DE HOOFDHUURDER VOOR DE
VEROORDELINGEN TEN GUNSTE VAN DE
VERHUURDER WEGENS NIET-INACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN VAN DE
HUUROVEREENKOMST.
1° Wettelijk is de bepaling van een htttt1'ove?·eenkornst die ajwijkt van de verplichtingen waarvan spmke in de m·tikelen 1719 en volgende van het Btt1'gedijk
Wetboek, nl. die welke de httttrde1·
verplicht he1·stellingen ttit te vom·en en
desnoods de bttizen van een pand te
vervangen. (Artt. 1724 en 1728 B.W.)
(Impliciete oplossing.)
2° De bewijsk1·acht van een akte tot vaststelling van een hutwovm·eenlcornst wordt
niet rnislcend doo1· de 1·echte1' die aan
deze akte een ttitlegging geeft welke
ve1·enigbaa1· is met de bewoordingen
ervan (1). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)
30 Een betwisting ove1· de 1'espectieve vm·-

plichtingen van de pa1·tijen in een ove1'eenkornst slttit de fmtt niet uit van de
partij die ham· ve1•plichtingen niet is
nagelcornen. (Art. 1147 B.W.)
4° De onded1tmrder rnoet de hoofdhtm1·dm·
vrijwa1·en voo1· de ve1·oo1'delingen van
laatstgenoernde ten gunste van de ve1'lmu.1·dm· wegens niet-inachtnerning van
de bepalingen van de lmtw·ove1·eenkornst,
als deze overeenkornst aan de onde?'lmttnler dezelfde vm·plichtingen oplegt
als die van de hoojdhtttw·der jegens de
ve1'lnturde1·.
(JOB-CHARLIER, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <c LES ETABLISSElHENTS ACHILLE
(1) Cass., 6 maart 1975 (A1·r. cass., 1975,
biz. 7fl0).

COURTHEOUX ll EN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <c IM!VIOBILIERE CAMI » ; NAAMLOZE .VENNOOTSCHAP <c LES ETABLISSE1\'I:ENTS COURTHEOUX ll, T. NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP <c CAMI >>, IN .TEGENWOORDIGHEID VAN JOB-CHARLIER.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 25 september 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Neufchateau;
Overwegende dat de, op de algemene
rol van het Hof, onder de nummers 5307
en 5260 ingeschreven voorzienil1gen tegen
dezelfde beslissing mgesteld werden; dat
zij ambtshalve dienen te worden samengevoegd; ·
I. Ten aanzien van de voorziening van
de naamloze vennootschap " Etablissements Achille Courtheoux" :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134 1319, 1320,
1322, 1719, 1724, 1728, 1754, 1755 van
het Burgerlijk Wetboek en 97 van de
Grondwet,
do01·dat, om eiseres aansprakelijk te
stellen voor de toestand van bouvvvalligheid en van volledige verwaarlozing van
het gehuurde gebouw, te haren laste de
verbreking uit te spreken van de huurovereenkomst tussen haar en verweerster,
aan deze laatste " het ill dat geval tussen
de partijen overeengekomen bedrag,
namelijk de huurprijs van een semester
als vergoeding voor wederverhuring "• toe
te kennen, eiseres te veroordelen " tot
betaling van de sinds de vervaldag van
31 januari 1971 vervallen huurprijzen,
deze laatste vervaldag daarin begrepen »,
en haar te verplichten " om, bim1.en de
maand van de uitspraak, de goederen te
herstellen in de staat omschreven in de
bij haar intrede aldaar opgestelde plaatsbeschrijving, onder voorbehoud van de
normale slijtage als gevolg van een bewonillg van acht jaar "· het vonnis zonder
kritiek op het advies van de deskundige,
tijdens het geding aangesteld om de
oorzaak van de waterlekken op te sporen,
volgens wie zij aan de ouderdom te
wijten waren, beslist dat de eerste rechter
ten onrechte geoordeeld heeft dat " de
eigenaar (verweerster) de aan de ouderdom te wijten herstellingen moet uitvoeren, ongeacht de van het gmneen
recht afwijkende bepalingen van de huur
die tussen de tweede gei'ntimeerde (eiseres) en appellante (verweerster) van
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kracht is "' dat « daarentegen die huur,
krachtens een heeling clat van de verplichtingen van_ de artikelen 1719 en volgende
van het Burgerlijk W etboek afwijkt en
tenandere volledig wettelijk is, de vervanging van de buizen ten laste van de
huurder, de naamloze vennootschap Courtheoux, heeft gelegd en dat clerhalve, door
de herstelling van de waterlekken ten
laste van de naamloze vennootschap CaTni
te laten, zelfs indien doze door de ouderclom var1 de installatie veroorzaakt waren,
de eerste rechter de bedingen van de
van kracht zijncle huur (sub ()a, lid 2) in
rechte onjuist heeft toegepast "; clat
" bovendien " eiseres Tnet nan1e « geen
opmerking gemaakt heeft over de staat
van de installatie voor de ·watervoorziening' "' geen enkel « bezwaar heeft gemaakt betreffende het ontstaan Yan
waterlekken "' en het gehuurde goed niet
als een goed huisvader heeft gebruikt,
aldus artikel 17 28, I a, van het Burgerlijk
Wetboek miskennend,
tenvijl, ee1·ste onderdeel,

tweecle onde1·deel, de verhuurder, die
instaat voor de gebreken van het verhum·de goed, evenzeer de door ouclerdom
of overmacht veroorzaakte herstellingen
moet dragen en, bij gebrek aan uitclrukkelijk heeling dat deze herstellingen ten
laste van de huurder legt, de rechter verweerster, als verhuurster, uiet kon vrijstollen van een aan.sprakelijkheid die zij
krachtens de wet draagt (schencling van
de artikelen 1719, 1720, 1721, 17 54, 17 55
van het Burgerlijk Wetboek); op ?ijn
minst, door het beding ()a, lid 2, van de
op 7 december 1965 tussen eiseres en
verweerster aan.gegane huur, voor wat
betreft de vervanging van de buizen,
alclus uit te leggen clat de !murder de
waterlekken moet herstellen zelfs inclien
zij veroorzaakt zijn door de ouclerclom
van de installatie, het vmmis aan dat
boding een draagv>'ijclte geeft die met de
overeenkomst tussen de pa.rtijen strijdig
is (schemli:ng van artikel ll34 van het
Burgerlijk Wetboek) en de bewijskracht
vaTl voornoemde huur miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek;
de1·de ondenleel, de overtollige overwegillg luiclens welke eiseres inactief zou
zijn g9bleven en het gehuurde gebouw
niet zou hebben gebruikt als een goed
huisvacler, niet passend antwoordt op de
door de in tussenkomst opgeroepen
partij zelf overgenomen middelen van
de conclusie van eiseres, waarin betoogd

werd dat zij de eigenaar meerdere malen
behoorlijk over de toestand van het
gebouw haddon ingelicht maar clat hij
geweigerd had enige herstelling uit te
voeren (schencling van artikel 97 van
de Gronclwet) ; nu het vaststoncl clat elk
van de partijen geweigercl had de herstellingen uit te voeren door te betogen clat
de andere of de ancleren clat moesten
cloen, het vonnis aan eiseres niet heeft
kunnen verwijten clat zij, wa:nneer zij
het goecl bewooncle, geen herstelli:ngen
aan de buizen had uitgevoercl, zoncler
te veronclerstellen clat op het ogenblik
van de feiten de kwestie te weten wie
de werken moost uitvoeren geregelcl
was, wat juist het onclerwerp was van
de discnssie ; het derhalve strijclig is met
de regels van een logische redenering
(schending van artikel 97 van de Grandwet) en met de organieke bepalingen van
de huur inzake de herstellingen (schencling van de artikelen 1724 en 1728 van
het Burgerlijk Wetboek) te beslissen dat
eiseres niet als een goed huisvader heeft
gehan'cleld door niet de herstellingen uit
to voeren waarvan zij oordeelcle dat zij
niet te haren laste waren :
Wat het eerste ondorcleel betreft
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegencle clat de huurovereenkomst
sub 5a de eventuele vervanging van de
buizen uitdrukkelijk ten laste legde van
de huurder, thans eiseres, en als corollarimn van dat heeling bepaalcle dat de
verhuurcler niet aansprakelijk zal zijn
voor de schade voortspruitende uit de
waterbedeling, om welke reclen ook;
Dat het vonnis, zonder de in het
middel vermelde artikelen 1719 tot 17 55
van het Burgerlijk W etboek te sohenden
of zonder aan voornoemcl heeling een met
zijn bewoordi;ngen onverenigbare betekenis en draagwijclte te geven, heeft
lnmnen beslissen dat dit bedil1g een uitdrukkelijk afiVijkende bepali:ng uitmaakte
krachtens welke, overeenkomstig de gemeenschappelijke wil van de partijen,
in de huur alle herstellingen van de
buizen ten laste van eiseres worden
gelegd, zelfs indien zij te wijten waren
aan de ouclerdom van de installatie ;
Wat het dm·de onclercleel betreft
Overwegende dat het vonnis, in antwoorcl op de conclusie waarop eiser zich
in dit ondercleel van het middel beroept,
aanvoert clat « noch Courtheoux, noch
Job enig bezwaar hebben gemaakt dat
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waterlekken, dat het zelfs de eigenares is
die de moeite gedaan heeft haar huurder
te verwittigen en daarna in gebreke te
stellen " en « dat het verslag van de
heer Collet, die door de naamloze vennootschap Courtheoux werd geraadpleegd, oordeelt dat indien de eerste
lekken geclicht waren, zoals door een
goed huisvader zou zijn. gedaan, de
beschadigingen en de vochtigheid beperkt
zouden zijn gebleven " ;
Dat die vaststellingen impliceren dat
eiseres en haar huurder ten onrechte inactief zijn gebleven wanneer de waterleldmn zich hebben voorgedaan, en eiseres
bovendien geen rekening heeft gehouden
met de ingebrekestelling waardoor verweerster, de naamloze vennootschap
Carni, haar mededeelde dat, krachtens
de huurovereenkomst, de herstelling ten
laste van de huurder viel ;
Dat het vonnis aldus, enerzijds, passend antwoordt op de conclusie van
eiseres, die verschillende of strij dige
elementen aanvoerde en, anderzijds, uit
voornoemde vaststellingen heeft kunnen
afleiden dat eiseres, rekening houdende
met haar lasten als huurder, die krachtens de sub 6° ingelaste en van de huurovereenkomst afwijkende bepaling op
haar rustten, de bij artikel 1728, 1°, van
het Burgerlijk Wetboek bepaalde verplichtingen niet heeft nageleefd ;
Dat de rechtbank heeft lmmwn beslissen dat ongeacht de tussen de partijen
bestaande discussies die nalatigheid foutief was, daar elk van hen verondersteld
wordt zijn verplichtingen te kennen ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen ;
II. Ten aanzien van de voorziening van
J ob-Charlier :
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
dom·dat het vonnis eiser veroordeelt
mn de eerste verweerster te vrijwaren
tegen aile ten gtmste van de tvveede
verweerster te haren laste uitgesproken
veroordelingen in hoofdsom, int.eresten
en kosten, en dus, onder 1neer tegen de
veroordeling mn aan de tweede verweerster 764.750 frank als vervailen huurgelden te betalen, vermeerderd met de
gerechtelijke interesten, onder voorbehoud van de verhogingen van de index
en de grondbelastingen, zulks op grond
dat, krachtens de tussen de twee verweersters aangegane huur, eerste ver-

weerster als huurder de waterlekken
moest herstellen, zelfs indien deze door
de ouderdmn veroorzaakt waren, en dat
eerste verweerster dezelfde huurbedingen
had opgelegd aan eiser,
te1·wijl noch die reden noch enige andere
reden van het vonnis een logisch verband
hebben met het deel van het dispositief
waarin eiser veroordeeld wordt om de
eerste verweerster te vrijwaren tegen
haar veroordeling om aan de tweede
verweerster de vervailen huurgelden
te betalen, waaruit volgt dat dit deel van
het dispositief niet met redenen is omldeed zoals nochtans door artikel 97 van
de Grondwet wordt vereist
Overwegende dat het vonnis zijn
beslissing, luidens welke eiser, onderhuurder van het gebouw, eerste venveerster, de hoofdhuurder, moet vrijwaren
tegen aile te haren laste en ten voordele
van tweede verweerster uitgesproken
veroordelingen, niet grondt op de enige
door het middel bestreden reden maar
op een geheel van redenen waarin wordt
vastgesteld, enerzijds, dat de slechte
staat van onderhoud van het gebouw
verantwoordt dat de hoofdhuur ontbonden wordt ten laste van eerste verweerster, de hoofcll1uurder, die indien nodig
de ]:mizen 1noest vervangen en de waterlekken moest herstellen, welke ook de
oorzaken dam·van zijn, en, anderzijds,
dat de onderhuur werd aangegaan onder
dezelfde voorwaarden als de hoofdhuur,
hetgeen impliceert dat eiser, de onderhuurder, het gebouw niet heeft onderhouden zoals hij dat moest doen, dat de
beschadigingen aan hem te wijten zijn
en dat hij de betaling van de huurprijzen
en van de andere huurlasten die hij
jegens eerste verweerster moest dragen
ten onrechte heeft geschorst; wa.a.ruit het
vonnis heeft kunnen afleiden dat eiser
zelf aan eerste verweerst.er, zijn verhuurder, de huurprijzen en de andere lasten
van de huurder moet betalen, waartoe
deze jegens tweede verweerster, de hoofdhuurder, wordt veroordeeld ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel niet kan worden aangenmnen;
En overwegende dat de verwerping
van de voorzieningen alle belang ontneemt aan de door de naamloze vennoot-
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eiseres in cassatie in. de zaak nummer 5307
van de algemene rol van het Hof, tegen
J ob-Charlier ingestelde eis tot tussenkomst;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen en de eis tot tussenkomst ; veroordeelt de naainloze vennootschap Achille Courtheoux in de kosten van haar
voon-iening en van haar eis tot tussenkomst tegen J ob-Charlier en deze laatste
in de kosten van zijn voorziening.
11 december 1975. 1 8 kamer.
Voo1·zitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Vc1·slaggeve1', de H. Capelle.Gel~jkluidende conclttsie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH.
Bayart, Dassesse en De Bruyn.

1e KAMER.- 11 december 1975.
HUUR VAN GOEDEREN. HANDELSHUUR. UITZETTING VAN DE
HOOFDHUURDER BRENGT UITZETTING
l\'IEDE VAN ZIJN ONDERHUURDER. U!TZETTING VAN DE HOOFDHUURDER
WEGENS ZIJN NALATIGHEID. - VERPLIOHTING DE ONDERHUURDER TE VERGOEDEN. GRONDSLAG.

De hoo.fdhttu?·de?' van een goed voo1' hanclelsdoeleinclen die geen geb?'ttik hee.ft gemaakt
van het 1·echt, clat hem is ve'i'leend
krachtens a1'tikel 16 ve1'vat in de wet
van 30 ap1'il 1951, om de hm·niettwing
van de htt'Ll1' van zijn onde1'7nttl1'der te
weige1·en, maaT die ttitgezet we1'd omdat
hij nagelaten hee.ft 1'egelmatig de he1'm:euwing van zijn eigen lmtl1'0Ve?'eenkomst aan de hoo.fdve1'htttwde1' te v1·agen,
is ve1'plicht zijn htt'Ltrde?' die doo1· zijn
schv.ld 1litgezet wenl te ve1·goeden op
basis van de gemeem·echtelijke beginselen tot regeling van de cont?·actttele
aansJJ1'akelijkheid en n1:et kmchtens de
1·egels inzake de handelslmtw-ove?·eenkomsten (1). (Artt. 1146 en 1147 B.W.)
(DELOHAMBRE, T. OHARUE EN HAUT.)

vonnis, op 4 juni 1974 in hager beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te N amen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 11, II, lid 1 en 2,
16, I en IV, 25 van. de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds, genoemde artikelen 11 en
25 zoals zij gewijzigd werden bij de wet
van_ 29 j1.mi 1955, 1146, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,

doordat het vonnis, n1.et bevestiging
van de beslissing van de eerste rechter,
de eis inwilligt die door de verweerders,
onderhuurders van een gebouw waarop
de wet op de handelshuurovereenkomsten
van toepassing is, werd ingesteld te~ren
eiser, hoofdhuurder, tot betaling van
schadevergoeding tot herstel van de
schade geleden doordat de huur die zij
met hem hadden aangegaan bij het
verstrijken ervan niet hernieuvvd werd,
ondanks de hem regelmatig gedane
kennisgeving van hun wil om die huur te
hernieuwen, die echter niet ter kennis
van de verhuurder werd gebracht, aangezien de aanvraag om de hoofdhuur te
hernieuwen nietig werd verklaard omdat
zij betekend werd aan een adres waar
de verhuurder niet meer gedomicilieerd
was, en doordat het vonnis er aldus over
beslist om de reden dat " weliswaar, de
gemtimeerden, thans de verweerders,
indien zij enkel maar de voorzorgsmaatregel badden genomen om de huurhernieuwing ter kennis Vlli'- de verhuurder
te brengen, niet de ernstige schade
zouden hebben geleden die zij beweren
te lijden en dat hun slordigheid gelijkwaardig lijkt aan die van appellant,
thans eiser, maar dat client te worden
opgemerkt dat deze laatste, die in kennis
werd gesteld van het verzoek tot hernieuwing van de ge'intimeerden, verplicht
was om jegens hen op te treden ... de
gemtimeerden jegens derden geen enkele
verplichting hadden om hun verzoek ter
kennis van de verhuurder te brengen,
n1.aar een eenvoudige plicht van voorzichtigheid tegenover hun eigen patrimonium ; ... de onthouding van appellant
of veeleer de door hem in de uitvoering
van zijn verplichting beg;ane fout juridisch zeer verschillend is van de onthouding van de ge'intimeerden en dat die

ARREST (ve1·taling).
(1) Haadpl. cass., 9 oktober 1975, snpra,

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

blz. 171.
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de houding van de gei:ntimeerden op de
aangevoerde schade geen invloed zou
hebben gehad,
te1·wijl, ee1·ste onde?'deel, in geval van
volledige of gedeeltelijke onderhuur van
een gebouw, die smnen 1net de huur van
de handelszaak geschiedt of tot de totstandbrenging van een handelszaak aanleiding geeft, de hoofdhuurder die de
hernieuwing van zijn huur bekomen heeft,
jegens de onderhuurder het recht behoudt
om aan deze laatste de hernieuvving van
zijn huur te weigeren, en derhalve niet
kan worden aangezien als iemand die
jegens hem de verplichting heeft aangegaan om zelf aan de verhuurder de
hernieuwing van zijn huur te vragen, of,
indien dat verzoek wordt verworpen
omdat het betekend werd aan een aclres
waar de verhuurder zijn woonplaats niet
meer had, niet kan worden geacht jegens
de onderhuurder een fout te hebben
begaan, waardoor hij tot betaling van
schadevergoeding is gehouden (schending
van de artikelen 11 van voornoemde wet
van 30 april 1951, 1146, 1382 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet);
tweede onde1·deel, in elk geval, wanneer
de hoofdhuur niet wordt hernieuwd
omdat de aanvraag tot hernieuwing van
de hoofdhuurder werd verworpen orn
redenen die hem aileen betreffen, de onderhuurder van een gebouw waarop de
wet op de handelshuurovereenkomsten
met het oog op de bescherming van het
handelsfonds van toepassing is, die zijn
tot de hoofdhuurder gerichtte aanvraag
tot hernieuwing niet ter kennis van de
verhuurcler heeft gebracht, geen recht
heeft op de hernieuwing van zijn huur en,
derhalve, geen aanspraak kan maken op
enige vergoeding om de reden dat die
huur geeindigd is (schending van de
artikelen ll, II, lid I en 2, 16, IV, 25 van
voornoemde wet van 30 april 1951 en
97 van de Grondwet) :
Overwegende dat uit de aan het Hof
overgelegde st1.1.kken blijkt dat eiser,
hoofdhuurder van een voor de handel
dienend gebouw, dit aa11 de verweerders
in onderhuur heeft gegeven; dat del'e
'laatsten hem op regelmatige wijze een
aanvraag tot hernieuwing gezonden hebben, terwijl eiser een zelfde verzoekschrift
zond aan zijn verhuurder, de eigenaar,
maar niet aan diens woonplaats ; dat,
bij vonnis op 16 mei 1972 gewezen door
de vrederechter van Fosses-la-Ville en
bevestigd bij vonnis op 22 januari 1973
gewezen door de Rechtbank van eerste

aanleg te Namen, eisers aanvraag tot
hernieuwing onregelmatig werd verklaard; dat, aangezien eisers rechten
jegens de eigenaar aldus vervallen waren
en de hoofdhuur verbroken was, de
aanvraag tot hernieuwing van de verweerders, de onderhuurders, ontvankelijk
en. gegro:nd maar onuitvoerbaar werd
verklaard; dat bovendien hun tegen
eiser ingestelde rechtsvordering tot schadevergoeding verworpen werd op grond
dat, in de veronderstelling dat de verhuurder, eigenaar, zou weigeren een
huur toe te staan, zij dergelijke schadevergoecling naar recht en aan wie het
aangaat kunnen vorderen ; dat de verweerders het gebouw hebben moeten
ontruimen en dat hun rechtsvordering
er toe strekte eiser te horen veroordelen
tot de vergoeding van de uit zijn nalatigheid voortspruitende schade ; dat het
bestreden vmmis, dat de beslissi11g van
de eerste rechter bevestigt, oordeelt dat,
door zijn verzoek tot hernieuwing niet
aan de woonplaats van de eigenaar te
zenden, hetgeen hij had kum1en doen,
eiser een fout heeft begaan die aan de
verweerders schade berokkent, en, alvorens recht te spreken, een deskundigenonderzoek beveelt om de omvang van hem
schade vast te stellen ;
Overwegende dat de wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten
de hoofdhuurder weliswaar niet verplicht
om de uitgezette onderhuurder te vergoeden wam1eer die uitzetting door
toedoen van een derde is geschied of
wanneer het gebrek aan hernieuwing
hierdoor uitgelegd wordt dat de hoofdhuurder, wegens zijn eigen uitzetting,
;ijn contractuele betrekkingen met de
onderhuurder niet kon handhaven ;
Overwegende evenwel dat de bij voornoemde wet vastgestelde bijzondere regels niet verhinderen dat de algemene
beginselen van de contractuele aansprakelijkheid. worden toegepast, van
zodra de uitzetting van de hoofdhuurder
het gevolg is V<W-1 zijn eigen fout ;
Overwegende dat het vonnis wettelijk
heeft kmu1en oordelen dat eiser, nu hij
geen gebruik wenste te rnaken van het
rechtdat het in de wet van 30 april 1951
opgenomen artikel 16 aan de verhuurder
toekent om de hernieuwing van de huur
te weigeren, wegens een van de door
genoemd artikel 16 lirnitatief opgesomde
redenen, zijn verzoek om hernieuwing
had moeten en kunnen zenden aan de
woonplaats van de eigenaar, zodat zijn
rechten jegens deze laatste niet zouden
zijn vervallen verklaard en dat het verzoek mn hernieuwing van de verweerders,

-

458

dat ontvankelijk en gegrond werd verklaard, had kum~en worden uitgevoerd ;
Dat he~ vonms aldus zijn beslissing
grondt, n1et op de door de ~wet van
3? april. 1951 uitgevaardigde regels die
e1gen ZlJll aan de handelshuurovereenkomsten, waarvan het middel de schending aanvoert, maar op de beginselen van
het gemeen recht die de contractuele
aansprakelijkheid regelen ; dat het vonnis
evenzeer, op groncl van die algemene
rechtsbeginselen en volgens de soevereine
beoorcleli;ngsmacht, wettelijk heeft kcmne~ beshssen dat eisers nalatigheid de
eTnge oorzaak was van de schade van de
verweerclers, alhoewel cleze hun verzoek
tot hernieuwing niet ter kennis van de
hoofdhuurder hadden gebracht ;
. Dat .het micldel, clat op een onjuiste
mtleggmg van het bestreden vonnis
ste1.mt, feitelijke gronclslag mist ;
. O~n die redenen, verwerpt de voorZlemng; veroorcleelt eiser in de kosten.
ll december 1975. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitt~~· ----;- Ve?·slaggeve?', de H. Capelle. GehJkltt~dende conclusie, cle H. Ballet,
advocaat-generaal. Pleiters, de HH.
Faun'ls en Simont.

18 KAllmR.- 11 december 1975.
1° RECHTERLIJK GEWIJSDE.
STRAFZAKEN.- GEZAG VAN GEWIJSDE
OP DE STRAFVORDERING. - 0MVANG,
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN.- BURGERLIJKE REOHTER DIE
VASTSTELT DAT EEN BESTUURDER DIE
DOOR DE STRAFREOHTER IS VRIJGESPROKEN VAN DE OVERTREDING « FOUTIEF
TRIPLEREN "• EEN BESTUURDER HEEFT
INGEHAALD DIE ZELF EEN INHAALMANEUVER UITVOERDE. BURGERLIJK REOHTER DIE GEEN ENKELE GEVOLGTREKKING UIT DEZE VASTSTELLING AFLEIDT NOPENS EEN EVENTUELE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EERSTE
BESTUURDER. - GEEN DUBBELZINNIGE
MOTIVERING.

1° Het ge.zag erga omnes van het gewijsde.
op de strafvO?'de?·ing geldt slechts voo?'
wat zeker en noodzakelijk doo?' de stmf?'echte?' is gewezen (1) ; de beslissing

waa1•bij de beklaagde w01·dt vrijgesproken sluit niet in dat e?' een misd'r'ijf
bestaat of dat een de1·de een fout heeft
begaan (2). (Begmsel van het gezag
van gewijsde.)
2° Geen dubbelzinnigheid schttilt in de
beslissing die vaststelt, enerzijds, dat
erga omnes geoonleeld is dat een besttttwde1' geen fout heeft begaan welke we1·d opgelevenl doo1· de feiten wam·van sprake
in de telastlegging, nl. een inhaalmanetwe1' te hebben ttitgevoerd toen
de in te haZen besttttwde?' zelf een bespannen voe?·tuig of enig ancle1· d1·iewielig
voe?'tttig inhaalde en, ande?·zijcls, clat deze
besttttwcler een de1·gelijk inhaalmanetwe?'
heeft uitgevoenl zonde1' enige gevolgt?·ekking e1·uit af te leiclen nopens een
eventtwle aansprakelijkheicl van cleze
besttttw·cle?' in het ongeval. (Art. 97
Grondwet.)
(KETELS EN MARSILLE, T. DEPASSE EN
DANDOIS, IN TEGENWOORDIGHEID VAN
DE NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « A.G.
VAN 1830 "·)
ARREST (Ve?'taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 28 maart 197 4 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen 97 van cle Gronclwet, 3 en 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
W etboek van strafvorclering,
doonlat, na te hebben vastgestelcl dat
de rechtsvordering van de eisers strekte
tot vergoeding van de schade veroorzaakt
door het op 29 september 1963 te
Frasnes-lez-Gosselies gebeurde verkeersongeval, dat eiser wegens dat ongeval
voor de politierechtbank te Gosselies werd
vervolgd om a) aan eiseres onopzettelijk
slagen en verwondingen te hebben toegebracht, b) als bestuurder van een motorvoertuig op de openbare weg een inhaalmaneuver te hebben uitgevoerd wanneer
de in te halen bestuurder zelf een drieof meerwielig voertuig of een bespannen
voertuig inhaalde, en dat eiser bij vonnis
van 27 november 1964 dat in kracht van
gewij sde is gegaan van cle telastleggin gen
(1) Cass., 22 mei 1969 (An·. cass., 1969,
blz. 934 en de noten) en 10 oktober 1975,
sttp1'a, blz. 171.
(2) Raadpl. cass., 25 februari 1946 (Bull.
en Pas., 1946, I, 837).
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werd vrijgesp~oken, en na terecht te
hebben beslist dat derhalve m·ga omnes
was gevonnist dat eiser de font, die
bestond nit de in voornoemde telasteleggingen bedoelde feiten, niet had begaan, het arrest de door de eisers tegen
de eerste twee verweerders ingestelde
rechtsvordering ongegrond verklaart, op
grond dat nit de elementen van de strafbundel bleek dat de camion van eerste
verweerder, die een op de rechter rijstrook vaJ:l de rijbaan naar Charleroi
rijdende sleep van landbonwvoertnigen
volgcle, slechts naar links was nitgeweken
om die sleep voorbij te steken na zich
ervan te hebben vergewist dat geen
bestnnrder een inhalingsmanenver was
begonnen, dat hij links afzwenkte en zich
op de micldenste rijstrook op de hoogte
van de tweede aanhangwagen van de
tractor bevoncl, toen hij links werdingehaalcl door eisers voertnig, dat eiser,
daar een voertnig hem tegemoet kwmn,
naar rechts uitweek, de linker voorkant
Vail. de voorste schokbreker van. de
camion aaJ:lraakte, naar links afweek en
langs de linker zijde van het hem tegemoet komend voertnig schuurde om vervolgens in botsing te komen met de
eerste aanhangwagen van de sleep landbouwvoertuigen en dat daaruit volgde
dat de eisers niet bewezen dat eerste
verweerder een fout had begaan die een
noodzakelijk oorzakelijk verband heeft
met het ongeval,
tenvijl het arrest, door die overwegingen, aanneemt dat eiser een inhaalmanenver heeft nitgevoerd terwijl de
in te halen bestuurder, namelijk de
eerste verweerder, zelf een drie- of Ineerwielig voertuig inhaalde, namelijk een
sleep landbouwvoertnigen, bestaande uit
een tractor en twee aanhangwagens,
waaruit volgt dat het arrest het gezag
van het .gewijsde en de kracht van het
gewijscle miskent die het vonnis van
27 november 1964 van de politierechtbank van Gosselies krachtens voornoenl.de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 hebben;
en tm·wijl het tegenstrijdig is enerzijds
te beslissen dat eTga omnes geoordeeld
was dat eiser niet de font had begaan
bestaancle uit de feiten, bedoelcl door de
telastlegging, nl. een inhaalmaneuver te
hebben uitgevoerd terwijl de in te halen
bestuurder zelf een drie- of meerwielig
voertuig of een bespannen voertuig inhaalde, en, anderzijds, aan te nemen dat
eiser een dergelijk inhaalmanenver zou
hebben uitgevoerd ; waaruit volgt dat het
arrest niet regelmatig met redenen is

omldeed, zoals door artikel 97 van de
Grondwet is vereist :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende clat enkel hetgeen noodzakelijk en zeker door de strafrechter
werd gevonnist eTga omnes het gezag
van het gevvijsde in strafzaken heeft ;
Overwegende dat het vOlmis van
27 november 1964 van de Politierechtbank van Gosselies de tegen eiser ingestelde vervolgingen heeft afgewezen ;
dat daaruit, zoals het arrest aanstipt,
volgt dat eTga omnes is gevonnist dat
eiser de font bestaande nit de feiten,
bedoeld in de tegen hem aangevoerde ·
telastleggingen, niet heeft begaan ;
Overwegende dat indien het arrest,
op grond van de elementen die het ontwikkelt, oordeelt dat verweerder Depasse
" naar links uitweek en zich op de middenste rijstrook op de hoogte van de
tweede aanhangwagen van de tractor
bevond, toen hij links door het voertuig
van Ketels werd ingehaald », het geenszins in tegenstelling met voornoemde
strafvonnis beslist dat Ketels een door
artikel 22-2 van het koninklijk besluit
van 8 april 1954 beteugeld maneuver zou
hebben uitgevoerd ; clat het, op groncl
van voornoemde feitelijke vaststelling,
gevoegd bij andere, enkel beslist dat
" de eisers niet bewijzen, zeals zij moeten,
dat appellant Depasse (thans verweerder)
een fout heeft begaan die een noodzakelijk oorzakelijk verband heeft met het
ongeval »;
·
Overwegende dat dit besluit met het
vonnis van de Politierechtbank te Gosselies niet onverenigbaar is ;
Dat het arrest derhalve de door de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 aan het vonnis van voornoemde
politierechtbank verleend gezag van het
gewijsde niet miskent ;
W at het tweede onclerdeel betreft :
Overwegende dat het arrest niet verldaart dat eiser Ketels een inhaalmanenver zou hebben nitgevoerd terwijl de in
te halen bestunrder zelf een inhaalmanenver uitvoerde ; dat het enkel vaststelt dat " Depasse zich ervan vergewist
had dat geen enkele andere weggebruiker
een inhaalmm1.enver was begonnen, dat
hij naar links afsloeg en zich op de middenste rijstrook bevoncl, op de hoogte
van de tweede aanhangwagen van de
tractor, toen hij links door het voertuig
van Ketels werd ingehaald » ;
Overwegende dat het arrest nit die
vaststellingen niets afleidt over de even-
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het ongeval ; dat het uitsluitend beslist
dat niet bewezen is dat Depasse een fout
heeft begaan die in een noodzakelijk
oorzakelijk verband staat met het ongeval;
Dat het arrest derhalve de in het
middel aangevoerde tegenstrijdigheid niet
bevat;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Overwegende dat, nu de voorziening
wordt verworpen, de eis tot tussenkomst
en tot verbindendverklaring van het
arrest voor alle partijen, alle belang
verliest;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot tussenkomst en tot
verbindendverklaring van het arrest
voor alle partijen ; veroordeelt de eisers
in de kosten.
l l december 1975. ~ 1 8 kamer. ~
Voorzitte1", de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve1",
de H. Trousse. ~ Gelijlcl1ticlende conchtsie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
~ Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally.
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KAMER.~

11 december 1975.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. ~ BURGERLIJKE
zAKEN. ~ CoNCLUSIE. ~ lMPLICIET
ANTWOORD.
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° HUUR VAN GOEDEREN. ~ PACHT.
~ 0PZEGGING DOOR DE VERPACHTER
OM HET GOED PERSOONLIJK TE EXPLOITEREN. ~ p ACHTER BEROEPT ZICH OP
DE ONMOGELIJKHEID OM TWEE AFZONDERLIJKE BOERDERIJEN BEHOORLIJK
TE EXPLOITEREN EN OP HET FEIT DAT
HET VOOR DE VERPACHTER FINANCIEEL
ONMOGELIJK IS TWEE EXPLOITATIES
TE HOUDEN. ~ VONNIS VOLGENS HETWELK GEEN TWIJFEL KAN BESTAAN
OVER DE ERNST EN DE EERLIJKHEID
VAN DE BEDOELING VAN DE VERPACHTER EN OVER DE REDEN VAN DE OPZEGGING.
lMPLICIET ANTWOORD
WAARIN DE BEWERINGEN VAN DE CONCLUSIE VAN DE PACHTER WORDEN
TEGENGESPROKEN. ~ GEMOTIVEERDE
BESLISSING.

1° Regelmatig gemotivee1·cl is cle beslissing

clie een conclusie passend, zij het impliciet, beantwoor·clt (l). (Art. 97 Grandwet.)
2° Regelmatig gemotivee1·d is de beslissing
clie imJJliciet de conclttsie beantwom·clt,
waarbij cle pachter cle gelcligheicl betwist
van cle opzegging doo1· cle ve1'JJachter
om het ve1pachte go eel pe1·soonlij lc te
exploite1·en, omclat het onmogelijk is·
twee ajzoncle1·lij ke boenle1'ijen behoo?"lij k
te exploiteren en het voo1" cle verpachte1·
financieel onmogelijk is twee exploitaties
te houclen, door aan te stippen clat ove1·
cle eTnst en cle ee1·lij kheicl van cle bedoeling
van cle verpachter en ove1· cle 1·eclen van
cle opzegging geen twijjel kan bestaan (2).
(Art. 97 Grondwet.)
(SPIRLET EN ROl\fAN,
T. BEGUIN EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (veJ"taling).
HET HOF ; ~ Gelet op het bestreden
vonnis, op 23 december 197 4 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik;
Gelet op het arrest, door het Hof op
18 januari 1973 gewezen (3);
Over het middel afgeleid nit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
clom·clat het vonnis de door de verweerders gegeven opzegging geldig verklaart,
waarin zij aanvoerden dat zij van zin
waren de verpachte hoeve te laten bewonen en exploiteren door de echtgenoten
Simont-Beguin, onverdeelde medeeigenaars van genoemde hoeve, door te beslissen dat " zoals de eerste rechter heeft
beslist, er geen twijfel kan bestaan over
de ernst en de eerlijkheid van h1.m bedoeling en van de in de opzegging aangevoerde reden ",
te1·wijl de eisers de ernst en de gegrondheid van de tot staving van de hun gegeven opzegging aangevoerde reclen in
conclusie betwistten en deden gelden dat,
nu de in genoemde opzegging aangeduide
toekomstige exploitanten reeds een hoeve
exploiteerden te Miecret, het h1.m niet
mogelijk was tegelijk twee afzonderlijke
boerderijen behoorlijk te exploiteren en
(1) Cass., 28 februari 1975 (Ar1·. cass., 1975,
blz. 741).
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1974 (ATr. cass.,
1974, blz. 1165).
(3) An·. cass., 1973, blz. 511.
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zij overigens niet de financiele middelen
hadden voor twee exploitaties ; het vonnis, door op deze argumentatie niet te
antwoorden, zijn beslissing niet wettelijk
met redenen omldeedt :
Overwegende dat, door aan te stippen
dat over de ernst en de eerlijkheid van
de bedoeling van de verweerders en over
de reden van de opzegging geen twijfel
kan bestaan., het vonnis, door ze tegen
te spreken, impliciet antwoordt op de in
de conclusie van de eisers vervatte
beweriugen ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de
kosten.

ll december 1975 .. -

1e

kamer. Vo01·zittM·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. Ve1·slaggeve1', de H. Closon. Gelijklttidende conclttsie, de H. Ballet,
advocaat-generaal. Pleite1's, de HH.
Van Ryn en Bayart.

1e
1°

2°

KAMER.-

12 december 1975.

GENEESKUNST.- 0RDE VAN GENEESHEREN. TUCHTVORDERING. RAAD VAN BEROEP.- NIET-VERKOZEN
LID VAN DE NATIONALE RAAD DAT VAN
RECHTSWEGE DE ZITTINGEN VAN ELKE
RAAD VAN BEROEP BI.JWOONT EN ER
ADVIES UITBRENGT OVER BEGINSELKWESTIES OF OVER REGELEN VAN DE
PLICHTENLEER DIE TER GELEGENHEID
VAN EEN ONDERZOCHT GEVAL WORDEN
OPGEWORPEN. AANvVEZIGHEID VAN
DIT LID EN/OF UITBRENGEN VAN ZI.JN
AD VIES BI.J DE BEHANDELING VAN EEN
ZAAK
NIET
VOORGESCHREVEN
OP
STRAFFE VAN NIETIGHEID.

GENEESKUNST.
0RDE VAN
GENEESHEREN. TUOHTVORDERING.
RAAD VAN BEROEP. NIET VERKOZEN LID VAN DE NATIONALE RAAD
DAT VAN RECHTSWEGE DE ZITTINGEN
VAN ELKE RAAD VAN BEROEP BI.JWOONT
EN ER AD VIES UITBRENGT OVER BEGINSELKWESTIES OF OVER REGELEN VAN
DE PLIOHTENLEER DIE TER GELEGENHElD VAN EEN ONDERZOOHT GEVAL
WORDEN OPGEWORPEN. AANvVEZIGHEID VAN DIT LID EN/OF UITBRENGEN

VAN ZI.JN ADVIES BI.J DE BEHANDELING
VAN EEN ZAAK NIET VOORGESCHREVEN
TER VRI.JWARING VAN DE REOHTEN VAN
DE VERDEDIGING.

3°

VONNISSEN EN ARRESTEN. TUOHTZAKEN. RAAD VAN BEROEP
VAN DE 0RDE VAN GENEESHEREN. NEERLEGGING VAN EEN STUK NA RET
SLUITEN VAN DE DEBATTEN EN BUITEN
HET BI.J ARTIKEL 772 VAN HET GEREOHTELI.JK VVETBOEK BEDOELDE GEVAL. RAAD VAN BEROEP DIE OORDEELT NIET AMBTSHALVE DE HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE 1\IIOETEN
BEVELEN. STUK MOET BUITEN RET
BERAAD GEHOUDEN WORDEN.- RAAD
VAN BEROEP DIENT ZI.JN BESLISSING
DIENAANGAANDE NIET TE MOTIVEREN.

l 0 en 2° Indien m·tikel 12, § 3, van het

koninklijk beslnit m·. 79 van 10 novembe7' 1967 weliswaa1· bepaalt dat een niet
ve1·kozen lid van de nationale 1·aad, dat
dam·toe is afgevaa?·digd, de zittingen
van elke 1'aad van be1·oep bijwoont om
er advies uit b1·engen ove1· beginselkwesties over 1·egelen van de plichtenleer die te1' gelegenheid van een onderzocht geval worden opgeworpen, blijkt
nochtans ttit geen enkele wetsbepaling
dat de aanwezigheid van een lid van de
nationale 1·aad enfof het ttitbrengen van
zijn advies bij de behandeling van een
zaak zijn voo1'gesclweven op straffe van
nietigheid of te1' m·ijwa1'ing van de
1·echten van de ve1·dediging (1).
3° T¥annee1· een pe1·soon, die wegens een

tttcht1'echtelijke inb1·euk te1·echtsta'at voor
de 1·aad van be1·oep van de 01'de van
geneeshe1'en, na het slttiten van de
debatten en buiten het bij a1•tikel 772
van het Ge1·echtelijk Wetboek bedoelde
geval een brief nee1·legt, moet dit stuk,
indien de 1·aad van be1'oep oo1'deelt niet
ambtshalve de he1·opening van de debatten te moeten bevelen, buiten het bemad
gehouden woTden en is de 1·aad van
be1'oep, die de b1·ie.f niet in aanmM·king
neemt, niet gehouden zijn beslissing
dienaangaande te motiveren (2). (Artikel 771 en 774 G.VV.)
(1) Cass., 7 november 1975, sttp·ra, biz. 312.
(2) Raadpl. en vergei. cass., 16 maart 1959
(A?'1'. cass., 1959, biz. 546) en noot onder
bedoeid arrest, 8 november 1965 (Bttll. en
Pas., 1966, I, 316), 25 september 1964 (ibid.,
1965, I, 84) en noot 2 onder b.edoeid arrest,
aisook VAN REEPINGHEN, Verslag ave?' de
Gerechteliilce Hervorming, druk 1964, biz. 320
en 321.
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L ... , T. ORDE VAN GENEESHEREN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op de bestreden
beslissing, op 10 februari 1975 gewezen
door de Raad va;n. beroep, met het Nederlan.ds als voertaal, van de Orde der
geneesheren ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 12, in het
bijzonder § 3, van het koninklijk besluit
nr. 79 van 10 november 1967 betreffende
de Orde der geneesheren, ll van het
koninklijk besluit van 6 februari 1970
betreffende de inrichting en de werking
van de raden van de Orde der geneesheren en 97 van de Grondwet, en van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende
de rechten van de verdediging,
doo1·dat de beslissing, in eerste en
laatste aanleg statuerend, eiser een
schorsing oplegt van het recht de geneeskunde uit te oefenen voor een duur van.
een maand,
te1·wijl noch uit het disciplinair dossier,
noch uit de beslissing blijkt dat het niet
verkozen lid van de Nationale Raad,
bedoeld bij artikel 12, § 3, van het
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novenlber 1967, de zittingen van de raad van
beroep in eisers zaa:k heeft bijgewoond
om het advies van de Nationale Raad
uit te brengen, zodat de beslissing werd
geveld zonder dat deze wettelijke vereiste
werd in acht genomen (schending in het
bijzonder van de artikelen 12, § 3, van
voormeld koninklijk besluit van 10 novernber 1967 en ll va:n. voormeld
koninklijk besluit van 6 februari 1970),
het Hof minstens in de onmogelijkl1eid
verkeert er de inachtneming van te
controleren (schending in het bijzonder
van artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat artikel 12, lid 1,
van het koninklijk besluit van 6 februari
1970 tot regeling van de organisatie en
werking van de raden van de Orde der
geneesheren bepaalt dat de raden van
beroep aileen wettig ktmnen beraadslagen en beslissen « wanneer, ben evens
de griffier, minstens drie verkozen en drie
benoemde leden aanwezig zijn >> ;
Overwegende dat artikel 12, § 3, van
het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der
geneesheren weliswaar bepaalt dat « een
niet verkozen lid van de Nationale Raad,
dat daartoe is afgevaardigd, van rechtswege de zittingen van elke raad van

beroep bijwoont om er het advies van de
N ationale Raad uit te brengen over
beginselkwesties of over regelen va:n de
plichtenleer die ter gelegenheid van een
onderzocht geval worden opgeworpen " ;
Overwegende echter dat uit geen enkele
wettelijke bepaling blijkt dat die aanwezigheid van een lid van de N ationale
Raad enjofhet uitbrengen van zijn advies
op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven;
Dat evenmin uit enige wettelijke
bepaling blijkt dat zodanige aanwezigheid enjof advies tot vrijwaring van de
rechten van de verdediging zijn voorgeschreven;
Dat eiser van zijn kant niet preciseert
waardoor ten deze de afwezigheid van
voormeld lid en het gebrek aan bedoeld
advies de rechten van zijn verdediging
zouden hebben geschonden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet, eLl voor zoveel als nodig, van
het algemeen rechtsbeginsel, de rechten
van de verdediging inhoudend,
doo1·dat de beslissing aan eiser de
schorsing van het recht de geneeskunde
uit te oefenen gedurende een maand oplegt, zonder dat zij enige beslissing inhouclt betreffende een brief van eiser van
5 februari 197 5, nochtans in het tuchtrechtelijk dossier opgenomen onder het
nummer 157, waarin eiser zijn vermoeden
uitdrukte dat er nog een andere zitting
zou plaatshebben, tijdens welke het hem
zou toegestaan worden basisconclusies
neer te leggen en getuigen te laten horen,
tenvijl niet kan worden nagegaan of
de raad van beroep beoogt deze brief,
na de sluiting van de debatten aangekomen, nit de beraadslaging te weren,
dan wel of hij in de beraadslaging werd
in aanmerking genomen, doch op eisers
verzoek de debatten voort te zetten niet
kan worden ingegaan,
te1·wijl elk van deze beide veronderstelde mogelijkheden in elk geval moest
gemotiveerd zijn, zodat de beslissing het
Hof niet ·in de mogelijkheid stelt te weten
of bewuste brief al dan niet bij de
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beraadslaging werd in aanmerking genamen, hetgeen een dubbelzinnigheid in
de motivering uitmaakt, en, welke van.
beide ver<:mderstellingen ook de juiste
weze, de disciplinaire rechtsmacht haar
beslissing op dit punt in elk geval niet
motiveert :
Overwegende dat nit de vermeldingen
van het zittingsblad van 6 januari 1975,
luidens hetwelk de raad van beroep de
zaak in beraad neemt en zijn beslissing
tijdens een latere zitting zal uitspreken,
blijkt dat de debatten op die dag werden
gesloten;
Overwegende dat eiser niet stelt dat
de raad van beroep zijn brief van
5 februari 1975 zo had moeten interpreteren dat deze een vraag inhield tot
heropening van de debatten, en evenmin
voorhoudt dat aan de vereisten van de
artikelen 2, 772 en 773 van he£ Gerechtelijk vVetboek werd voldaan ;
Overwegende dat, derhalve, zoals bepaald in artikel 771 van het Gerechtelijk
W etboek, deze brief, na het sluiten van
de debatten aangekomen, buiten het
beraad moest worden gehouden ;
Overwegende dat uit de beslissilig zelf
blijkt dat de. raad van beroep het stuk,
waarin eiser het vermoeden uitte dat er
nog een zitting zou plaatshebben tijdens
welke het hem zal toegestaan worden
conclusies ten gronde neer te leggen en
zo nodig getuigen te laten horen en waarin hij de voorzitter verzoekt hem " de
dag en het uur van die nieuwe zitting te
laten weten ,, niet in aanmerking heeft
genomen;
Dat hij niet gehouden was die beslissing te motiveren ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
12 december 1975. 1e kamer. VoorzittM' en Ve1•slaggeve1·, de H. de Vreese, raadsheer waarnemend voorzitter. Gelijlclttidende conclusie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.- PleitM's, de
HR. Butzler en De Bruyn.

1e

1°

KAMER.-

12 december 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE

ZAKEN. BESLISSING DIE EEN EIS
GEDEELTELIJK TOEWIJST. REGEL·
l\1ATIG VOORGEDRAG:EN VERWEER. GEEN ANTWOORD. NIET MET REDE·
NEN OMKLEDE BESLISSING.

2°

CASSATIE. Ol\fVANG. -BURGER·
LIJKE ZAKEN. ARREST DAT DE
BESTUURDERS VAN TWEE VOERTUIGEN,
IEDER VOOR DE HELFT, AANSPRAKELIJK
VERKLAART VOOR DE GEVOLGEN VAN
EEN AANRIJDING, HET BED RAG VAN DE
SCHADE VASTSTELT, DE VERZEKERAAR
VAN DE BURGERRECHTELIJKE AANSPRA·
KELIJKHEID INZAKE EEN DER VOER·
TUIGEN VEROORDEELT OM BEPAALDE
BEDRAGEN ALS SCHADEVERGOEDING TE
BETALEN, GEDEELTELIJK « IN SOLI·
DUJ\f )) MET ANDERE PARTIJEN, ALSOOK
KOSTEN. 0ASSATIE OP DE VOORZIE·
NING VAN DE VERZEKERAAR VAN DIT
VOERTUIG, HIEROP GEGROND DAT HET
ARREST NIET ANTWOORDT OP DE CON·
CLUSIE VAN DEZE VERZEKERAAR WAAR·
BIJ DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ZIJN
VERZEKERDE WERD BETWIST. OMYANG VAN DE CASSATIE.

1° Niet met 1·edenen omlcleed is de beslissing die een eis gedeeltelij lc toewijst
zonde1· te antwoonlen op een ve1·wee1'
dat de wede1·pm·tij 1'egelmatig bij conclusie heeft voo1·gedmgen (1). (Art. 97
Grondwet.)
2° l!Vanneer een a1'1'est, dat de besttm1·ders
van twee voe1·tttigen ieder voo1· de helft
aanspmlcelijlc verlclam·t voo1' de gevolgen
van een aam·ijding en dienvolgens de
ve1·zelcema1' van de bttrgMTechtelijlce
aanspmlcelijlcheid inzalce een der voertuigen vemm·deelt tot betaling van
schadeve1·goeding, in solidum met de
ve1·zelcemm· van de bu1·ge1'1'echtelijlce aanspmlcelijlcheid inzalce het ander voe1·tttig
aan de zielcteverzelce1·aar van een de1·de
getroffene, in solidum met de bestuu1·dM'
van dit laatste voe1·tttig aan de eigenaar
van dit voertuig, en aan de bestttu1·der
van hetzeljde voe?'tttig, op de vom·ziening
van de verzelce1·aa1' van de bu?·ge1'1'echtelijlce aanspmlcelijlcheid inzalce het eerste
voe1·tuig ve1·nietigd wordt op g1·ond dat
het niet antwoordt op de conclusie van
deze verzelceraa1· wam·bij de aansp1·alcelijlcheid van zijn verzelce1·de werd betwist, slaat de cassatie op de beschilclcingen wam·bij eise1· veroordeeld wm·dt
tot het betalen van schadevM·goedingen en

(1) Oass., 15 oktober 1975, supm, biz. 207.

-464kosten, doch strekt zich niet uit tot de
beschikkingen die de bestuu1·dm· van het
tweede voertuig ten minste voor de helft
aansprakelij k stellen en het bedmg van de
dam· de paTtijen ten gevolge van het
ongeval geleden schade vaststellen (1).
(NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP « DE VADERLANDSOHE ll T. LANDSBOND DER OHRISTELIJKE J\'IUTUALITEITEN, VEREEOKEN,
NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP << FILTEINT ll
EN NAAJ\'ILOZE VENNOOTSOHAP « WINTERTHUR ll,)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 8 januari 1974 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Overwegende clat uit de stL-Lkken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt clat eiseres tegen de naamloze vennootschap « vVinterthur "• tweecle verweerster, enige eis heeft gestelcl; clat het
arrest evenmin enige veroordeli~1g van
eiseres ten gcmste van deze verweerster
inhouclt ; dat de voorziening, voor zover
zij tegen deze verweerster is gericht, clan
ook enkel geldt als oproeping tot verbindenclverklaring van het arrest;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 van het Burgerlijk Wetboek,
2-21°, 33, lid l, 34-2, 1°, van het koninklijk besluit van 14 maart 1968 houclende
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
dom·dat het arrest eiseres voor de helft
aansprakelijk stelt voor het ongeval
en haar veroorcleelt tot betaling van
schadevergoeding, in solidwm met tweede
verweerster, de namnloze vennootschap
« Winterthur "• aan de « Landsboncl cler
Christelijke Mutualiteiten "• in solidum
met Vereecken aan de naamloze vennootschap « Filteint "• en aan Vereecken zelf,
om de reclenen clat, enerzijds, Vereecken,
wiens burgerrechtelijke aansprakelijkheid
door tweede verweerster is geclekt, onvoorzichtig en onoplettencl gmveest is, hij
normaal de vrachtwagen van Verheyden,
(1) Raadpl. cass., 20 juni 1968 (A1·1·. cass.,
1968, blz. 1284), 26 april 1974 (ibid., 1974,
blz. 932) en 31 januari 1975 (ibid., 1975,
blz. 621); vergel. cass., 19 en 27 maart 1973
(ibid., 1973, blz. 706 en 754), 13 mei en 4 juni
1974 (ibid., 1974, blz. 1017 en 1087) en 23 september 1975, sttpm, blz. 109.

verzekerde van eiseres, tijdig had moeten
opmerken en zijn snelheicl niet aangepast
was aan de zichtbaarheid; dat, ofschoon
voormelcle vrachtwagen gelaclen was met
clennenstammen die tot 2, 70 meter over
de achterzijcle van de laaclbak uitstaken
en niet voorzien waren van een rode lamp,
de achterlichten van de vrachtwagen
zichtbaar waren ; clat de oorzaak van het
ongeval niet ligt in het feit dat de hinclernis, zijncle de lading, zich op 2, 70 meter
clichter bevoncl clan de achterlichten van
de vrachtwagen lieten vermoeden ; dat
zoncler clit element het ongeval op iclentieke wijze zou zijn gebeurcl claar Vereecken volledig verblincl was door een tegenligger, de vrachtwagen hoegenaamcl niet
gezien heeft en hem zoncler enige remming of uitwijking heeft aangereclen ;
clat anclerzijcls echter de lading clennenstammen van de vrachtwa.gen van Verheyden niet regelmatig gesignaleerd was
met een rode lamp aan de meest uitstekende stam ; dat de uitstekende stammen de vrije uitstraling van de lichten
van de vrachtvvagen belemmerclen ; dat
het laten stationeren van de zware
vrachtwagen op de rijbaan alclaar, gelet
op de cluisternis, een gevaarlijke daacl
was en de volleclig reglementaire verlichting het ongeval zeker zou vermeden
hebben,
tenvijl, ee1·ste onderdeel, het arrest
aldus beslist, enerzijds, ten aanzien van
de aansprakelijkheicl van Vereecken, clat
het feit dat de hindernis zich 2, 70 meter
clichter bevond clan de achterlichten van
de vrachtwagen lieten vermoeclen, niet
de oorzaak van het ongeval was en,
anclerzijcls, ten aanzien Vall de amlsprakelijkheicl van Verheyden, clat een volleclig reglementaire verlichting het ongeval zou vermeclen hebben, zodat tegelijk beslist wercl clat de ontbrekencle verlichting van de uitst.ekende lading van
de vrachtwagen wel en toch weer niet de
oorzaak was van het ongeval en cleze
motieven duister, clubbelzinnig en tegenstrijclig zijn (schending van artikel 97
van de Gronclwet en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek);
tweecle onclenleel, eiseres in conclusie
staande hield dat de vrachtwagen van
Verheyden goecl zichtbaar was door het
feit clat hij tegenover een paal van de
openbare verlichting en onder de zware
buislamp van het cafe stoncl, en het
arrest, zonder op deze conclusie te antwoorclen, ten onrechte oorcleelt clat het
stationeren van de camion alclaar, gezien
de cluisternis en de aard van de weg,
op zichzelf een gevaarlijke daad was

-465(schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 2-21°, 33, lid 1, 34-2, 1°, van
het koninklijk besluit van 14 maart
1968) :
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat de bestuurder van de vrachtwagen een inl;>reuk pleegde op artikel 63
van het koninklijk besluit van 14 maart
1968 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer, wegens
niet reglementaire sig;n.alisatie van de
lading, en na ,te hebben beschouwd dat,
indien de vrachtwagen weliswaar aan
de achterkant verlicht was, de lading
en vooral de neerhangende dennentakken,
al beletten zij niet direct het zicht op de
achterlichten van de vrachtwagen, toch,
te oordelen naar de voorgebrachte foto's,
in zekere mate de vrije uitstraling van
die lichten moeten hebben belemmerd,
zodat vanuit bepaalde gezichtshoeken de
lichten minder opvailend moeten zijn
geweest, het arrest oordeelt dat het laten
stationeren van een zware vrachtwagen
van 2,40 meter breedte op een rijbaan
die slechts 6,70 meter breed was, op
zichzelf reeds een gevaarlijke daad was,
<< gelet op de duisternis en de aard van
de weg », en dat een voiledig reglementaire verlichting van de vrachtwagen het
ongeval zou hebben vermeden ;
Dat het op grond van die elementen
de aansprakelijkheid van de bestuurder
van de vrachtwagen. op de helft vaststelt;
Overwegende dat eiseres in conclusie
niet aileen stelde dat de carnian regelmatig verlicht was, nmar ook dat hij
daarenboven zichtbaar was in het licht
van de openbare en private verlichtingen,
daar hij tegenover een paal van de openbare verlichting en OJlder een zware
buislamp van het cafe stationeerde ;
Overwegende dat uit voormelde motieven van het arrest blijkt dat het hof
van beroep voormelde omstandige conclusie betreffende de zichtbaarheid van
de vrachtwagen wegens de openbare en
private verlichtingen niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, en zonder acht te
slaan op het eerste onderdeel dat tot
geen ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest, doch aileen in
zoverre het uitspraak doet 1° over de
door eerste verweerder, Landsbond der
Christelijke Mutualiteiten, en door eerste
verweerster, naamloze vennootschap
« Filteint », tegen eiseres ingestelde vorderingen, behalve voor zover het de

hoegrootheid vaststelt van de door eerste
verweerder en door eerste verweerster geleden schade ; 2° over de door tweede verweerder, Vereecken Romain, tegen eiseres
ingestelde vordering, behalve voor zover
het a) beslist dat tweede verweerder ten
minste voor de helft aansprakelijk is voor
het ongeval en b) de hoegrootheid vaststelt van de door de tweede verweerder
geleden klederenschade ; 3° in zoverre
het eiseres in kosten veroordeelt ; verklaart dit arrest verbindend voor tweede
verweerster, de naamloze vennootschap
« Winterthur » ; 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 alclus beperkte zaak
naar het Hof van beroep te Axttwerpen.
12 december 1975. 1e kamer. VooTzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. Gelijklztidende conclztsie, de H. Tillekaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en
DeBruyn.

1e KAMER.- 12 december 1975.
CASSATIEMIDDELEN.- BuRGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL DAT GESTEUND
IS OP EEN GETUIGSCHRIFT DAT NIET
vVERD OVERGELEGD AAN DE FElTENRECHTER. - MIDDEL DAT FEITELIJKE
GRONDSLAG MIST.

Feitelijke g1·ondslag mist het middel dat
gesteund is op een get1tigsch1·ijt, wannee1·
niet blijkt dat het stuk aan de jeiten1'echte1' wenl ovm·gelegd (1).
(CAMBRON,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«SEAPORT TERMINALS».)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
12 december 1975. -

1e kamer. -

(1) Raadpl. cass., 27 maart 1947 (Arr. cass.,
1947, blz. 107) en 18 januari 1974 (ibid., 1974,
blz. 553).
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Voo1·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waam.emend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Van Leckwijck. - Gelijkl1tidende
con&usie, de H. Tillekaerts, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. Houtekier
en Bayart.

2e KAMER. -

1~

december 1975.

lO GERECHTSKOSTEN. -

STRAFZA·
KEN. ----' VEROORDELING VAN VERSOHILLENDE BEKLAAGDEN WEGENS AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN. HOOFDELIJKE VEROORDELING IN DE KOSTEN
VAN DE STRAFVORDERING. - 0NWETTELIJKHEID,

2° CASSATIE. - OMVANG. - VERNIETIC+ING VAN DE VEROORDELINC+ IN DE
KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING. ·- VERNIETIGING DIE VERNIETIGING
MEDEBRENGT VAN DE VEROORDELING
TOT LIJFSDWANG DIE DAARVAN HET
GEVOLG IS.
I 0 Onwettelij k is de hoofdelij ke ve1·oordeling

van vm·schillende beklaagden in de
kosten van de strajvonle1·ing, wanneer
de beklaagden wegens onde1·scheiden
misdrijven zijn ve1'oo1·deeld (1). (Art. 50
S.W.)
2° V emietiging van de ve1·oo1·deling in de
kosten van de st1·ajv01·dering brengt vernietiging mede van de VC1'oordeling tot
lijjsdwang die daa1·van het gevolg is (2).
(Artt. 2, 3, 4 en 5 wet van 27 juli 1871.)
(VAN ROSSEM.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 25 juni 197 5 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 50 van
het Strafwetboek, 162, 194, 2ll van het
Wetboek van strafvorderi:ng, 2, 3, 4 en 5
van de wet van 27 juli 1871 op de lijfsdwang:
(1) en (2) Cass., 10 december 1974 (A1'1',
cass., 1975, biz. 434).

Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser
hoofdelijk met een medebeklaagde veroordeelt in de kosten van de strafvordering ten bedrage van I. 724 frank, die in
eerste aanleg werden veroorzaakt tot
het vonnis van 30 april 1975 clat bij verstek ten opzichte van eiser werd gewezen,
en deze veroordeelt in de kosten van diens
verzet tegen dat vonnis, daar het verstek
aan hem te wijten was ; clat het hem
veroordeelt in de kosten van hoger
beroep en tegen hem lijfsdwang uitspreekt, daar het geheel van die kosten
hoger is dan 3.000 frank;
Overwegende dat krachtens artikel 30
van het Strafwetboek alleen zij die
wegens eenzelfde misdrijf door eenzelfde
vonnis of arrest veroordeeld zijn, hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten ;
Overwegende dat eiser en de medebeklaagde veroordeeld worden bij vonnis
van 30 april 1975 wegens verschillende
misdrijven ;
Dat dientengevolge de hoofdelijke veroordeling van eiser met die medebeklaagde in de kosten van de strafvordering die tot op het ogenblik van dit
vonnis werden veroorzaakt, een wettelijke gronclslag mist en dat die onwettelijkheid de vernietiging meebrengt van
de beslissing waarbij uitspraak wordt
gedaan op de kosten van hoger beroep
en tegen eiser lijfsdwang wordt uitgesproken ; dat zij echter geen invloed heeft
op de veroordeling in de door bet verzet
veroorzaakte kosten ;
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, doch enkel en alleen voor
zover het eiser hoofdelijk met een medebeklaagde veroordeelt in de kosten van
de strafvordering ten bedrage van
I. 724 frank, het uitspraak doet over de
kosten van hoger beroep en het lijfsdwang uitspreekt ; verwerpt de voorziening voor het overige ; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt eiser in drievierde
van de kosten ; laat het overige vierde
ten laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van beroep
te Bergen.
15 december 1975. 2e kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
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waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1•,
Baron Vingotte. Gelijkl1tidende conclttsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

(VAN HODWERFF EN GROOTENDORST,
T. BARRAS V. EN J.)
ARREST (ve1·taling).

28 KAMER.- 15 december 1975.
1° VONNISSEN EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. GETUIGENEED. GEREGELD DOOR HET VVETBOEK VAN
STRAFVORDERING.

zo

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. BE.GRIP.

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - VVEGVERKEERSREGLEMENT.- VONNIS WAARIN
WORDT BESLIST DAT EEN FOUT DE AANLEIDING VAN HET ONGEVAL DOOH NIET
DE OORZAAK ERVAN WAS.- VASTSTEL·
LINGEN VAN HET VONNIS WAARUIT NIET
KAN \VORDEN AFGELEID DAT HET ONGEVAL ZIOH NIET ZOU VOORGEDAAN
HEBBEN ZONDER DEZE FOUT. - 0NWETTELIJKE BESLISSING.
1° V om· de politie1·echtbank, de co?Tectionele 1·echtbank en het hof van beroep,
in strafzaken ?"echtdoencle, wm·dt de
get1tigeneed geregeld bij de a1·tikelen 155,
189 en 211 van het TVetboek van stmfvorde?'ing en niet bij de bepalingen
van het Ge1·echtelij k W etboek; de be.woonlingen " ik zweer de gehele waa1·heid
en niets dan de waa1"lwid te zullen
zeggen " voldoen d1ts aan de bepalingen
van deze a1·tikelen (1).

2° en 3° Niet wettelijk vemntwoord is de
beslissing dat e1· tussen een fmtt en de
schade geen oo1·zakelijk ve1·band bestaat,
op grand dat de fout slechts de aanleiding
van de schade en niet de oorzaak e1·van
was, als 1tit de vaststellingen van die
beslissing niet blij kt dat de schade, zoals
zij zich heeft voo1·gedaan, zich niettemin
zonde1• deze fmtt zou voo1·gedaan hebben (2). (Art. 97 Grondwet en artt. 1382
en 1383 B.VV.)

(1) Raadpl. cass., 7 april 1975, redenen
(.Arr. caBs., 1975, blz. 851).
(2) Cass., 9 december 1974 en 10 maart
1975 (A?"?". cass., 1975, blz. 421 en 773).
Vgl. cass., 5 maart 1974 (ibid., 1974, blz. 737).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 juni 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te Neufchateau;

I. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de beslissingen op de strafvordering ingesteld tegen
1° de verweerders :
Overwegende dat de eisers, die noch
als medebeklaagden, noch als burgerlijke
partijen in kosten jegens de openbare
partij werden veroordeeld, geen hoedanigheid hebben mn tegen die beslissingen
cassatieberoep in te stellen;

zo de eisers

:

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 155, 189, 211 van
het VV etboek van strafvordering, 2 en
934 van het Gerechtelijk VVetboek, welk
laatste artikel zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 27 mei 1974 tot
wijziging van de eedformule en van de
plechtige verklaringen in gerechts- en
bestuursaangelegenheden,
doo1·dat, om de tegen de verweerders
Victor Barras en Jules Barras aangevoerde telastleggingen niet bewezen te verklaren, daarentegen de ten laste van de
eisers gelegde misdrijven bewezen te
verklaren en de civielrechtelijke vordering
ingesteld door laatstgenoemden tegen
genoemde verweerders af te wijzen, het
vonnis het getuigenis van de getuige
gelword ter terechtzitting van de Politierechtbank van het kanton Paliseul van
4 oktober 1974 heeft aangenomen of
althans niet heeft geweerd,
tenvijl uit het proces-verbaal van genoemde terechtzitting van 4 oktober 1974
blijkt dat die getuige gezworen heeft de
gehele waarheid en niets dan de waarheid
te zeggen, maar niet dat hij die eed zou
hebben afgelegd naar eer en geweten,
zoals nochtans voornoemde artikelen van
het VVetboek van strafvordering en het
Gerechtelijk VV etboek het vereisen :
Overwegende dat in strafzaken de
eed van de getuigen voor de politierechtbank, de correctionele rechtbank
en het hof van beroep geregeld wordt bij
de artikelen 155, 189 en 211 van het
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de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat de bewoordingen « Ik zweer de
gehele waarheid en niets clan de waarheid
te zullen zeggen " voldoen aan de bepalingen van die artikelen ;
Dat het middel naar recht faalt ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheicl voorgeschreven rechtsvormen werclen nageleefd en
dat de beslissing overeenkomstig de
wet is;
II. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen cle beslissingen op cle civielrechtelijke vorderingen ingesteld door
de eisers tegen
I o Victor Barras :
Overwegende dat de eisers geen middel
aanvoeren;
2o Jules Barras :
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1•dat, na op de strafvordering verweerder Jules Barras te hebben veroordeeld wegens overtredingvan artikel89-8°
van het Veldwetboek en na te hebben
vastgesteld clat deze op zijn veld een
vuur had aangestoken in de nabijheid
van de door eisers gevolgde weg, dat
dezen blindelings de door dat vuur
ontstane rookwolk waren ingereden, aldus
niet voortdurend meester over hun stuur
waren gebleven en in aanrijding waren
gekomen met het voertuig van een andere
gebruiker van genoemde weg, het vonnis
cle tegen voornoemde Jules Barras door
de eisers ingestelde rechtsvordering heeft
afgewezen, op grond dat het door laatstgenoemde onrechtmatig veroorzaakte
rookgordijn ongetwijfeld wel de gelegenheid, maar niet de noodzakelijke oorzaak
van het ongeval was,
·
terwijl, eer8te onde1·deel, uit voornoemde vaststellingen van het vwmis blijkt
dat het kwestieus ongeval zich zonder de
font van de verweerder Jules Barras niet
zou hebben voorgedaan zoals het zich
voordeed, waaruit volgt dat het vonnis
het begrip van noodzakelijk oorzakelijk
verband tussen font en schade heeft
miskend, welk verband is vereist om de
rechtsvordering van de eisers als gegrond
te kunnen verklaren overeenkomstig de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, en het vonnis tegenstrijdig is,

wat gelijkstaat met het ontbreken van
de bij artikel 97 van de Grondwet vereiste motivering ;
tweecle oncle1·cleel, althans, nu het vonnis
geen antwoord heeft gegeven op de
conclusie waarin de eisers in hoger beroep
de rechtbank verzochten te zeggen dat
het vaststaat dat er geen ongeval en geen
schade voor de eisers zou geweest zijn,
indien Jules Barras artikel 89-8° van het
Veldwetboek niet had overtreden, en dat
er dus tussen dit misclrijf en het ongeval
een oorzakelijk verband bestond, zulke
niet-beantwoorcling gelijk staat met het
ontbreken van de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Betreffende het eerste onderdeel
Overwegende dat het vonnis beschouwt
dat de eisers « blindelings de rookwolk
waren ingereden die zij ongetwijfeld
haclden opgemerkt en clat zij aldus niet
voortdurencl meester over hun stuur
waren gebleven en ook niet meer in staat
waren orn een hindernis te vermijclen,
die des te meer kon worden voorzien
daar de hindernis opleverencle wagen
zich op zijn plaats bevond op de rijbaan "
en erop wijst « dat het door Jules Barras
onrechtmatig veroorzaakte rookgordijn
ongetwijfeld wei de gelegenheid, maar
niet de noodzakelijke oorzaak van het
ongeval was " ;
Overwegende dat uit cle vaststellingen
van het vonnis niet kan worden afgeleid
dat cle. schade, zoals zij zich heeft voorgedaan, zich ook zou hebben voorgedaan
zonder de font van de verweercler Jules
Barras;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing
dat de font van Jules Barras het ongeval
niet heeft veroorzaakt, niet wettelijk
rechtvaarcligt ;
Dat dit onderdeel van het miclclel
gegrond is;
Om die reclenen, vernietigt het bestreclen vonnis, voor zover het uitspraak
cloet op de civielrechtelijke vorderingen
van de eisers tegen de verweerder Jules
Barras ; verwerpt cle voorzieningen voor
het overige ; beveelt dat van clit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk yernietigde beslissing;
veroordeelt cle verweerder Jules Barras
in een derde van de kosten ; laat de
overige kosten ten laste van de eisers ;
verwijst de aldus beperkte zaak naar cle
Correctionele Rechtbank te Marche-enFamenne, .zitting houdende in hoger
beroep.
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15 december 1975. 2e kamer. Voorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1',
de H. Meeus. - Gelijklttidende concl~tsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Bayart en Fally.

2e KAMER.- 15 december 1975.
RECHTBANKEN. - STRAFZAKEN.
BEVOEGDHEID VAN HET APPELGEREOHT.
VERANDERING VAN REOHTSBENAMING. VERPLIOHTE VASTSTELLING
DAT DE FElTEN DEZELFDE ZIJN.

Onwettelijk is de beslissing die de beklaagde
ve1·oo1'deelt wegens een ande1' misd1·ijj
dan hetgeen in de dagvaaTding is omsch?·even, zonde1· vast te stellen dat het
jeit dat dit misd1·ijj vm·mt hetzelfde is
als datgene dat ten g1·ondslag lag aan
de VM'volging of in dit jeit begTepen
was (I).
(PLUYMERS.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 10 juli 1975 door het Hof van
beroep te Luik gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser wegens de telastleggingen A, 0, D, G en H :
Overwegende dat eiser er geen belang
bij heeft cassatieberoep in te stellen
tegen een beslissing waarbij hij zonder
kosten van de rechtsvervolgingen wordt
ontslaan;

B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiser wegens de telastleggingen B, E en F :
Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 145,
182 en 2ll van het Wetboek van strafvordering
(I) Cass., 5 mei 1975 (An·. cass., 1975,
biz. 972) en de noot onder dit arrest in
Rev, de d1·. pen., 1974-1975, biz. 837; vgl. cass.,
2 december 1975, supm, biz. 414.

Overwegende dat eiser vervolgd werd
enerzijds om jagend te zijn aangetroffen
zonder een jachtverlof te kunnen overleggen, onder een van de verzwarende
omstandigheden omschreven in artikel 15
van de jachtwet van 28 februari 1882
(telastlegging B en E), en anderzijds
wegens het dragen van een jacht- of een
sportgeweer zonder wettige reden (telastlegging F);
Overwegende dat de eerste rechter die
laatste telastlegging " heeft veranderd »
in deze « om een verboden wapen te
hebben opgeslaan of gedragen », die
telastlegging bewezen heeft verklaard
en eiser uit dien hoofde tot een straf heeft
veroordeeld ;
Overwegende dat het hof van beroep
met betrekking tot eiser de telastleggingen B en E en de telastlegging F, zoals
deze door de eerste rechter werd veranderd, bewezen verldaart ; dat, na te
hebben vastgesteld dat al die feiten het
gevolg zijn van een en hetzelfde strafbaar
opzet, het hof van beroep eiser tot een
enkele straf van 500 frank geldboete
veroordeelt ; dat de zwaarste straf die
het aldus met toepassing van artikel 65
van het Strafwetboek heeft uitgesproken,
de straf is die voorzien is voor de inbrenk
op de wapenwet ;
Overwegende dat de feiten van de
aldus door het hof van beroep tegen
eiser bewezen verklaarde telastlegging F
niet noodzakelijk dezelfde zijn als die
nit hoofde waarvan hij werd vervolgd ;
Dat dientengevolge bij ontstentenis
van de vaststelling dat het feit dat dit
misclrijf oplevert, hetzelfde was als
datgene dat ten grondslag ligt aan de
vervolging of dat erin begrepen was, het
arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat eiser zich schuldig eraan had
gemaakt " een verboden wapen op te
slaan of te dragen » ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de strafvordering ingesteld tegen
eiser wegens de misclrijven B, E en F;
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 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.
15 december 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V 61'slaggeve1',
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28 KAMER.- 15 december 1975.
JEUGDBESCHERMING. - WET VAN
8 APRIL 1965, ARTIKEL 61, LID 3. BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE
PARTIJ. RECHTSTREEKSE VERANTWOORDELIJKEN VOOR DE MINDERJARIGE.

Zij die kmchtens a1·tikel 61, licl 3, van de
wet van 8 ap1·il 1965 betreffencle de
jetigdbesche?"tning samen met cle mincle?'ja?·ige, clie wegens een als misd1·ijj
omsclweven feit wordt ve1·volgd, voo?' de
jeugclrechtbank w01·clen gedagvam·cl om
hoofdelijk met hem te zijn gehouden
tot de kosten, tot tentggave en tot schadevergoeding zijn alleen cliegenen die
rechtst?·eeks voo?' de minde?'jarige aanspmkelijk zijn op de voet van artikel 1384 van het Bu?·ge?·lijk Wetboek
of van bijzondere bepalingen en niet.
diegenen die aanspmkelijk zijn voo?'
een denle die zelj voor de minde?'ja?·ige
aansprakelij k is.
(VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK
« INSTITUT SAINT LAURENT ll,
T. D ... M., D ... A. EN R ... )
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 3 maart 197 5 gewezen door
het Hof van beroep te Luil{, jeugdkamer ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de verweerders D ... M., D ... A. en
R ... :
Overwegende dat eiseres met die verweerders voor de feitenrechter geen
geschil heeft gevoerd en dat het arrest
geen veroordeling ten nadele van eiseres
en ten g<.mste van die verweerders heeft
uitgesproken ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen het open baar ministerie :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grond-

wet, 1382 en 1384 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat het arrest eiseres, de vereniging
zonder winstoogmerk Institut SaintLaurent, hoofdelijk met de minderjarige
D ... JVI. veroordeelt in de kosten van de
strafvordering van_ de beide instanties,
en dit als civielrechtelijk aansprakelijke
partij voor de schade die laatstger,oemde
heeft veroorzaakt,
tenvijl aileen een « ondenvijzer " als
civielrechtelijk aansprakelijke partij bij
de zaak kan worden betrokken en het
arrest ter rechtvaardiging va:n zijn beslissing hierop stmmt dat Brankart,
directeur van bet instituut Saint-Laurent,
onderwijzer van de minderjarige was en
dat eiseres de hoedanigheid had van
lastgever va11. Brankart, die als aangestelde had gehandeld,
en tenvijl Brankart door bet openbaar
ministerie niet werd gedagvaard als
civielrechtelijk aa11.sprakelijke partij voor
de minderjarige, in zijn hoedanigheid van
onderwijzer van deze, maar dat hem een
dagvaarding werd betekend in zijn boedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van eiseres, dit is de vereniging
waarvan hij beheerder was :
Overwegende dat uit de stukken waarop bet Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat het openbaar ministerie eiseres, de
vereniging zonder winstoogmerk het
instituut Saint-Laurent, heeft geclagvaard
als civielrechtelijk aansprakelijke partij
voor de minderjarige D ... M., vervolgd
wegens een als misdrijf omschreven feit;
dat dagvaarding werd gegeven aan de
beheerders van de vereniging, de heren
Brankart, Boxus en Ransonnet, in hun
hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers ervan ;
Dat het arrest eiseres hoofdelijk met
de minderjarige veroordeelt in de kosten
van de strafvordering van beide instanties;
Overwegende clat het arrest zijn
beslissing hierop steunt dat Brankart,
directeur van het instituut Saint-Laurent, als onderwijzer aansprakelijl{ was
voor de schacle veroorzaakt door de
minderjarige alsmede hierop dat eiseres,
als lastgever, aansprakelijk was voor
haar aangestelde Brankart ;
Overwegende echter dat zij die, krachtens artikel 61, lid 3, van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, samen met de wegens een als misdrijf omschreven feit vervolgde minderjarige, kunnen worden gedagvaard tot
betaling van de kosten, tot teruggave en
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zijn die, behoudens speciale bepalingen,
rechtstreeks voor de minderjarige aan.sprakelijk zijn en niet zij die aansprakelijk zijn voor een derde, die zelf aansprakelijk is voor de minderjarige ;
Dat het arrest derhalve zijn beslissing
niet wettelijk rechtvaardigt en dat het
middel gegrond is ;
Om die redenen, en zonder dat er aanleiding toe bestaat het tweede middel
van eiseres te onderzoeken, dat geen
ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing zou kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover
het uitspraak doet op de rechtsvordering
ingesteld door het openbaar ministerie
tegen eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke partij ; 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, met uitzondering van de
kosten van betekening van de voorziening aan de verweerders D ... M., D ... A.
en R ... , die ten laste van eiseres blijven;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van beroep te Brussel, jeugdkamer.
15 december 1975. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Meeus. - Gelij!cluidende conclttsie,
de H. Charles, advocaat-generaal.
Pleite1·, Mevr. Dehin (van de balie te
Hoei).

V oorzitte1·,

2" KAMER. -

15 december 1975.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN.- VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAl<'VORDERING. GEEN MELDING VAN
EEN vVETTELIJKE BEPALING W AARBIJ
BEEEN STRAF WORDT GESTELD. SLISSING NIET NAAR RECHT MET REDENEN OMKLEED.
(1) Cass., 1 oktober 1974 en 7 januari 1975
(A1'1'. cass., 1975, blz. 150 en 515).
(2) Men raadplege R. HAYOIT DE TERJ\IICOURT, " Etude sur !'opposition ,, Rev. d1·. pen.,
1932, nr. 171 : de burgerlijke partij kan in
beginsel geen rechtsmiddel aanwenden tegen

Niet naa1· 1'echt met 1·edenen omlcleed is
de ve1•oordelende beslissing op de stmfvorde1·ing die geen melding rnaa!ct van
de wettelijke bepaling waarbij op het
stmjbaar feit een stmj tv01·dt gesteld (1).
(Art. 97 Grondwet.)
(SOUDANT,

T. PICARD.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
15 december 1975. 2e kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vinyotte. Gelijklttidende conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

Voorzitte1·,

2e KAMER. -

15 december 1975.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. - STRAFZAKEN. - ARREST
VAN BUITENVERVOLGINGSTELLING. VoORZIENING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ.

De te1•mijn waa1·over de btwgM·lijke pa1·tij
beschikt om zich in cassatie te voo1'Zien
tegen een m·1·est van bttitenvervolgingstelling dat te hm·en opzichte doo1· de kame1·
van inbesclmldigingstelling op tegenspmak is gewezen en dat haa1· in de
kosten van de stmjvo1·de1·ing ve1·oo1·deelt
alsmede tot schadeve1·goeding ten gunste
van de ve1·dachten begint te lopen vanaf
de dag waa1·op het mTest is gewezen
en niet vanaf de beiekening van dit
arrest, zelfs indien de btt1·ge1·lijke partij
niet verwittigd we1·d van de dag waa1·op
het mTest zmt uitgesp1•oken worden (2).
(Art. 373 G.W.) (Impliciete oplossing.)

de arresten van buitenvervolgingstelling en
zulks is ook het geval indien zij verstek laat
gaan.
Over de draagwijdte van het cassatieberoep
van de burgerlijke partij raadplege men cass.,
25 november 1974 (A1·r. cass., 1975, biz. 355),
en over de ontvankelijkheid van het middel
gericht tegen het beschikkende gedeelte tot
buitenvervolgingstelling, cass., 6 oktober 1975,
supra, blz. 160.

-
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(BRIOT EN BREVERY, T. DAENEN H. EN F.,
WALDORF EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (vm·taling).
HET HOF;- Ge1et op het bestreden
arrest, op 14 n>ei 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Luik, kamer van
inbesclmldigillgstelling;
Overwegende dat het arrest op tegenspraak werd gewezen en definitief is in
de zin van artikel 416 van het Wetboek
van strafvordering ;
Dat de voorzieningen ingesteld op
4 juli 1975, dit is na het verstrijken van
de termijn vastgesteld bij artikel 373
van dit wetboek en buiten het geval
bepaald bij artikel 40, lid 4, van de wet
van 15 j1.mi 1935, laattijdig en derhalve
niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
15 december 1975. 2 8 kamer.
Voorzitte1·, Baron R.ichard, raadsheer
waarnmnend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vingotte. Gel~jkhtidende conchtsie, de H. Charles, advocaat-generaal.

28 KAlium. -

16 december 1975.

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. - STRAFZAKEN. STRAFVORDERING. CONOLUSIE. BESLISSING DIE DE FEITELIJKE GEGEVENS WAAROP ZIJ IS GEGROND NAUWKEURIG VERMELDT. - BESLISSING DIE
ALDUS ANTWOORDT OP DE OONOLUSIE
WAARIN ANDERE OF HIERMEE STRIJDIGE FEITELIJKE GEGEVENS WORDEN UITEENGEZET. REGELJVIATIG GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. - CONOLUSIE VAN
BEKLAAGDE GRONDT EEN VERWEER OP
DE VERKLARING VAN EEN GETUIGE.BESLISSING TOT VEROORDELING GEWAAGT NIET VAN DEZE VERKLARING
ZONDER UITLEG HIERVOOR TE GEVEN.
- BESLISSING NIET REGELMATIG MET
REDENEN OMKLEED.
1° Regelmatig gemotiveenl is de beslissing
die de jeitelijke gegevens wam·op zij is

gegrond, nmtwlce~trig vermeldt en aldns
antwoo1·dt op de conchtsie waarin ande1·e
of hieTmee stTijdige jeitelijke gegevens
wo1·den ttiteengezet (1).
2° De beslissing tot ve1·oo1'deling die, zondeT
uitleg hie1·voor te geven, niet gewaagt
van de verklaTing van een getttige, waa1·op de beklaagde in conchtsie een verweeJ·middel heeft gegrond, is niet 1'egelmatig met 1·edenen omkleed (2). (Art. 97
Grondwet.)
(VAN HERCK, T. WAELKENS.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 21 februari 1975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Recht bank te Kortrijk;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 97 van de Grondwet,
doo1·dat het vonnis verklaart dat de
ten laste van eiseres gelegde overtredingen van de artikelen 33, lid l, 38, § 1,
van de wet betreffende de politic over
het wegverkeer, 17, 18 en 27-l, lidl en 2,
van het wegverkeersreglement bewezen
zijn,
tenvijl die verklaring de conclusie van
eiseres niet beantwoordt, in zoverre zij
staande hield dat zij te Kortrijk in de
Zwevegemstraat, ter hoogte van het huis
nr. 61, haar voertuig wenste te parkeren
en haar rechter richtingslicht in werking
had gesteld, dat verweerder haar op dit
ogenblik aanreed, zoals dit door de aard
en de localisatie van de schade bewezen is,
dat zij zich nooit heeft willen onttrekken
aan de nodige vaststellingen, aangezien
haar wagen op dezelfde plaats bleef staan
en zij in de winkel, voor welke zij
gestationeerd stand, een boodschap deed
en dat zulks uitdrukkelijk door een
getuige werd bevestigd :
Overwegende dat, door te verklaren
dat de ten laste van eiseres gelegde feiten
bewezen zijn gebleven « zoals ze bewezen
door de eerste rechter werden weerhouden
en beoordeeld >>, het vonnis de door de
eerste rechter aangehaalde redenen overneemt;
(1) Cass., 6 oktober 1975, sHpra, blz. 472.
(2) Cass., 18 januari 1972 (A1'1'. cass., 1972,
blz. 487).
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met betrekking tot de overtredingen van
de artikelen 17, 18 en 27-1, lid 1 en 2,
van het wegverkeersreglement (telastleggingen b, c en d) vaststelt dat eiseres
het ongeval veroorzaakte toen zij, bij
het maneuvreren tussen twee gestationeerde wagens, het voorbijrijdend voertuig van verweerder aanreed en beschadigde ; dat het bestreden vonnis dan ook
bij overneming van de redenen van d~
eers~e rechter, de feitelijke gegevens
premseert waarop het zijn beslissing
grondt en aldus antwoordt op de conclusie van eiseres waarin andere of hiermee strijdige gegevens worden uiteengezet;
Overwegende dat met betrekking tot
het vluchtmisdrijf (telastlegging a) eiseres
in conclusie in hager beroep de verldaring
van een getuige aanvoerde, luidens welke
eiseres in zijn winkel was binnengekomen
om te telefoneren en dat, naar het oardee! van die getuige, eiseres onmogelijk
de vlucl~~ kan hebben genomen, daar
ze tamehJk lang met de tegenpartij had
geredetwist, dit zowel v66r als nadat
ze kwam telefoneren ;
O:rerwegende dat het vonnis, bij overnmning van de redenen van de eerste
rechter, ~eliswaar vermeldt dat "spijts
het ~andrm!Sen van verweerder op vaststellmgen, erseres er vandoor trok zonder
zich om de aanrijding te bekommeren , ;
dat het ecl!ter met geen woord rept over
de door e1seres aangehaalde verklaring
van voormelde getuige en aldus in het
onzekere laat of de rechters beschonwen
dat die verldaring niet geloofwaardig is
dan wel of, hoewel eiseres met verweerder
tamelijk lang had geredetwist zowel
v66r als nadat zij was gaan telefoneren
zij zich niettemin aan vluchtmisdrijf
schuldig had gemaakt ;
Dat het middel in die mate gegrond is ;
En overw.~gende voor het overige dat
de. substant1ele of op straffe van nietighmd 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 van verweerder :
Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert ;
Overwegende dat, nu voormelde beslissing op de door eiseres gepleegde
overtredingen van de artikelen 1 7, 18
en 27 -I, lid 1 en 2, van het wegverkeersreglement geg;rond is, de vernietiging
van het vo1m1s, met betrekking tot de

v~roord~li:J?-g

wegens vlnchtmisdrijf, op
d1e beshssmg zonder invloed blijft ;

Om die. r~denen, vernietigt het bestreden vonn1s m zoverre het uitspraak doet
over de strafvordering betreffende de
telastlegging van vluchtmisdrijf en over
de koste~ ; verwerpt de voorziening voor
het avenge ; beveelt dat melding van
dit arrest zal worden gemaakt op de kant
van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ·
veroordeelt eiseres in de helft van d~
kosten ; laat de overige kosten ten laste
van de Staat ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Brugge zitting houdend in hager
beroep.
16 december 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarne1nend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Sury. - Gelijkhtidende conchtsie
de .H. Declercq, advocaat-generaal. __:
Ple~tm·, de H. De Gryse (van de balie
te Kortrijk).

2e KAMER. -

16 december 1975.

1° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- BEWIJSKRACHT VAN HET DESKUNDIGENVERSLAG. - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER.
2°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE PARTIJ DIE
NIET HET INITIATIEF TOT DE STRAFVORDERING HEEFT GENOJ\~EN. - FACULTATIEVE VEROORDELING IN DE
KOSTEN VAN DEZE REOHTSVORDERING.
SOEVEREINE BEOORDELING DOOR
DE FEITENREOHTER.

3°

GERECHTSKOSTEN.
STRAFZAKEN. VEROORDELING VAN DE
BEKLAAGDE IN ALLE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING. VEROORDELING
IMPLICEER'I' DAT DE MISDRIJVEN, WAARAAN DE BEKLAAGDE SOHULDIG WORDT
BEVONDEN, RET GEHEEL VAN DE KOSTEN HEBBEN VEROORZAAKT.
.

1° Het desktmdigenvm·slag vo1·mt een element van injonnatie waa1·van de stTaj1'echte1' soeve1·ein de waaTde beoo1·deelt
ze~fs als hij de conclusie e1·van niet
volgt (l). (Impliciete oplossing.)
(1) Raadpl. cass., 27 april 1973 (.A1'1'. cass.,
1973, blz. 829).

-4742° Wannee1· de b~t1'ge1'lijke pa1·tij niet het
initiatiej tot de stmjrechtsvo1·de1·ing heejt
genomen, is de straj1·echtm· e1· niet toe
ve1·plicht de in het ongelij k gestelde
bnTge1·lijke pm·tij in de kosten van deze
1'echtsvorde1·ing te ve1·oordelen; hij beoonleelt soeverein of en in welke mate de
b~w·gerlijke pa1·tij in deze kosten moet
veroordeeld w01·den. (Artt. 162, 194 en
211 Sv.)
3° De jeitenrechte1• beoo1·deelt soeve1·ein
in welke mate de ten laste van de
beklaagde vastgestelde misd1·ijven de
kosten van de ve1·volging hebben ve1'oo1'Zaakt; wannem· de beklaagde in alle
kosten van de strajvonlering woTclt
veroonleeld implicem·t deze beslissing
dat de misd1·~jven, waaman hij sclmldig
w01'dt bevonden, het geheel van de kosten
hebben veroo1·zaakt (1). (Artt. 102,
194 en 211 Sv.)
(PERSONENVENNOOTSOHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
«DE KALOKAERT "• T. DEVOS; DEVOS.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 maart 1975 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
I. Wat de voorziening van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid « De Kalckaert " betreft

II. Wat de voorziening van Devos
betreft:
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 97 van de Grandwet, 162, 176, 194, 211 van het Wetboek
van strafvordering, 3 van de wet van
1 juni 1849 op de herziening van de
tarieven in strafzaken,
do01·dat het arrest enerzijds eiser op
penaal gebied veroordeelt tot de betaling
van de gerechtskosten om de reden dat
het feit zoals in de dagvaarding omschreven bewezen gebleven is, doch met die11
verstande dat het feit onder meer werd
gepleegd door niet-inschrijving in de
boekhouding van de per8onenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid

(1) Cass., 26 september 1939 (Bttll. en Pas.,
1939, I, 396, 4°); zie cass., 12 mei 1958 (A1'1'.
cass., 1958, biz. 725),

« Goddevo " van ontvangsten voor een
niet nader te bepalen bedrag, en anderzijds de rechtsvordering van de burgerlijke partij De Kalckaert als ongegrond
afwijst met veroordeling tot haar kosten
om de reden dat het niet bewezen is dat
eiser door de valsheid van de boekhouding gelden aan de vennootschap zou
onttrokken hebben en de rechtsvordering
van de burgerlijke partijen Vandenabeele
en Goderis zonder voorwerp verklaart,
tm·wijl, ee1•ste onderdeel, eiser in conclusie vroeg de gerechtelijke expertise
nietig te verklaren en in alle geval de
kosten ervan ten laste van de Staat of
van de burgerlijke partijen te leggen ;
hij staande hield clat de expert op essentiiile punten zulke materiele vergissingen heeft begaan dat zijn expertise
waardeloos was ; « dat het verslag innerlijk tegenstrijdig " was en geenszins de
vereiste bewijzen van zijn schuld tegenover de burgerlijke partijen leverde ;
het arrest op deze conclusie niet voldoende naar recht antvvoordt ;
tweede onde1·deel, het arrest ten onrechte
geen gebruik gemaakt heeft van zijn
bevoegdheid om, gezien de strafvermindering ten aanzien van eiser en het afwijzen van de burgerlijke rechtsvorderingen, de gerechtskosten en meer bepaald die van de expertise geheel of
gedeeltelijk ten laste te leggen van de
Staat of de bm·gerlijke partijen, nu eiser
deze vraag uitdrukkelijk bad gesteld;
dm·de ondenleel, het feit dat het arrest
beslist dat het omstandig gerechtelijk
deskcmdigenverslag een inlichtingsbron is
waarvan het de waarde soeverein beoordeelt geenszins toelaat uit te maken in
hoeverre het verslag voor de vervolging
nodig was; immers het arrest de conclusies ervan niet aanhoudt en de burgerlijke rechtsvorderingen afwijst zodat
deze Inotieven niet regelmatig toelaten
de kosten ervan ten laste van eiser te
leggen:

vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser in zijn conclusie
bij de bespreking van de verschillende
delen van het deskundigenverslag de
bemerkingen maakte, die in het middel
voorkomen, en ten slotte het hof van
beroep verzocht « de expertise W ardenier
nietig te verklaren " en « de kosten, deze
der expertise in begrepen, ten laste van
de Staat en de burgerlijke partijen " te
laten;
Overwegende dat het arrest, onder de
hoofding « op penaal gebied "• beschouwt :
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zijn besluiten vormt een inlichtingsbron,
waarvan de waarde door het hof soeverein ~wordt beoordeeld " ; dat het arrest
aldus beslist dat het geenszins gebonden
is door de besluiten van de deskundige,
maar dater geen reden toe is het verslag,
dat als een inlichtil<gsbron wordt behouden, nietig te verklaren ; dat de rechter
aldus eisers conclusie beantwoordt ;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag
mist;

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat ten deze niet wordt
voorgehouden dat de burgerlijke partij
het initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding zou hebben genomen of dat het
onderzoek zou zijn geopend ten gevolge
van haar optreden als burgerlijke partij ;
dat de rechter die ten deze een veroordelend arrest uitspreekt derhalve er niet
toe verplicht was de in het ongelijk
gestelde burgerlijke partij in de kosten
of in een gedeelte ervan te veroordelen ;
dat de mogelijkheid dit te doen aan zijn
soeverein oordeel is overgelaten ;
Overwegende dat, wanneer de beldaagde, :wals ten deze, in hoger beroep is, de
rechter in hoger beroep die de telastlegging bewezen verklaart, de beklaagde in
het geheel van de kost,en mag veroordelen
zelfs indien hij de door de eerste rechter
uitgesproken straf vermindert ;
Overwegende dat het onderdeel, dat
de rechter verwijt geen gebruik te hebben
gemaakt 1ran de mogelijkheid die hij had
eiser niet in het geheel van de kosten
te veroordelen, er op neerkomt de feitelijke appreciatie van de rechter te bekritiseren; dat het derhalve niet ontvankelijk is;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de feitenrechter soeverein beoordeelt in welke mate de ten
laste van de beklaagde vastgestelde misdrijven de kosten van de strafvordering
hebben veroorzaakt ; dat, nu het deslnmdigenverslag niet nietig wordt verklaard
en de rechter eiser voor de feiten van de
telastlegging veroordeelt, het arrest, dat
eiser in al de kosten van de strafvordering
verwijst, impliceert dat de misdrijven,
waaraan de beklaagde schuldig wordt
bevonden, het geheel van de kosten
hebben veroorzaakt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen ·werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
18;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt ieder van de eisers
in de kosten van zijn voorziening.
16 december 1975. ze kamer.
VooTzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende concl~tsie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Houtekier.
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VOORZIENING

16 december 1975,
IN

CASSATIE.

VoRM. STRAFZAKEN. VooRZIENING VAN DE VERZEKERAAR VAN DE
BURGERREOHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEKLAAGDE, VRIJWILLIG
TUSSENGEKOII'i:EN PARTIJ. VOORZIENING NIET BETEKEND. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening van
de ve1·zekema1· van de b~wgeT?'echtelij ke
aansp1·akelijkheid van de beklaagde,
v1'ijwillig t~tssengekomen pa1·tij, welke
niet is betekend aan de pm·tij tegen wie
zij is ge1'icht (1). (Art. 418 Sv.)
(VANRIJT M. EN J.
EN VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
« DE BELGISOHE LEEUW ll,
T. SEVERI EN RENDERS.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest. ~
16 december 1975. 2 8 kamer. VooTzitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Delva. - Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.

(l) Oass., 17 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 666).
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17 december 1975.

1°

CASSATIEMIDDELEN.- BURGER·
LIJKE ZAKEN.- MIDDEL AFGELEID UIT
DE MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN EEN OVEREENKOJl'[ST EN VAN EEN
BRIEF. 0VEREENKOMST EN BRIEF
NIET OVERGELEGD.- TEKST VAN DEZE
OVEREENKOMST EN DIE BRIEF BLIJKEN
NOOH UIT DE BESTREDEN BESLISSING
NOOH UIT EEN PROOESSTUK. NrET
ONTVANKELIJK MIDDEL.

2°

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. STRAFZAKEN. IN OONOLUSIE VOORGEDRAGEN MIDDEL
DAT TER ZAKE NIET mEER DIENEND IS
WE GENS EEN V ASTSTELLING VAN DE
BESLISSING. GEEN VERPLIOHTING
VOOR DE REOHTER OP DIT MIDDEL TE
ANTWOORDEN.

1° N iet ontvankelij k is het middel aj geleid

uit de miskenning van de bewijsk1·acht
van een ove1·eenkomst en van een bTief,
wanneeT deze niet bij cle vom·ziening
zijn gevoegcl en noch cle bestTeclen
beslissing noch enig anclm· JJ?'ocesstttk
cle bewoonlingen eTvan ove1·nemen ( 1).
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17 december 1975.

RUST- EN OVERLEVINGSPENSIOEN.
LOONTREKKENDEN. WERKNEMER
DIE EEN RUSTPENSIOEN GENIET OP
GROND VAN EEN DEFINITIEVE ADMI·
NISTRATIEVE BESLISSING. WERK·
NElVIER DIE EEN NIEUWE AANVRAAG
INDIENT. BESLISSING OVER DEZE
AANVRAAG.- AANVANG.

W annee1· cle we1· kneme1· die een 1'ttstpensioen geniet op gToncl van een clefinitieve
aclministTatieve beslissing een niettwe
aanvmag inclient, kan cle beslissing ove1·
cleze aanvTaag ee1·st ingaan cle ee1'8te clag
van cle maancl volgencl op die tijclens
welke cle aanvmag is ingecliencl. (Art. 21
K.B. van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werkne1ners.)
(RIJKSDIENST
VOOR WERKNEMERSPENSIOENEN,
T. BAUDOUX.)
ARREST

2° De 1'echtm· is niet veTplicht te antwoonlen
op een in conclitsie vooTgeclmgen miclclel
clat teT zake niet meeT clienencl is wegens
een vaststelling van zijn beslissing (2).
( OOOPERATIEVE VENNOOTSOHAP
« UNION DES OOOPE:RATEURS BORAINS »,
T. BERNY).

Met de notities overeenstemmend
arrest.
17 december 1975. 3 6 kamer. Voo1·zitte1· en Vm·slaggeveT, de H. Polet,
raadsheer waarne1nend voorzitter.
Gelijldtdclencle concl'Ltsie, de H. Duchatelet, aclvocaat-generaal. - Pleitm·s, de
HH. Simont en Faures.

(1) Cass., 22 maart 1974 (A1'1'. cass., 1974,
blz. 810).
(2) Cass., 21 oktober 1975, sttpm, blz. 236.

(ve1·taling).

RET HOF ; Gelet op het bestreclen
arrest, op 9 november 1973 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel ;

Over het eerste midclel, afgeleid uit
de schending van artikel 21 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
cloo1·cla.t het vaststaat dat verweerder
gerechtigcle was op een rustpensioen toegekend op grand van een adTninistratieve
eindbeslissing van 21 december 1965, met
uitwerking op 1 mei 1965, en gewijzigd
bij een nieu;ve administratieve beslissing
van 9 mei 1967, en dat hij op 12 januari
1970, overeenkomstig artikel 21 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werlmemers, bij eiser een
nieuwe aanvraag had ingediend om zijn
rustpensioen op basis van zijn op l januari 1962 werkelijk ontvangen dagloon te
verhogen voor de vaststelling van het
plafond van de samengevoegde bedragen
als bedoeld in artikel 13, lid 3, van het
koninklijk besluit van 28 mei 1958 tot
vaststelling van het statuut van bet
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwer-
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kers inzake inrichting van de rust- en
weduwenpensioenregeling, gewijzigd bij
artikel 4, 2°, van het koninklijk besluit
van 4 april 1962, en het arrest deze aanvraag inwilligt en beslist dat eiser verweerder in zijn rechten op het rustpensioen als mijnwerker moet herstellen
<< vanaf 1 augustus 1965, ermee rekenixtg
houdend dat het plafond van de samengevoegde bedragen, krachtens artikel 13
van het koninklijk besluit van 28 mei
1958, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 4 april 1962, en ingevolge het
koninklijk besluit van 23 april 1969,
vanaf 1 mei 1965 honderd zevenenvijftig
duizend zeshonderd twintig (157.620)
frank beloopt, welk bedrag vanaf 1 januari 1969, overeenkomstig het konink1ijk besluit van 23 april 1969, aan het
indexcijfer is gekoppeld »,
tm·wijl voormeld artikel 21 van het
koninklijk besluit van 21 december 1967
bepaalt dat de op de nieuwe aanvraag
genomen nieuwe beslissing ingaat de
eerste dag van de maand, volgend op
die tijdens welke de aanvraag is ingediend ; het arrest, door zijn beslissing
te doen terugwerken v66r 1 februari 1970,
deze wettelijke bepaling heeft geschonden:
Overwegende dat een beslissing dd.
21 december 1965 van de administratieve
commissie van de V oorzorgskas te Charleroi verweerder vanaf 1 mei 1965 een
rustpensioen als mijnwerker heeft toe-.
gekend ; dat het bedrag van clit pensioen
door dezelfde commissie bij beslissing
va11 9 mei 1967 werd verminderd, daar
er rekening werd gehouden met een rente
die op 5 april 1967 door het Fonds voor
de beroepsziekten aan verweerder werd
toegekend;
Overwegende dat verweerder op 12 januari 1970 een nieuwe aanvraag indiende
en dat het arrest in zijn uitspraak daarover het toegekende rustpensioen " vanaf
1 augustus 1965 » verhoogt ;
Overwegende dat de administratieve
beslissingen van 21 december 1965 en
9 mei 1967 eindbeslissingen waren en dat
derhalve, ingevolge artikel 21 van het
koninldijk besluit van 21 december 1967
tot. vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, de nieuwe
beslissing eerst kon ingaan de eerste dag
van de maand, volgend op die tijdens
welke de aanvraag is ingediend, in het
onderhavige geval, op l februari 1970;
Dat het middel gegrond is ;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek en 13, inzonderheid §§ 4 en 7, van het koninklijk besluit
van 28 mei 1958 tot vaststelling van het
statuut van het Nationaal Pensioenfonds
voor mijnwerkers inzake inrichting van
rust- en weduwepensioenregeling, gewijzigd bij artikel 1 van het koninldijk
besluit van 23 april 1969,
doo1·dat het arrest beslist dat eiser verweerder in zijn rechten op het rustpensioen als mijnwerker moet herstellen
"vanaf 1 augustus 1965, ermee rekening
houdend dat het plafond van de samengevoegde bedragen, krachtens artikel 13
van het koninklijk besluit van 28 mei
1958, gewijzigd bij koninklijk besluit
van 4 april 1962, vanaf 1 mei 1965
honderd zevenenvijftig duizend zeshonderd twintig (157.620) frank beloopt,
welk bedrag vanaf 1 januari 1969, overeenkomstig het koninklijk besluit van
23 april 1969, aan het indexcijfer is
gekoppeld »,
te1·wijl, ee1·ste onde1·deel, het hager
beroep van verweerder tegen de beslissing
van de commissie van beroep inzake
ouderdomspensioenen te Fontaine-l'Eveque van 9 september 1970, volgens zijn
dagvaarding van 9 juli 1973 voor het
Arbeidshof te Brussel, zoals het arrest
er in zijn motivering op "\vijst, enkel
strekte tot nietigverklaring van die
administratieve beslissing en tot vaststelling van het plafond van de samengevoegde bedragen op grand van het
dagloon dat hij op 1 januari 1962 werkelijk had ontvangen, namelijk 157.620
frank, zonder echter te beogen dat het
plafond van de samenvoeging ten bedrage
van 157.620 frank vanaf 1 januari 1969
aan het indexcijfer zou worden gekoppeld,
zodat de rechter in hager beroep uitspraak doet over niet gevorderde zaken
waJmeer hij eiser veroordeelt om verweerder in zijn rechten op~ het rustpensioen
te herstellen ermee rekening houdend
dat het vanaf 1 januari 1969 toe te passen
plafond van de samenvoeging 157.620
frank bedraagt, welk bedrag overeenkmnstig het koninldijk besluit van
23 april 1969 aan het indexcijfer is gekoppeld (schending van artikel 1138 van
het Gerechtelijk Wetboek);
tweede onde1·deel, in elk geval de vaststelling vanaf 1 januari 1969 van het
plafond van de samenvoegillg op het
bedrag van 157.620 frank zich, volgens
het stelsel van het arrest, voordoet als
een voordeel van v66r 1 januari 1969 dat,
krachtens artikel 3 van het koninklijk
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besluit van 23 april I969, niet mocht
verminclerd worden, doch waarop geen
inclexering kon worden toegepast (schending van artikeli3, inzonderheicl §§ 4 en 7,
van het koninklijk besluit van 28 mei
I958 tot vaststelling van het statuut van
het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de rusten de weduwepensioenregeling, gewijzigd
bij artikel I van het koninklijk besluit
van 23 april I969) :

W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het bedrag
van I57.620 frank, overeenkomstig het
koninklijk besluit van 23 april I969, aan
het i;ndexcijfer der kleinhandelsprijzen
van het Rijk koppelt ;
Overwegende, weliswaar, dat artikeli3,
§ 7, van het koninhlijk besluit van 28 mei
I958, gewijzigd bij het koninldijk besluit
van 23 april I969, luidt dat het jaarlijks
forfaitair bedrag, bepaald bij § 4, overeenkomstig de bepalinge;n van de wet van
I2 april I960 verandert;
Overwegende, echter, dat clit bedrag
van I 57.620 fra:n.k niet is vastgestelcl bij
genoem.cle § 4 van artikel I3, doch bij de
artikelen 4 van het koninldijk besluit
van 4 april I962, houdende wijziging van
het koninklijk besluit van 28 mei I958,
en 3 van het koninldijk besluit van
23 april I969;
Overwegende dat het arrest de bepalingen van artikel I3, § 7, van het
koninldijk besluit van 28 mei I958,
gewijzigd bij het koninldijk besluit van
23 april I969, dus toepast op een geval
waarin deze paragraaf niet voorziet ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, krachtens de artikel 580, 2°, IOI7 en Ill I van het Gerechtelijk vVetboek, eiser in de kosten client
verwezen te worden ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de
herziening van het bedrag van de aan
verweercler verschuldigde voordelen uitwerking heeft v66r I februari I970 en
dat het bedrag van I57.620 frank verandert overeenkomstig artikel I3, § 7,
in het koninklijk besluit van 28 mei I958
ingevoegd bij het koninklijk besluit van
23 april I969; 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 de kosten ;
verwijst -de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Luik.

I7 december I975. 3e kamer. Voo1·zitteT, de H. Poiet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1·slaggeveT, de
H. Janssens. - Gelijklttidende conclusie;
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.

3e KAMER.- 17 december 1975.
I° CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN.- MIDDEL TEN BETOGE
DAT DE RECHTER NAGELATEN HEEFT
UITSPRAAK TE DOEN OVER EEN VAN DE
PUNTEN VAN DE VORDERING. - BESLISSING OVER DE PUNTEN VAN DE
VORDERING WELKE IN RET INLEIDEND
VERZOEKSCHRIFT ZIJN OPGEGEVEN. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.
2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.
0NDERNEMINGSRAAD. VERKIEZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN.
VOORWAARDEN VAN KIESRECHT.
VOORWAARDEN VASTGESTELD BIJ DE
ARTIKELEN Ibis EN 6 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN I8 FEBRUARI I97l
TER UITVOERING VAN ARTIKEL I8 VAN
DE WET VAN 20 SEPTEMBER I948.
3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.
0NDERNEMINGSRAAD. VERKIEZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN,
VOORWAARDEN OM VERKIESBAAR TE
ZIJN. - VOORWAARDEN VASTGESTELD
BIJ ARTIKEL I9 VAN DE WET VAN
20 SEPTEMBER I948 EN BIJ ARTIKEL 6
VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN
I8 FEBRUARI 1971,
4° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VEILIGHEIDSCOMITE. - VERKIEZING VAN DE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. VooRWAARDEN VASTGESTELD BIJ DE ARTIKELEN Ibis EN 6 VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT VAN I8 FEBRUARI I97I TER
UITVOERING VAN ARTIKEL l, § 4, b,
LID 8, VAN DE WET VAN IO JUNI I952.
5° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. - VEILIGHEIDSCOMITE. VooRwAARDEN oM VERKIESBAAR TE ZIJN. - VOORWAARDEN
VASTGESTELD BIJ ARTIKEL I, § 4, b bis
VAN DE WET VAN ]0 JUNI 1952 EN BIJ
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ARTIKEL 6 VAN RET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 FEBRUARI 1971.

6o

WETTEN ENBESLUITEN.- ToEziCRT VAN DE REORTER OP DE WETTELIJKREID VAN DE ALGEMENE BESLUITEN
EN VERORDENINGEN. MIDDEL TEN
BETOGE DAT EEN KONINKLIJK BESLUIT
IS GENOMEN MET SORENDING VAN EEN
WETTELIJKE BEPALING.- KONINKLIJK
BESLUIT WAARVAN DE WETTELIJKE
GRONDSLAG IN EEN ANDERE BEPALING
VAN DE WET GELEGEN IS. MIDDEL
DAT FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.

7o

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.
ONDERNEMINGSRAAD. VERKIEZING VAN DE
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN. LEIDINGGEVEND PERSONEEL. PERSONEELSLEDEN DIE NIET ZIJN BELAST MET
RET DAGELIJKS BEREER VAN DE ONDERNEJ\UNG. PERSONEELSLEDEN DIE
KUNNEN
BESOROUWD
WORDEN ALS
LED EN VAN RET LEIDINGGEVEND PERSONEEL. VoORWAARDEN.

go

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE. VEILIGREIDSOOiVIITE. VERKIEZING VAN .DE PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN,- LEIDINGGEVEND PERSONEEL. PERSONEELSLEDEN DIE NIET ZIJN BELAST MET RET
DAGELIJKS BEREER. PERSONEELSLEDEN DIE KUNNEN BESOROUWD WORDEN ALS LEDEN VAN HET LEIDINGGEVEND PERSONEEL. VoORWAARDEN.

l

o

Feitelij ke g1·ondslag mist het m·iddel
dat aan de 1'echte1· ve1·wijt dat hij heeft
nagelaten uitspraak te doen ove1· een
van de punten van de vorde1·ing, als de
1'echte1· uitspmak gedaan heejt ove1' de
ptmten van de vorde1·ing welke in het
inleidend verzoeksclwijt zijn opgegeven.

2° De a1·tikelen 1bis en 6 van het koninldijk

beslttit van 18 jeb1·uari 1971 tot vaststelling van de voorwaa1·den van lcies1'echt voo1· de ve1·kiezing van de pe1'soneelsafgevaa1·digden in de onde?·nemingsmad vinden htm wettelij ke g1·ondslag
in a1·tikel18 van de wet van 20 septembe1·
1948. (Art. 18 wet van 20 september
houdende orgaT1isatie van het bedrijfsleven, artt. Ibis en 6, lid 1, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij
K. B. var1 24 januari 1975.)
3o De voorwaarden om verkiesbaa1· te

z~jn

voo1· de veTkiezing van de pe1'soneelsafgevaa1·digden in de ondernemings1"aad zijn vastgesteld bij a1·tikel 19

van de wet van 20 septembe1· 1948
en bij a1·tikel 6 van het koninklij k
beslttit van 18 febntm·i 1971. (Art. 19
wet van 20 september 1948, gew. bij
de wet van 17 februari 1971 en bij de
wet van 23 januari 1975; art. 6
K. B. van 18 februari 1971 tot regeling
van de ondernemingsraden, gew. bij
K. B. van 24 januari 1975.)

4° De m·tikelen 1bis en 6 van het koninklijk
besluit van 18 feb1'tta1'i 1971 tot vaststelling van de voonoam·den inzake kies1'echt voo1• de verkiezing van de personeelsqfgevaa?·digden in de comites voo1·
veiligheid, gezondheid en ve1jmaiing
deT we1·kplaatsen vinden hwt wettelijke
g1'0ndslag in m·tikel 1, § 4, lid 8, van
de wet van 10 jtmi 1952 (Art. l, § 4, b,
wet van 10 jcmi 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de
werlmemers, alsmede de salubriteit
van het werk en van de werkplaatsen,
gew. bij de wetten van 17 juli 1957,
17 februari 1971 en 23 januari 197 5 ;
K. B. van 18 februari 1971 betreffende
de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comites en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, artt. 1bis en 6, l;cl 1, respectievelijk ingevoegd en gewijzigd bij
K.B. van 24 januari 1975.)

5° De voo1·waarden om ve1·kozen te wo1·den
voo1· de ve1·kiezing van de pe1·soneelsafgevaanligden in het comite vooT veiligheid, gezondheid en ve1jmaiing deT
we1'kplaatsen zijn vastgesteld bij artikel 1, § 4, b bis van de wet van 10 jtmi
1952 en bij a1·tikel 6 van het koninklijk
beslttit van 18jebTttaTi 1971. (Art. 1,
§ 4, b bis, wet van 10 juni 1952, gew.
bij de wetten van 1 februari 1971 en
23 januari 1975; art. 6 K.B. van
18 februari 1971 betreffende de aanWIJZing van de personeelsafgevaardigden in de comites en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gew. bij K. B. van 24 januari 197 5.)
6° Feitelijke g1·ondslag mist het middel

ten be to ge dat het koninkl~j k beslttit is
genomen met schending van een wettelijke
bepaling en dtts doo1· de 1'echte1· niet leon
w01·den toegepast, als de wettelijke
g1·ondslag van dit beslttit in een ancle1·e
bepaling van de wet gelegen is. (Art. 107
Grondwet.)

7° Voor de ve1·kiezing van de }JeTso1welsqfgevaa1·cligden in een onde1·nemings-
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macl, die niet zijn belast met het dagelij ks behee1· van de onde1·neming ktmnen
slechts .als leden van het leidinggevend
pe1·soneel wo1'den beschouwd wannee1' zij
onmiddellijk onde1·geschikt zijn aan
pe1'sonen die met het dagelijks behee1'
belast zijn en opdmchten van dagelijks
behee1' veTmdlen. (Art. 6, lid 1, K. B.
van 18 februari 1971 tot regeling van
de ondernemingsraden, gew. bij K. B.
van 24 januari 1975.)
8° Voo1' de ve1'kiezing van de pe1'soneelsafgevaanligden in het comite voo1·
veiligheid, gezondheid en vmjmaiing
van de we1·kplaatsen kunnen de pe1'80neelsleden van een ondeTneming die
niet zijn belast met het dagelij ks behee1'
van de oncle1·neming slechts als leclen
van het leiclinggevencl JJM'soneel wo1·den
beschot<wcl wannee1' z1'j onmiddellijk
oncle1·geschilct zijn aan pe1·sonen die
met het clagelij ks behee1· belast zijn en
opclmchten van clagel~jks behee1' VM'v·ullen. (Art. 1, lid l, K. B. van 18 februari 1971 betreffende de aanwijzing
van personeelsafgevaardigclen in de
comites en arrondissementscomites
voor veiligheicl, gezonclheid en verfraaiing van de werkplaatsen, gew. bij
K.B. van 24 januari 1975.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
« BANK VAN BRUSSEL "•
T. ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND.)
ARREST

(ve1'taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 27 maart 1975 door de
Arbeidsrechtbank te Brussel in laatste
aanleg gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 1138 van
het Gerechtelijk Wetboek, 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, Ibis,
10, l l van de beide koninklijke besluiten
van 18 februari 1971, die gewijzigd zijn
bij artikel 4 van de beide koninklijke
besluiten van 24 januari 1975, en 97
van de Grondwet,
cloo1·clat het vonnis, dat uitspraak
moest doen over het beroep van verweerder, synclicale organisatie, en moest
beslissen of de personen die verweercler
van de lijst wilcle 1aten schrappen er al
clan niet op rnoesten blijven staan, enkel,
in louter abstracto bewoordingen, beslist
dat " alleen de leclen van het uitgebreid
directiecomite tot het leidinggevencl personeel behoren "•

tenvijl op grand van de aldus opgestelcle beslissi:ng niet nauwkeurig kan worden
vastgesteld welke personen die, onder
degenen waarvan de opname op de lijst
van het leidinggevend personeel betwist
was, volgens de rechtbank van die lijst
moesten worden weggelaten en op de
kiezerslijst moesten voorkomen ; de rechtbank alclus heeft nagelaten uitspraak te
cloen over het essentiele voorwerp van
de aangebrachte betwisting (schending
van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek), en clerhalve de bewijskracht
miskent van het beroep en van de
conclusie waarover het 1noest beslissen
(schencling van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en
de bepalingen schenclt krachtens welke
ze uitclrukkelijk verplicht was over die
betwisting uitspraak te cloen (schending
van artikel 11 van het ko:ni:nklijk besluit
van 18 februari 1971):
Overwegencle clat verweercler bij de
arbeiclsrechtbank schriftelijk een beroep
heeft ingesteld waarin geen melding wercl
gemaakt van de namen van de personen
wier hoedanigheid van leden van het
leidinggevend personeel werd betwist ;
dat in het verzoekschrift aan de rechtbank alleen gevraagcl wercl te bevelen
" dat de kiezerslijsten zouden worden
gewijzigd en dat aileen de leclen van het
directiecomite van de kiezerslijsten zouden weggelaten worden"; clat nit de aan
het Hof voorgelegde stukken niet blijkt
dat de vorclering bij conclusie nader
bepaald werd ;
Overwegende, derhalve, dat de rechtbank, niet heeft nagelaten uitspraak te
doen over een van de p1.mten van de
vorclering ; dat ze geen enkel van de in
het middel vermelcle artikelen heeft
geschonden ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweecle middel, afgeleid uit
de schencling van de artikelen 19 van de
wet van 20 septem]Jer 1948, gewijzigd
bij artikel 3 van de wet van 17 februari
1971, l, § 4, b bis, van de wet van
10 juni 1952, gewijzigd bij artikel 9,
§ 2, van de wet van 17 februari 1971, en
107 van de Grondwet,
cloo1·dat het vonnis in de zaak toepassing
maakt van artikel 7 van elk van de beicle
koninklijke besluiten van 24 januari 1975,
te1·wijl deze bepaling, die wil vaststellen
wat de betekenis is van de uitdrukking
" leiclinggevend personeel "• daarvan een
beperkencle defi:nitie geeft die onverenig-
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door de wetgever gebruikte uitdrukking,
en aldus het criterium van de wet, « het
leidinggevend personeel », vervangt door
een ander criterium, « de personen belast
met het dagelijks beheer >> of « die opdrachten van dagelijks beheer vervullen », en terwijl de hoven en rechtbanken
geen toepassing mogen maken van de
koninklijke besluiten die niet met de
wetten overeenstem1uen :
'
Overwegende dat blijkens de aan het
Hof voorgelegde stukken het geschil,
waarover het vonnis uitspraak doet,
betrekking heeft op het opmaken van
de kiezerslijsten voor de verkiezing van
de personeelsafgevaarcligden in de ondernemingsraad en in het comite voor
veiligheid en gezondheid ;
Overwegende dat de voorwaarden inzake het kiesrecht voor die verkiezingen
worden behandeld in artikel 18 van de
wet van 20 september 1948 tot regeling
van het bedrijfsleven en in artikel 1,
§ 4, b, lid 8, van de wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid
van de werlroemers, alsmede de salubriteit van liet werk en van de werkplaatsen,
die gewijzigd is bij de wet van 23 januari
197 5, naar luid waarvan de vereisten
waaraan de arbeiders moeten voldoen
om kiezer te zijn door de Koning worden
vastgesteld ; dat in deze artikelen geen
enkele bepaling betreffende het leidinggevend personeel voorkomt ;
Overwegende dat, in zoverre het van
het begrip leidinggevend personeel een
definitie geeft voor de toepassing van
artikel 1 bis betreffende de voorwaarden
inzake het kiesrecht, artikel 6, lid 1, van
het koninklijk besluit van 18 februari
1971 tot regeling van de ondernemingsraden, waarvan de tekst vervangen is
bij artikel 7 van het koninklijk besluit
van 24 januari 1975, artikel 18 van voormelde wet als wettelijke grondslag heeft ;
Overwegende dat, in zoverre het van
het begrip leidinggevend personeel een
definitie geeft voor de toepassing van
artikel Ibis betreffende de voorwaarden
inzake het kiesrecht, artikel 6, lid 1,
van het koninklijk besluit van 18 februari
1971 betreffende de aanwijzing van de
personeelsafgevaardigden in de comites
en arrondissementscomites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen, waarvan de tekst vervangen is bij artikel 7 van het koninldijk
besluit van 24 januari 1975, artikel 1,
§ 4, b, lid 8, van voormelde wet als wettelijke grondslag heeft ;
Overwegende dat artikel · 19 van de
CASSATIE,
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wet van 20 september 1948 en artikel 1,
§ 4, b bis, van de wet van 10 juni 1952,
waarvan de schending door het middel
wordt aangevoerd, enkel betrekking hebben op de vereisten waaraan de arbeiders
moeten voldoen om als vertegenwoordiger van het personeel respectievelijk in
de ondernemingsraad en in het comite
voor veiligheid en gezondheid verkiesbaar
te zijn en geen verband houden met de
voorwaarden inzake het kiesrecht ;
Dat deze beslissingen derhalve geen
invloed kunnen hebben op de wettelijkheid van de nieuwe artikelen 6, lid 1,
van de koninldijke .besluiten van 18 februari 1971 voor zover deze artikelen
betrekking hebben op de voorwaarden
inzake het kiesrecht ;
Dat hieruit volgt dat het middel,
ook al ware het gegrond, niet kan leiden
tot cassatie van de bestreden beslissing
en dat het dan ook, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk is ;
Over bet derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 19, 2°, van
de wet van 20 september 1948, gewijzigd
bij artikel 3 van de wet van 17 februari
1971, 1, § 4, b bis, 2°, van de wet van
10 juni 1952, gewijzigd bij artikel 9, § 2,
van de wet van 17 februari 1971, 6, lid 1,
van de koninklijke besluiten van 18 februari 1971, die gewijzigd zijn bij artikel 7
van de beide koninldijke besluiten van
24 januari 1975, en 97 van de Grondwet,
dom·dat het vonnis beslist : a) dat de
personen belast met het dagelijks beheer
van de onderneming, in de zin van artikel 7 van voormelde koninklijke besluiten, aileen de leden van het " uitgebreid
directiecomite >> van eiseres omvatten,
omdat << in de structuur van de vennootschap (van eiseres) de beslissingsbevoegdheid in handen is van een enkel
orgaan, namelijk het clirectiecomite », en
clat « op dit 1'liveau « de fcmctie van
werkgever >> wordt uitgeoefend »; b) dat
claarbij enkele personeelsleclen gevoegd
moeten worden die, elk in een eigen
richting, instaan voor de uitvoering van
de beslissingen van het directiecomite ;
c) clat het leidinggevend personeel niet
verder gaat clan clit niveau,
tenvijl, ee~·ste onde1·deel, de uitdrukking
« de personen belast met het dagelijks
beheer van de onderneming, alsmede de
personeelsleclen, onmidclellijk onclergeschikt aan die person en, wanneer zij
eveneens opdrachten van clagelijks beheer
vervullen », niet slaat op het orgaan met
beslissingsbevoegdheid op het niveau
waarvan de functie van werkgever wordt
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onmiddellijk ondergeschikt zijn aan dat
orgaan, doch moet worden uitgelegd op
grond van het begrip « leidinggevend
personeel " zoals het in de wet wordt
opgevat, en bijgevolg aile personeelsleden omvat die, in het geheel van de
onderneming of in een sector ervan, op
de hoogste trap van de hierarchic staan
en, voor rekening van de werkgever,
doch onder h"Lm verantwoordelijkheid,
de dagelijkse working van elk van de
sectoren, departementen of diensten van
de onderneming leiden (inzonderheid
schending van de artikelen 19 van de wet
van 20 septernber 1948, 1, § 4, b bis,
2°, van de wet van 10 juni 1952, gewijzigd
bij artikel 9, § 2, van de wet van
17 februari 1971, en 7 van de beide
koninldijke besluiten van 24 januari
1975);
tweecle oncle1·cleel, voormeld artikel 7
zegt welke werknemers deel uitmaken
van het leidinggevend personeel en de
rechtbank bijgevolg de leden van het
directiecomite niet kon beschouwen als
leden van het leidinggevend personeel
in de zin van de in het middel vermelde
bepalingen wanneer, zoals het vonnis
verldaart, de functie van werkgever wordt
uitgeoefend op het niveau van dat
comite; degenen die de functie Van
werkgever uitoefenen immers uiteraard
van de algemene categoric van de << werknemers , zijn uitgesloten (schending van
aile in het rniddel vermelde bepalingen);
clercle onclenleel, het vonnis beslist dat,
buiten de leden van het directiecomite
op hot niveau waarvan de functie van
werkgever wordt uitgeoefend, van het
leidinggevend personeel aileen nog deel
uitm.aken enkele personen van wie het
vonn.is geen identiteit of hoedanigheid
opgeeft, die onmiddeilijk ondergeschikt
zijn aan dat comiM ; volgens artikel 7
van voormeld besluit van het leidinggevend personeel deel uitmaken, niet
aileen de werknemers die door de werkgever belast zijn met het dagelijks beheer
van de onderneming, dat zijn, volgens
de rechtbank, de enkole anonieme personen die zij vermeldt, doch ook de personeelsleden die onmiddeilijk ondergeschikt zijn aan die personen, wanneer zij
eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen; door te beslissen dat « het
leiclinggevend personeel ll niet verder
gaat dan het niveau van de personen
die onder het onmiddeilijk gezag staan
van het directiecomite, dat wil zeggen
van de werkgever, het bestreden vonnis
geen rekening houdt met het tweede

niveau waarop, volgens artikel 7, het
dagelijks beheer kan worden uitgeoefend ;
het vonnis door een dergelijke uitspraak
inzonderheid deze bepaling heeft geschonden of, in elk geval, zijn beslissing
niet wettelijk met redenen heeft omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de personeelsleden
die, volgens artikel 6, lid 1, van de
koninldijke besluiten van 18 februari
1971, die gewijzigd zijn bij de artikelen 7
van de koninklijke besluiten van 24 januari 1975, niet belast zijn met het
dagelijks beheer van de onderneming,
dat wil zeggen van de teclmische bedrijfseenheid, slechts als leidinggevend personeel kunnen worden beschouwd Wall·
neer zij onmiddellijk ondergeschikt zijn
aan de eersten en opdrachten van
dagelijks beheer vervullen ;
Dat het vonnis het begrip leidinggevend personeel niet heeft geschonden ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat bij de vraag welke
werlmemers, in de zin van de artikelen Ibis, in de koninklijke besluiten van
18 februari 1971 ingevoegd bij artikel 4
van de koninklijke besluiten van 24 januari 1975, deel uitmaakten van het leidinggevend personeel, het vonnis beslist
dat zulks het geval is voor de leden van
het directiecomiM, omdat in de onderneming van eiseres «de functie van werkgever ll op dat niveau wordt uitgeoefend;
Overwegende dat het vonnis aldus niet
doelt op de personen die de hoedanigheid
van werkgever hebben, doch aileen op de
werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst in de onderneming werken
en met een leidende functie belast zijn ;
Dat dit onderdeel van het middel op
een onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de artikelen 6 van de
koninklijke besluiten van 18 februari
1971, die gewijzigd zijn bij de koninklijke
besluiten van 24 januari 1975, bepalen
dat als leidinggevend personeel worden
beschouwd, enerzijcls, de personen belast
met het dagelijks beheer van de onderneming en, anderzijds, de personeelsleden onmiddellijk ondergeschikt aan
die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen,
dat eiseres betoogt dat het vonnis heeft
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in de bij deze bepaling bedoelde tweede
categoric van werknemers van de kiezerslijst te verwijderen;
Overwegende dat het vonnis weliswaar
beslist dat de leden van het directiecomite van eiseres deel uitmaken van het
leidi:n.ggevend personeel, doch eraan toevoegt dat " onder dit comite enkele
personeelsleden, elk in een eigen richtiJ1.g,
instaan voor de uitvoering van de beslissingen van het directiecomite ; dat die
personeelsleden onmiddellijk ondergeschikt zijn aan het directiecomite >> ;
Overwegende dat het vmmis aldus het
oog heeft gehad op de personeelsleden
die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan
de personen belast met het dagelijks
beheer van de onderneming en die zelf
ook opdrachten van. dagelijks beheer
vervullen;
Dat dit onderdeel van het middel op
een onjuiste uitlegging van de bestreden
beslissing berust ;
Dat geen enkel onderdeel van het
middel kan worden aangenomen.
Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiseres in de kosten.
17 december 1975. 3e kamer. Voo1'zitte1', de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Ve1'slaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijlelttidende conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. PleitM', de H. Van Ryn.

Op dezelfde dag werden twee arresten
in dezelfde zin gewezen, in zake dezelfde
eiseres tegen het Algemeen Belgisch
Vakverbond, op voorzieningen tegen
in laatste aanleg gewezen vonnissen
van de Arbeidsrechtbank te Brussel van
27 maart 1975, het eerste aangaande de
verkiezing van de personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad, het tweede,
aangaande de verkiezing van de personeelsafgevaardigden in het comite voor
veiligheid en hygiene.
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De bezitsvoTdeTing, " ?'edintegTanda " genoemd, die wm·dt ingesteld dam· degene
die van een om·oe1·end goed ontzet woTdt
of die gestom·d wo1·dt in het genot van dit
goed of van een om·oe1·end 1'echt dam·
geweld of feitelijleheden, lean wm·den
toegelaten mits minde1' dan een jaa1· VM'·
lopen is sinds de stom·nis of de ontzetting van bezit ; de wet ve1·eist noch dat
de eise1' bewijst dat hij minstens een
jaa1· in het bezit van het onTom·end goed
of om·oe1·end 1'echt is geweest noch dat hij
zich lean bm·oepen op het bezit e1·van
oveTeenleomstig de a1·tileelen 2228 tot
2235 van het BuTgm·lijk Wetboek (1).
(Artt. 1370 en 1371 G.W.)
(STOFFELS, T. BASTIN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 4 december 1974 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te V erviers ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 870, 871,
876, 1370, 1371 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1315, 1316, 2228 tot 2235
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
dooTdat, om de rechtsvordering ongegrond te verklaren die ertoe strekte te
horen beslissen dat eiser in het bezit zal
blijven en het vrij en volledig genot zal
behouden van het geheel van een perceel
grond en dat de verweerder een muurtje
zal moeten afbreken dat hij pas op
een deel van het perceel had opgericht,
elk spoor ervan zal moeten verwijderen
en de zaken in hun vroegere staat zal
moeten herstellen, en om bovendien te
weigeren dat alvorens recht te doen,
eiser, zoals hij voorstelt, door alle rechtsmiddelen, getuigenissen inbegrepen, zou
bewijzen dat de grens die de erven van de
partijen scheidt zich van 1964 tot 1970
voorbij het 54 centimeter lang muurtje
bevond dat eiser in 1970 zo maar had
opgericht, het vonnis beslist dat eiser,
om te ontsnappen aan de verplichting
het bewijs te leveren van een met alle
voorwaarden van de artikelen 2228 tot

18 december 1975.

BE ZIT. BEZITSVORDERING. REDINTEGRAND·A. TOELAATBAARHEID
VAN DE VORDERING. VoORWAARDE.

(1) Raadpl. noot get. W.G. onder cass.,
6 maart 1970 (An·. cass., 1970, biz. 630),
en de verwijzingen, inz. Rep. p1·at. du d1·oit
belge, v 0 Possession, nr. 194.
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van de rechtspleging volgt dat de rechtsvordering een bezitsvordering is, ingesteld op grond van de artikelen 1370 en
volgende van het Gerechte1ijk Wetboek
en van de artikelen 2228 tot 2235 van het
~1_1rgerlij~{ Wetbo.ek "• dat eiser " opdat
ZlJn. bez1tsvord~~mg zou worden ingeWllhgd, het beWlJS moet leveren van een
met de artikelen 2228 tot 2235 van het
Burgerlijk W etboek overeenstemmend
bezit, dat dit bewijs niet wordt geleverd "•
dat eiser, wanneer hij de sprenk spoliatus
ante omnia 1'estituendtts aanvoert, " niet
kan overtuigen, indien de afbakening
aantoont dat het de eiser is die in bezit
is gebleven vari een stuk grond dat hij in
1964 heeft verkocht, terwijl Bastin ''•
thans verweerder, " buiten het perceel
dat hij had gekregen niets heeft gedaan
en dat het feit dat Stoffels " thans eiser,
<< het bezit en het genot wil behonden
van een stuk grond dat hij aan Bastin
heeft verkocht, zeker geen met de bepalingen van het Bnrgerlijk W etboek overeenstemmend bezit meebrengt " ;
Overwegende dat uit de stnkken van
de rechtspleging, met name nit de bewoordingen van het inleidend exploot
van de eis van 13 november 1970 en uit
eisers conclusie voor de twee rechtscol1eges die over de groncl van de zaak uitspraak declen, blijkt dat de eis ertoe
strekte een einde te doen stellen aan
door een feitelijkheid veroorzaakte stoornis van zijn bezit, namelijk : het feit dat
verweerder in 1970 v66r de door eiser
sedert 1964 gebonwde garages een mum·tje oprichtte waardoor de toegang tot
genoemde garages wercl belemmerd, dit
terwij1 de eigendommen van partijen
aan elkander grensden en verweerder
het zijne bij akte van 11 september 1964
van eiser had verworven, kort v66r
het oprichten van de garages ;
Dat eiser aldus, biunen het jaar van de
gebenrtenis die de door hem betwiste
feitelijkheid uitmaakt, de als " redinteg~anda " bestempelde bezitsvordering,
d1e stetmt op de spreuk spoliattts ante
omnia 1'estituendtts, heeft ingesteld;
Overwegende dat derge1ijke rechtsvordering, die de handhaving van de
openbare rust beoogt, kan worden uitgeoefend door e1ke houder van een onroerend goed, vviens bezit gestoord wordt,
en dat krachtens artike1 1370, 1aatste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, eiser niet
moet bewijzen dat hij burgerrechte1ijk
bezitter was, in overeenstemming met de
bij de artikelen 2228 tot 2235 van het
Bnrgerlijk W etboek bepaalde karakterisOverwegende dat het vonnis eiser af- · tieken;

2235 van het Burger1ijk Wetboek overeenstemmend bezit, niet mag vragen clat
het beginse1 spoliatus ante omnia 1'estituendtts te zijnen gunste wordt toegepast; clat die bewijsvoering niet kan
overtuigen wanneer door de afbakening
(die tijdens de rechtsp1eging voor de
eerste rechter bevo1en werd) het bewijs
wordt ge1evercl clat het eiser is die in
bezit is geb1even van een stuk groncl
dat hij in 1964 aan verweerder heeft verkocht, terwijl deze 1aatste niets heeft
gedaan buiten het perceel dat hij heeft
verkregen, en dat het feit dat eiser het
bezit en het genot heeft willen behonden
van een terrein dat hij met volledige
kermis van zaken en zonder enig voorbehoud aan verweerder heeft verkocht,
zeker niet meebrengt dat een met de
beginselen van het Bnrgerlijk Wetboek
overeenstemmend bezit ontstaat,
te1'wijl de honder van een onroerend
goed die, zoals ten deze eiser, de bezitsvordering, genaamd " redintegranda "•
instelt, enkel moet bewijzen dat hij met
geweld of door feitelijkheden nit zijn
bezit werd ontzet en dat mincler dan een
jaar is verlopen sedert het geweld of de
feitelijkheden die hij leed ; de " redintegranda "• die de bescherming beoogt van
elke houder van een onroerend goed die
n1et geweld of door feitelijkheden nit zijn
bezit werd ontzet, een toepassing is van
het beginsel spoliatus ante omnia 1'estituendus en geen enkel uit het bestaan
zelf van het recht afgeleide nitzondering
kent, en terwijl, bijgevolg, het vonnis,
door te beslissen zoa1s hiervoor gezegd,
van eiser ten onrechte een bewijs eist
dat hij wettelijk niet moet leveren
(schending van de artikelen 1315, 1316,
en 2228 tot 2235 van het' Bnrgerlijk
vVetboek, 870, 871, 876 en 1370, inzonderheid 1370, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en bovendien, door
tegen eisers rechtsvordering een nit het.
bestaan van het recht afgeleide exceptie
en de afwezigheid van een met de voorvvaarden van de artikelen 2228 tot 2235
van het Burgerlijk Wetboek overeenstemmend bewijs op te werpen, de bezitsvordering en de eigendomsvordering onwettelijk cumuleert en de door eiser
ingestelde bezitsvordering ongegrond verk1aart om redenen die deze beslissing
wettelijk niet kuunen rechtvaardigen
(schending van de artikelen 1370, inzonderheid 1370, laatste lid, en 1371
van het Gerechtelijk W etboek, 2228 tot
2235 van het Bnrgerlijk Wetboek en 97
van de Grondwet) :
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Dat dienaangaande, door erop te
wijzen dat de in uitvoering van een beslissing van de eerste rechter gedane
afbakening bewijst dat het eiser is « die
in bezit is gebleven van een stuk grond
dat hij in 1964 heeft verkocht ,, terwijl
verweerder cc niets heeft gedaan buiten
het perceel dat hij had verkregen ,, het
vonnis vaststelt dat, van 1964 tot 1970,
dus tot de litigieuze muur werd opgericht,
eiser houder was van het· v66r zijn
garages gelegen terrein waarop de muur
werd opgericht ;
Overwegende dat daaruit volgt dat,
door eisers vordering niet gegrond te verldaren om redenen die betrekking hebben
op het bestaan zelf van het recht en
omdat het bewijs van een met de artikelen 2228 tot 2235 van het Burgerlijk
W etboek overeenstemmend bezit niet
werd geleverd, het vonnis de artikelen 1370 en 1371 van het Burgerlijk
Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, zonder acht te slaan
op de mernorie van antwoord ter griffie
van het Hof neergelegd na het verstrijken
van de bij artikel 1097 van het Gerechtelijk
etboek op straffe van verval
bepaalde termijn van drie maand vanaf
de dag van de betekening van het verzoekschrift of van de aanvullende memorie, noch op het eerste middel waarvan
de aanneming geen ruimere vernietiging
kan meebrengen, vernietigt het bestreden
vonnis, behalve in zoverre het hoger
beroep ontvankelijk wordt verklaard ;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerder in de kosten van zijn
1nemorie van antwoord ; houdt de overige
kosten aan opdat erover door de feitenrechter wordt beslist ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
eerste aanleg te Luik, zitting houdende
in hoger beroep.

';y

(1) Artikel 705 van het Burgerlijk \Vetboek
bepaalt dat « aile erfdienstbaarhedeu teuiet
gaau wauueer het heerseude erf eu het dieustbare erf in dezelfde hand verenigcl worden "•
doch, aldus DE PAGE iu ziju Tmite, d. VI,
ur. 677, biz. 571, « uous nous trouvous ici eu
presence cl'une situation analogue a celle qui
se produit lorsque les qualites cle creancier
et de debiteur vieuueut a se confondre claus
le chef de la meme persouue et que I' on appelle
cl'ailleurs la confusion ... Lorsque le proprietaire clu fonds servant devient proprietaire

18 december 1975. ~ 1 8 kamer. ~
Voo1·zitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. ~ Ve1·slaggeve~·,
de H. Capelle. ~ Gelijkltddende conclusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
~ Pleite1·s, de HH. De Bruyn en Ansiaux.
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18 december 1975.

ERFDIENSTBAARHEID.

HEERSEND ERF EN DIENSTBAAR ERF IN DEZELFDE HAND VERENIGD. ~ CONFUSIE.
~ UITOEFENING VAN DE ERFDIENST·
BAARHEID ONMOGELIJK GEWORDEN. ~
VERVREEMDING VAN EEN DER ERVEN.
~ EEFDIENSTBAARHEID KAN HERLEVEN. ~ VooRWAARDE.

Hoewel, wanneer het hee~·sende e1j en het
dienstbare m'f in dezeljde hand ve1·enigd
wonlen, de e1jdienstbaa1·heid niet mem·
kan wm·den ttitgeoefend wegens confttsie (1) (2), in een en dezelfde pe1•soon,
van de hoedanigheden van eigenaar van
beide e1·ven, kan zij niettemin he1·leven
als de eigenaa1· beschikt ove1· een van deze
e1•ven wam·tttssen een zichtbaar teken van
mjclienstbaa1·heid bestaat, zonde1· dat het
cont1•act enig beding omtrent de e1']dienstbaa1·heid bevat (3). (Artt. 694
en 705 B. W.)
(VERBRUGGEN EN FAUVILLE, T, PESLEUX.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; ~ Gelet. op het bestreden
vonnis, op 21 november 1973 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aan1eg te Charleroi ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
du fouc1s dominant, ou iuversement, Ia servitude u' est pas eteinte, quoi qu' en dise Ie Code,
mais elle ue peut plus etre exercee comme
telle "·
(2) Raadpl. cass., 26 oktober 1962 (Bull.
eu Pas., 1963, I, 259) :door coufusie gaat de
verbinteuis niet volstrekt teuiet doch wordt
de uitvoering ervan materieel verhinderd.
(3) Raadpl. over artikel 694 van het Bur·
gerlijk Wetboek, cass., 13 april 1962 (Bull.
eu Pas., 1962, I, 907).
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dat de eerste reohter, door oordeelktmdige
feitelijke- en reohtsoverwegingen, tereoht
geoordeeld heeft dat het litigieuze reoht
van uitweg bleef bestaan en door de
verweerders opnieuw moest worden uitgeoefend, en aldus de overwegingen van
de beroepen vonnissen van 9 oktober 1968
en 8 januari 1969 heeft overgenomen,
tenuijl de overwegingen van die twee
vonnissen onderling onverenigbaar zijn,
inderdaad, het beroepen vo~mis van
9 oktober I968 vastgesteld heeft dat,
bij notariiile akte van verdeling van
II augustus I9I3, op het erf gelegen te
Wanferoee-Baulet, 49, rue du Wainage,
een erfdienstbaarheid van uitweg werd
gevestigd ten voordele van het aangrenzend erf nummer 4 7 ; het dienstbaar erf
op 2I augustus I951 bij het heersend erf
werd gevoegd en de twee peroelen dus
verenigd werden en de verweerders bij
notariiile akte van 8 juli I959 de eigenaars werden van het erf nummer 4 7 ;
genoemd beroepen vonnis vervolgens
geoordeeld heeft dat, in geval van vrijwillige vervreemding van een van de
vooriopig verenigde erven, de erfdienstbaarheid herleeft, hetzij indien de akte
van vervreemding inzake de handhaving van de erfdienstbaarheid een zoniet
uitdrukkelijk dan tooh stilzwijgend voorbehoud maakt, hetzij indien het een ziohtbare erfdienstbaarheid betreft en dit
kraohtens artikel 694 van het Burgerlijk
Wetboek; het beroepen vonnis van 8 januari I969 daarentegen geen uitspraak
doet over het feit of er al dan niet een
uiterlijk teken van de erfdienstbaarheid
bestaat, of nog over het bestaan, in de
akte van verwerving van de verweerders,
van een heeling dat de erfdienstbaarheid
voorbehoudt, maar enkel vaststelt dat, op
het ogenblik van de verkoop van het gebouw nummer 4 7 aan de verweerders, de
goederen zioh nog in een toestancl bevonden die identiek was aan die welke bestond
bij het s·amenvoegen van de twee eigendommen, en dat de door de eisers op de
vroeger bestaande uitweg opgeriohte
gebouwen na die verkoop werden opgerioht, om daaruit af te leiden dat de
door de alde van verdeling van II augustus 19I3 gevestigde erfdienstbaarheid,
waarvan de uitoefenil1.g opgesohorst was,
ten voordele van de verweerders opnieuw
een reden van bestaan kreeg en dat,
aangezien de eisers op de plaats van de
erfdienstbaarheid gebouwd hadden, artikel 5, paragraaf 2, van die alcte moet
worden toegepast, luidens hetwelk ingeval op het dienend erf een nieuw

gebouw opgerioht wordt, de uitweg
voorbij dit gebouw zou worden verplaatst, waaruit volgt dat het bestreden
vonnis de tegenstrijdigheid tussen de
overwegingen van de twee hiervoor bedoelde beroepen vonnissen overneemt en
dat die tegenstrijdigheid gelijkstaat met
een gebrek aan de bij artikel 97 van de
Grondwet vereiste motivering :
Overwegende dat het bestreden vonnis
besohouwt « dat de eerste reohter tereoht,
door oordeelkundige feitelijke en reohtsoverwegingen, geoordeeld heeft dat het
litigieuze reoht van uitweg bleef bestaan
en opnieuw moest worden uitgeoefend
zoals vermeld in artikel 5, paragraaf 2,
van de akte. van verdeling van II augustus 19I4 van Mr. Ermel ";
Dat het VOlmis aldus de vermeldingen
overneemt van het beroepen vonnis van
8 januari I969, luidens welke « uit de op
I8 oktober 1968 ter plaatse gedane vaststellingen en uit de door de partijen
tijdens die plaatsopneming gegeven nitleg blijkt dat, op het ogenblik van de
verkoop van het gebouw aan de eisers, de
goederen zioh nog in een toestand bevonden die gelijk was .aan die welke bestond
toen de twee eigendommen werden verenigd in de handen van Jules Florent »,
rechtsvoorganger van de eisers, « en dat
de verweerders htm gebouwen na die verwerving opgerioht hebben " ; dat dit
vonnis van 8 januari I969, door die vermeldingen, implioiet maar 7eker vaststelt dat er nog een ziohtbaar teken
bestond van die erfdienstbaarheid, wanneer de verweerders het heersende goed
verwierven ;
Overwegende dat, door te stetmen op
de redenen van de twee beslissingen van
de eerste reohter, namelijk voornoemd
vonnis en het vonnis van 9 oktober I968
dat de plaatsopnemin~ beveelt, het bestreden vonnis niet vervallen is in de door
het middel aangevoerde tegenstrijdigheid, dat het vom1.is van 9 oktober I968
immers als element van de wettelijke
verantwoording van het blijven bestaan
van de erfdienstbaarheid een ziohtbaar
teken aanhield, waarvan het vonnis
van 8 januari 1969 het bestaan bevestigt
om te beslissen dat de erfdienstbaarheid
van uitweg in het onderhavige geval na
de soheiding van de erven is blijven bestaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het t"veede middel, afgeleid uit de
sohending van de artikelen 694, 705 van
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Grondwet,
doo1·dat het vmmis, na te hebben vastgesteld dat de vroeger op het erf van de
eisers ten voordele van het erf van de
verweerders gevestigde erfdienstbaarheid,
door de vereniging van de twee erven,
overeenkomstig artikel 705 van het Burgerlijk Wetboek, was teniet gegaan,
beslist dat dit tenietgaan niet altijd definitief is, dat indien door de vereniging
van de twee erven de uitoefening van de
erfdienstbaarheid teniet gegaan was, het
recht zelf daarom nog niet was afgeschaft, dat dit bestond en opnieuw kon
worden uitgeoefend indien de toestand
hersteld werd, dat in werkelijkheid het
recht niet herleefde maar verder bleef
bestaan en dat het in het onderhavige
geval opnieuw moest worden uitgeoefend
door de verweerders die het vroegere
heersende erf verworven hadden,
tenvijl, enerzijds, artikel 705 van het
Burgerlijk W etboek bepaalt dat elke
erfdienstbaarheid, en niet de uitoefening
ervan, teniet gaat wanneer het heersende
erf en het dienstbare erf in dezelfde hand
verenigd worden en, anderzijds, luidens
artikel 694 van het Burgerlijk Wetboek,
indien, ingeval een erfdienstbaarheid teniet gaat door de vereniging van het heersende en van het dienstbare erf, de eigenaar van de twee erven over een van de
erven beschikt zonder dat het contract
enig beding omtrent de erfdienstbaarheid
bevat, deze enkel blijft bestaan indien er
een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid bestaat ;
en te1·wijl het vonnis slechts tegenstrijdig of op zijn minst dubbelzim1.ig
antwoordt op het middel waardoor de
eisers, in hun voor de rechtbank genomen
conclusie, aanvoerden dat de litigieuze
erfdienstbaarheid was teniet gegaan door
de vereniging van het heersende en het
dienstbare erf, dat noch de akte van
aankoop van het vroegere dienstbare erf
door de eisers noch de alde van aankoop
van het vroegere heersende erf door de
verweerders de vroegere erfdienstbaarheid vermeldt en dat er geen zichtbaar
teken van erfdienstbaarheid bestond;
inderdaad, volgens zekere overwegingen
van het vonnis, wanneer de eigenaar
van twee erven over een daarvan beschikt, alle tussen die twee erven bestaande erfdienstbaarheden herleven daar
alleen de uitoefening van die erfdienstbaarheden geschorst werd, en niet hun
bestaan, en, volgens andere overwegingen
van het vonnis, genoemde erfdienstbaarheden enkel in zekere gevallen herleven ; •

waaruit volgt dat het vonnis niet passend
met redenen is omldeed zoals nochtans
door artikel 97 van de Grondwet wordt
vereist
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, indien het heersende
en het dienstbare erf in dezelfde hand
worden verenigd, de erfdienstbaarheid
niet meer kan worden uitgeoefend omdat
de erven verenigd zijn, maar dat zulks
opnieuw kan wanneer de erven worden
gescheiden omdat een ervan wordt vervreemd en er namelijk nog een zichtbaar
teken vap. genoemde erfdienstbaarheid
bestaat;
Dat dit onderdeel van het middel naar
recht faalt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat dit onderdeel
van het middel feitelijke grondslag mist ;
Over het derde middel, afgeleid uit de
schencling van artikel 97 van de Grondvvet,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
18 december 1975. 1 8 kamer. V ooTzitte1', de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Capelle,- Gelijkluidende conclttsie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.
- PleitM·, de H. Bayart.

18

KAME-a.-

19 december 1975.

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESCHRIFT.
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP
DAT DE EERSTE REOHTER DE VORDERING
INWILLIGT.- BED RAG VAN DE DOOR DE
EERSTE REOHTER TOEGEKENDE SCHADEVERGOEDING LAGER DAN WAT GEVORDERD WERD, - MISKENNING VAN
DE BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.

20 HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE
ZAKEN. lNOIDENTEEL BEROEP. -

-488BESCHIKKINGEN VAN DE BEROEPEN
BESLISSING DIE DOOR DE GEINTIMEER·
DE KUNNEN BESTREDEN WORDEN.
30 HOGER BEROEP. -

ZAKEN. -

BURGERLIJKE
lNCIDENTEEL BEROEP. -

VoRM.

1o De bewijskmcht van de akten wot•dt

miskend door de t•echter in hager be1·oep
die het hager beroep niet ontvankelijk
verklaat·t, op grand dat de vot·det·ing van
de appellant we1·d ingewilligd doo1· de
eerste rechtM', terwijl tdt de dagvaarding
en het vonnis van de ee1·ste 1·echter volgt
dat deze aan de eiser schadevergoeding
heeft toegekend die lager is dan hetgeen
hij had gevmagd (1). (Artt. 1319, 1320
en 1322 B.W.).
2° Zelfs ingeval van een beperkt hoofdbet•oep, kmi' de ge'intimeerde te allen
tijde incidenteel bet•oep instellen tegen
alle be8chikkingen van de beroepen beslissing waardoot• hij geg1·iejd wot·dt,
voo1· zove1· het incidenteel be1·oep ge1·icht
is tegen een pat·tij die in het geding is
voo1· de t·echte1' in hager beroep (2).
(Art. 1054 G.W.)
30 Het incidenteel bet·oep van artikel

1051

van het Ge1·echtelijk Wetboek kan w01·den
ingesteld hetzij bij conclusie hetzij bij
akte van een gerechtsdeu1·waarder (3).
(VAN KEERBERGHEN H.,
T. VAN KEERBERGHEN J.)
ARREST.
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 december 1973 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Overwegende dat uit de procedurestukken blijkt dat 1° het beroepen
vonnis van 25 april 1972 uitspraak heeft
gedaan over twee door eiser ingestelde
vorderingen ; dat het de eerste gedeeltelijk gegrond en de tweede ongegrond verklaart, 2° verweerder tegen dit vonnis,
(1) Raadpl. cass., 30 november 1973 (A1·1·.

cass., 1974, biz. 371).
(2) Raadpl. 0H. VAN REEPINGHEN, Vm•slag
over, de ge1·echtelijlce hm·vm·ming, Brussel, 1964,

biz. 416; A. LE PAIGE,« Les voies de recours »,
in P1·ecis de d1·oit .ittdiciai1·e, IV, ur. 66, biz. 52.
(3) Raadpl. A. LE PAIGE, op. cit., nr. 844,
biz. 68-69; Fr. cass., 5 maart 1928 (Dall. pb·.,
1930, I, 46) en de noot.

dat hem op 12 juni 1972 betekend werd,
op 7 juli 1972 hager beroep heeft ingesteld, beperkt tot de beslissing over de
eerste vordering, 3° eiser op 13 oktober
1972 door gerechtsdeurwaardersexploot
hager beroep heeft ingesteld, beperkt tot
de beslissing over de tweede vordering,
4° eiser in zijn conclusie in hager beroep
uitdrukkelijk incidenteel beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing over de
eerste vordering en tevens, door de hervorming te vragen van de beslissing over
de tweede vordering, impliciet ook tegen
deze laatste beslissing incidenteel beroep
heeft ingesteld of herhaald ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
beslist dat het door eiser bij gerechtsdeurwaardersexploot ingesteld hager beroep wegens laattijdigheid niet ontvankelijk is en dat de door hem bij conclusie
ingestelde beroepen tegen de beslissing
over zowel de eerste als de tweede vordering evenmin ontvankelijk zijn om de
reden dat eiser de voorschriften van de
artikelen 1054 en 1056, 4°, . van het
Gerechtelijk W etboek niet heeft nageleefd en om de reden dat een incidenteel
beroep in het kader van het beperkt
hager beroep van verweerder zonder
voorwerp zou zijn daar zijn eis ingewilligd werd ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
do01•dat het vonnis verklaart dat een
incidenteel beroep door eiser, in het kader
van het beperkte beroep van verweerder,
dit is een incidenteel beroep tegen de
beschikkingen waardoor het beroepen
vonnis uitspraak had gedaan over de
eerste door eiser op 15 december 1971
ingestelcle vordering, zonder voorwerp
zou zijn daar zijn eis werd ingewilligd
en dat derhalve er geen incidenteel
beroep werd aangetekend door eiser in
het kader van het beperkte beroep van
verweerder,
te1·wijl, nu eiser in zijn inleidende dagvaarding van 15 december 1971 gevorderd had dat verweerder zou veroorcleeld
worden niet aileen om een bepaald goecl
te 'ontruiin.en maar ook on1 aan eiser
de som van 20.000 frank als schadevergoeding te betalen, nu het beroepen
vonnis van 25 april 1972 de aldus ingestelde vordering slechts in een bepaalde
mate gegrond verklaarde en verweerder
slechts veroorcleelde om aan eiser de
som van 5.000 frank als schadevergoeding te betalen en, nu eiser in conclusie
in hager beroep verklaarde dienaan-
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en vorderde dat de schadevergoeding van
5.000 frank op 125.000 frank zou worden
gebracht, daaruit volgt dat het bestreden
vonnis, door de hoger aangeduide verklaring de bewijskracht rniskent welke
krachtens de hoger ingeroepen artikelen
van het Burgerlijk Wetboek aan voorrnelde inleidende dagvaarding van
15 december 1971, aan voorrneld beroepen vonnis van 25 april1972 en aan voorrnelde conclusie in hoger beroep van eiser
wordt gehecht :
Overwegende dat de dagvaarding,
waarbij eiser zijn eerste vordering instelde, ertoe strekte de ontruirning van
een bepaald perceel grond en een schadevergoeding van 20.000 frank te bekornen;
Dat het beroepen vonnis de ontruirning
bevolen heeft en aan eiser slechts een
schadevergoeding van 5.000 frank in
steele van de gevraagde 20.000 frank heeft
toegekend;
Dat het bestreden vonnis, door te
beschouwen dat desaangaar1de de eis
ingewilligd werd, van de inleidende dagvaarding en van het beroepen vonnis
een niet de bewoordingen ervan onverenigbare uitlegging geeft en derhalve de
bewijskracht van gezegde akten miskent;
Dat het middel gegrond is ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1051, 1054,
1056 van het Gerechtelijk Wetboek,
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk
Wetboek,
doo1·dat, na geconstateerd te hebben
dat eiser op 15 december 1971 bij de
vrederechter een eerste vordering had
ingesteld strekkende tot ontruiming door
vervveerder van een te Overijse gelegen
perceel grond, dat aan eiser toebehoorde
en door verweerder zonder titel of rech t
was bezet, dat eiser op 8 februari 1972
bij dezelfde vrederechter een tweede
vordering had ingesteld strekkende tot
geldigverldaring van de opzegging welke
eiser aan verweerder voor de dat1.m1. van
30 november 1974 had gegeven rnet betrekking tot twee andere percelen grond
gelegen te Overijse en door eiser aan verweerder verhuurd, dat door het beroepen
vonnis van 25 april 1972 de vrederechter
de eerste vorclering van eiser gegrond en
de t·weede vordering van eiser ongegrond
had verldaarcl, dat eiser op 12 juni 1972
het beroepen vonnis aan verweerder liet
betekenen onder voorbehoud van beroep
en incidenteel beroep, dat verweerder op
7 juli 1972 hoger beroep aantekende, zijn
beroep beperkend tot de beschikkingen

waardoor het beroepen vonnis uitspraak
had gedaan over de eerste. ·door eiser op
15 december 1971 ingestelde vordering,
en dat eiser op 13 december 1972 door
exploot van gerechtsdeurwaarder beroep
aantekende tegen voormeld vonnis voor
zover het uitspraak had gedaan over de
geldigheid van de pachtopzegging, het
bestreden vonnis beslist clat het aldus op
13 oktober 1972 door eiser ingesteld
beroep laattijdig is daar het ingesteld
werd meer dan een maand na de betokening van het beroepen vonnis, op 12 j1.mi
1972, en dat ook het incidenteel beroep
van eiser strekkencle tot hetzelfde doel
onontvankelijk is om de reden dat het
niet valt in het kader van het beperkt
hoger beroep, door verweerder ingesteld,
en om de reden dat eiser de voorschriften
van de artikelen 1054 en 1056, 4°, van
het Gerechtelijk W etboek niet had nageleefd,

tenvijl, ee1"ste onde?"deel, artikel 1056
van het Gerechtelijk Wetboek toelaat
dat het incidenteel beroep, bedoeld door
artikel 1054 van gezegd wetboek, zowel
door een gerechtscleurwaarclersexploot
als door conclusies ingesteld wordt, zodat
het op 13 oktober 1972 door eiser ingesteld beroep als incidenteel beroep, overeenkomstig de bepalingen van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek,
te allen tijcle kon ingestelcl worden, en
meer bepaalcl na het verstrijken van de
termijn bepaald bij artikel 1051 van
gezegd wetboek ;
tweede onde1·deel,
de?"de onde1"deel, het incidenteel beroep
van eiser betreffencle de geldigverklaring
van de pachtopzegging, ongeacht of dit
beroep door het gerechtscleurwaardersexploot van 13 oktober 1972 clan wel bij
eisers conclusie in hoger beroep was ingestelcl, om ontvankelijk te zijn geenszins
beperkt moest zijn tot het kacler van het
beperkte door verweerder ingesteld hoger
beroep, maar overeenkomstig artikel1054
van het Gerechtelijk W etboek al de beschikkingen van het beroepen vonnis
mocht treffen waarcloor eiser gegriefcl
wercl:
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle dat luidens artikel 1054
van het Gerechtelijk Wetboek de gedaagde in hoger beroep te allen tijde
incidenteel beroep kan instellen tegen
alle partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hoger beroep, zelfs indien hij
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het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of er v66r de betekening in berust
heeft;
Dat uit die algemene bewoordingen
volgt dat de gedaagde ten aanzien van de
partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hager beroep al de beschikkingen van het beroepen vonnis waardoor
hij gegriefd wordt, zonder onderscheid
en ongeacht een beperkt hoofdberoep,
mag aanvechten;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling 2ich ertegen verzet dat de gedaagde, na het verstrijken van de termijn
bepaald bij artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, een incidenteel beroep
zou instellen zowel bij akte van een
gerechtsdeurwaarder als bij conclusie ;
Dat het eerste en bet derde onderdeel
van het middel gegrond zijn ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve voor zover het
hager beroep van verweerder ongegrond
wordt verklaard ; beveelt dat melding
van dit arrest ?al worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; houdt de kosten aan opclat
erover door de feitenrechter zou worden
beslist ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Rechtbank van eerste aanleg te
Leuven, zitting houdend in hager beroep.
19 december 1975. 1e kamer. Voorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.
Ver·slaggeve1·, Ridder de
Schaetzen. Gelijklttidende conclusie,
de H. Declercq, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Bayart.

1e

KAMER.-

19 december 1975.

1o HUUR VAN DE GOEDEREN.
PAORT.- BE:iiliNDIGING VAN DE PAORT
DOOR DE VERPAORTER MET RET OOG
OP EIGEN EXPLOITATIE BIJ RET EINDE
VAN DE TWEEDE PAORTPERIODE VAN
NEGEN JAAR. TIJDSTIP VAN DE
EERSTE INGEBRUIKNEMING,

2° HUUR VAN GOEDEREN. -

P AORT.
MOGELIJKREID VAN DE VERPAORTER
EEN EINDE TE STELLEN AAN DE PAORT
BIJ RET VERSTRIJKEN VAN DE TWEEDE
PAORTPERIODE VAN NEGEN JAAR. -

MOGELIJKREID DAARTOE OPZEGGING TE
DOEN TIJDENS DE TWEEDE PERIODE.

1° Nude verpachte1·, met het oog op eigen
exploitatie, aan de pacht een einde kan
maken ged1trende elke opeenvolgende
pachtper·iode van minstens negen jaar·,
met uitsluiting van de eerste en de tweede,
kan de !'echter beslissen dat de eerste
ingebruikneming van het goed datee1·t
van v66r het in wer·king t1·eden van de wet
van 4 november 1969. (Artt. 4 en 8 vervat in artikel I van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving [afdeling III van
titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek] en artikel IV van deze
wet.)

2° Wannee?' de ve!'pachter, met het oog op
eigen exploitatie, beslist een einde te
maken aan de pacht op het einde van de
tweede periode van negen jam·, kan de
bij de wet bepaalcle opzegging gedaan
worden v661· het verst?·ij ken van deze
tweede pe1·iode (1). (Art. 8 vervat in
artikel I van de wet van 4 november
1969 tot wijziging van de pachtwetgeving [afdeling III van titel VIII
van boek III van het Burgerlijk Wetboek].)
(VAN KEERBERGREN J.,
T. VAN KEERBERGREN GR.)
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 26 december 1973 in hager
beroep gewezen door de Rechtbank van
eerste aanleg te Brussel ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 4, 7-1°, 8, ll-2
en 11-3 vervat in artikel I van de wet van
4 november 1969 op de landpacht, vormend afdeling III van hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, na de geldigheid van de pachtovereenkomst afgesloten op 2 januari
1964 en lopend vanaf 1 september 1969
(lees 1963) tot na de oogst van 1972 te
hebben erkend, nochtans, om de op7egging, betekend op 23 november 1971 op
(1) H. 0LOSON, Le bail it Jenne, 1970,
nr. 146, biz. 277 ; R. EEOKLOO, Pacht en
vom·lcoop, nr. 154, biz. 129. Contr·a :
H. n'UDEKEM n'Aooz en I. SNICK, Het
pachtr·echt, nr. 155, biz. 144.
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basis van de artikelen 8 en 11-3 van de
Overwegende dat, krachtens artikel 8
wet op landpacht, geldig en van waarde vervat in artikel I van de wet van
te verklaren op 30 november 1975 en 4 november 1969 tot wijziging van de
eiser bijgevolg te veroordelen om de hem pachtwetgeving, de verpachter, met het
in huur gegeven percelen te verlaten en oog op eigen exploitatie, een einde aan de
tegen 30 november 1975 ter vrije be- pacht kan maken gedurende elke van de
schikking te stellen van verweerster, de opeenvolgende pachtperiodes van minrechter oordeelt : 1° dat de opzegging stens negen jaar, met uitsluiting van de
werd betekend terwijl de pachter zich in eerste en de tweede ;
de tweede pachtperiode bevond en Q_e
Overwegende dat het middel erop
derde pachtperiode dus na de oogst van neerkomt voor te houden dat de toepas1972 zou aan.vangen onder voorwendsel sing van gezegd artikel 8 in elk geval
dat de pachtovereenkomst van 2 januari uitgesloten blijft gedurende een tijdsver1964 geen eerste ingebruikneming kon loop van mil1.stens negen jaar te rekenen
uitmaken, 2° dat de opzegging tijdens de vanaf de inwerkingtreding van de wet,
beweerde tweede pachtperiode betekend onverschillig of de pachter het goed
op grond van de artikelen 8 en ll-3 van reeds sinds achttien jaar of meer in
de pachtwet, rechtsgeldig was daar, pacht heeft ;
.
hoewel de bewoordingen van artikel 8
Overwegende dat, ten einde dergelijke
uitwijzen dat de beeindiging van de pacht toestand te voorkomen voor de, zoals ten
pas mag geschieden tij dens de derde en deze, op de dag van de inwerkingtreding
de daaropvolgende periodes, « niets belet van de wet lopende pachtovereenkomdat deze einddatum reeds zou aange- sten, artikel IV, 4°, van de overgangsbewezen worden in de periode lopende v66r palingen de vaststelling toelaat van het
deze waarin de opzegging effectief zal tijdstip van de eerste ingebruilmeming
worden ,,
als pachter en zelfs, bij gebreke van die
te1'wijl, ee1'ste onderdeel, de bepalingen vaststelling, beschouwt dat een derde
van de wet van 4 november 1969 voor- pachtperiode ingaat op de vervaldag
schrijven dat elke pachtovereenkomst volgend op de inwerkingtreding van de
wordt gesloten voor een eerste pacht- wet;
Overwegende dat het vonnis vaststelt
periode va;n. tenminste neg en j aar welke
aanvangt op de datum waarop het dat eiser de kwestieuze goederen voor het
akkoord vail de partijen het bestaan van eerst als pachter in gebruik nam in 1953
deze overeenkomst vaststelt en het dus en dat hij na de overeengekomen termijn
onverschillig is of de ingebruilmeming van negen jaar, een nieuwe verhuring
van de pachter al dan niet als een bekwam op 2 januari 1964, andermaal
" eerste ingebruilmeming " dient te voor negen jaar, te weten vanaf 1 sepworden beschouwd, zodat het vonnis, tember 1963 tot na de oogst van 1972;
Dat het vonnis derhalve wettelijk kon
door te beslissen dat eiser zich op het
ogenblik van de betekening van de op- beslissen dat eiser zich op het tijdstip
zegging in een « tweede pachtperiode " van de opzegging voor eigen exploitatie,
bevond, de artikelen 4 en 8 van de wet zijnde op 23 november 1971, in een
tweede pachtperiode bevond in de zin van
van 4 november 1969 schendt;
tweede onderdeel, artikel 8 van voor- artikel 8 van de pachtwet ;
Dat het onderdeel niet kan aangenomelde wet op de landpacht, dat aan de
verpachter een opzeggingsmogelijkheid _1nen worden ;
biedt welke toelaat de pacht gedurende
Wat het tweede onderdeel betreft :
de pachtperiode, met uitsluitil1.g evenwel
Overwegende dat artikel 8 vervat in de
van de eerste en de tweede pachtperiodes,
te beeindigen, zonder het verstrijken wet van 4 november 1969 geen gewag
van de pachtperiode te moeten afwach- maakt van opzegging doch wel van « een
ten, nochtans bepaalt noch toelaat dat einde maken aan de pacht " ;
Dat derhalve, in de gevallen bij dit
deze opzegging geldig gegeven wordt
artikel
bepaald, de opzegging geldig kan
v66r het begin van de derde pachtperiode
tegen een datum gelegen in deze derde worden gedaan v66r het begin van de
pachtperiode, zodat het vonnis, door te pachtperiode tijdens welke de pacht zal
beslissen dat de opzegging betekend op worden beeindigd ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
23 november 1971 geldig diende verldaard te worden tegen 30 november
Om die redenen, verwerpt de voorzie1975, de artikelen 8, ll-2 en 11-3 van ning ; veroordeelt eiser in de kosten.
de wet van 4 november 1969 schendt
19 december 1975. 1e kamer.
W at het eerste onderdeel betreft :
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V e~·slaggevm·, Ridder de
Schaetzen. Gelijklttidende conclttsie,
de H. Declercq, aclvocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. VanRyn en Bayart.
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I o VONNISSEN EN ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. GEREORTELIJK WETBOEK, ARTIKEL 744, LID 2 . VERPLIORTING VOOR DE REORTER DE
HEROPENING VAN DE DEBATTEN TE
BEVELEN. VooRWAARDE.

2° NATUURLIJK KIND.- VoRDERING
TOT AFGIFTE VAN RET KIND, INGESTELD
DOOR DE OUDERS TEGEN DE PERSONEN
DIE IN FEITE RET BEWAKINGSREORT
UITOEFENEN. ADVIES VAN DE FAMILIERAAD NIET WETTELIJK VEREIST.

I 0 De 1'echte1' is niet vm·plicht de he1·ope-

ning van de debatten te bevelen dan
wannee1· hij een vm•de1·ing geheel of
gedeeltelijk ajwijst op een exceptie die de
pa1·tijen voo1· hem niet hebben ingM'oepen (I). (Art. 774, lid 2, G.W.).
2° De 1'echte1· die ttitspmak moet doen over
een vonlering tot afgijte van een nat~mr·
lijk kind, ingesteld door de oude1·s van
het kind tegen de pe1·sonen die in feite
het b ewakingsrecht ttitoejenen, is niet
wettelij' k verplicht het advies van de
jamili eTaad in te winnen alvorens ove~·
de vo1·de1'ing uitsp1'aak te doen.
(A ... EN W ... , T. R ... EN D ... )
ARREST.
RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 27 november I974 door het
Hof van beroep te Brussel gewezen ;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 774, lid 2,
(1) Raadpl. cass., 9 oktober 1975, sup1'a
biz. 179 ; raadpl. L'indu dans le d1'oit de la
SectL1'ite sociale, rede door de procureur-generaal
J. Leclercq, uitgesproken op de voltallige
zitting van het Arbeidshof te Bergen op
2 septen1ber 1975.

870, 87I, I042, van het Gerechtelijk
Wetboek, llOI, ll07, ll34, ll35, I3I9,
I320 en I322 van het Burgerlijk W etboek,
doonlat het arrest de door de eisers
tegen de verweerders ingestelde vordering tot afgifte van hun natuurlijk
erkend minclerjarig kind Pascal verv.•erpt,
om de reden dat eiseres weliswaar het
ouderlijk gezag uitoefent maar deze
vordering een ernstig gevaar oplevert
voor de verdere ontwikkeling van het
kind, daar eiseres hierdoor de affectieve
binding tussen het kind en de personen
die het als zijn ware ouders aanziet wil
verbreken ; dat hierdoor een onherstelbaar kwaad aan het kind zou berokkend
worden; dat de vordering, die de algemene opvoedingsvoorwaarden van het
kind op grove en nadelige wijze 1vil
wijzigen, client afgewezen te worden,
te~·wijl, ee1·ste ondenleel, de verweerders
in conclusie geenszins clit middel ingeroepen hebben en de kwestieuze feitelijke
omstandigheden van verbreking van de
affectieve binding en wijziging van de
opvoeclingswaarden van het kind Pascal
geenszins door de conclusies van de partijen ter kennis van de rechter waren
gebracht, zodat deze de debatten had
moeten heropenen alvorens de vordering
af te wijzen (schending van de artikelen 774, lid 2, en I042 van het Gerechtelijk Wetboek);
tweede ondenleel, het arrest de bewijskracht van de conclusies van de partijen
en het gerechtelijk contract miskent door
te steml8n op feitelijke omstandigheden
die door de partijen niet ingeroepen
waren en die niet regelmatig ter kennis
van het gerecht gebracht waren en alzo
eveneens de regels van de bewijslast
misken t (schending van de artikelen II 0 I,
ll07, ll34, I3I9, I320, I322 van het
Burgerlijk Wetboek, 870, 871 en I042
van het Gerechtelijk W etboek) :
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat het kind enkele
dagen na de geboorte op I9 januari 1971
aan de verweerclers werd toevertrouwd
en dat verweerder reeds op 2I januari
I971 door de familiera,ad als voogd werd
aangesteld, beschouwt dat het onverantwoord voorkomt het kind thans, dit
is op 27 november 1974, te scheiden van
cliegenen aan wie het werd toevertrouwcl, aldus meteen te kennen gevend
dat het kind gedurende bijna vier jaar
bestendig aan de zorgen van de verweerders was toevertrouwd gebleven ;
Overwegende dat het arrest, door de
vordering tot afgifte van het kind af te
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redenen, die vordering als ongegrond verwerpt op grand van hogervermelde feitelijke gegevens, waarvan mag aangenomen worden dat zij door de procedurestukken en door de partijen ter kennis
van de rechter waren gebracht, die het
arrest beoordeelt en waaruit het de
nadelige gevolgen afieidt die een toewijzing van de vordering in de gegeven
omstandigheden met zich zou brengen ;
Overwegende dat de rechter aldus de
vordering geenszins afwijst op grand
van een exceptie van onbevoegdheid, nietigheid, verjaring, uitsluiting, onontvankelijkheid of enige andere exceptie
in de zin van artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat hij derhalve niet verplicht was de
heropening van de debatten te bevelen ;
Overwegende dat het arrest om
dezelfde redenen evenmin de bewijskracht van de conclusies van de partijen
of het door de eisers bedoelde " gerechtelijk contract " miskent of de regels van
de bewijslast schendt ;
Dat geen van de onderdelen van het
middel kan worden aangenomen ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 108, 372,
396bis, 450, 457, 469, 470 van_ het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de
wetten van 16 december 1851, 7 maart
1938, 15. december 1949, 8 april 1965
en 10 oktober 1967, 1232 van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het arrest de door eiseres tegen
de verweerders ingestelde vordering tot
afgifte van haar natuurlijk erkend minderjarig kind Pascal verwerpt, om de
reden dat eiseres weliswaar het ouderlijk
gezag uitoefent maar deze vordering een
ernstig gevaar oplevert voor de verdere
ontwikkeling van het kind, daar eiseres
hierdoor de affectieve binding tussen
het kind en de personen die het als zijn
ouders aaa"lziet wil verbreken ; dat hierdoor een onherstelbaar kwaad aan het
l<:::ind zou berokkend worden ; dat de vordering, die de algemene opvoedingsvoorwaarden van het kind op grove en
nadelige wijze wil wijzigen, client afgewezen te worden,
tenvijl, ee1•ste onderdeel, de affectieve
binding van het kind met de verweerders,
die het als zijn ware ouders beschouwt,
en de wijziging in de opvoeding van het
kind geenszins van die aard zijn dat zij
het bewaringsrecht geldig aan eiseres
kunnen onttrekken ; het belang van

het kind vermengd wordt met het belang
van de verweerders, die rechtsmisbruik
plegen door zich als de ware ouders voor
te doen, zodat deze motieven de beslissing
niet regelmatig rechtvaardigen (schending van de artikelen 108, 372, 396bis, 450
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet);
tweede onde1·deel, het arrest de beslissing om het bewaringsrecht over het
natuurlijk erkend minderjarig kind te
ontnemen, slechts had moeten treffen na
advies van de familieraad (schending
van de artikelen 450, 457, 469, 470 van
het Burgerlijk Wetboek, 1232 van het
Gerechtelijk Wetboek) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest zijn beslissing geenszins hierop steunt dat de
verweerders zich als de ware ouders van
het kind voordoen, doch aanstipt dat het
kind de verweerders als zijn ware ouders
beschouwt;
Overwegende dat het arrest, hetwelk
het ouderlijk gezag van eiseres over het
door haar erkend natuurlijk kind uitdrukkelijk bevestigt, zijn beslissing om,
in het belang van het kind, de afgifte
niettemin te weigeren, aan de hand van de
in het middel aangehaalde beschouwingen
wettelijk rechtvaardigt en regelmatig
motiveert;
Dat het onderdeel er voor het overige
op neerkomt de feitelijke beoordeling
van de rechter te bekritiseren ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat er voor de rechter
geen enkele wettelijke verplichting bestand om, alvorens uitspraak te doen, het
advies vaa"l de familieraad in te winnen ;
Dat het middel in geen van zijn onderdelen kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de kosten.
19 december 1975. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. de Vreese. - Gelijkl7tidende concl7t·
sie, de H. Declercq, advocaat-generaal. Pleiters, de HR. Houtekier en Butzler.
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1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
"OVEREENKOMST).
WEGVERKEERSONGEVAL. - BESLISSING WAARBIJ EEN BESTUURDER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT VERKLAARD VOOR
DE SCHADE. GEEN VASTSTELLING
WAARUIT KAN WORDEN AFGELEID DAT
DE SCHADE ZIOH OOK ZOU HEBBEN
VOORGEDAAN ZONDER DE FOUT WELKE
TEN LASTE VAN DE ANDERE BESTUURDER WERD VASTGESTELD. N IET
WETTELIJK VERANTWOORDE BESLISSING.

S0

Wannee1· een beslissing waarbij de
eism· alleen aanspmkelijk wordt verklaard vom· de gevolgen van een wegverlceersongeval ve1•nietigd wm·dt op grand
dat tiit de constateringen ervan niet kan
worden afgeleid dat de schade zich ook
zoti hebben voo1·gedaan zonder de jout
welke ten laste van de verwee1·der werd
vastgesteld, strekt de ve1·nietiging zich
niet tiit tot de beschikking dat de eiser
een fout hee;ft begaan waarvom· hij aanspralcel~ik is (S).
' (DECORTE, T. VAN DEN CRUYCE
EN LITISCONSORTEN.)

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). - ScHADE VERooRzAAKT DOOR DE RESPECTIEVE FOUTEN VAN VERSCHILLENDE PERSONEN.EENIEDER VAN HEN IS T.A.V. HET
SLACHTOFFER GEHOUDEN TOT VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING.
S° CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN.- BESLISSING WAARBIJ DE
ElSER ALLEEN AANSPRAKELIJK WORDT
VERKLAARD VOOR DE GEVOLGEN VAN
EEN ONGEVAL. VERNIETIGING OP
GROND ALLEEN DAT UIT DE CONSTATERINGEN VAN DE BESLISSING NIET KAN
WORDEN AFGELEID DAT DE SCHADE
ZIOH OOK ZOU HEBBEN VOORGEDAAN
ZONDER DE FOUT WELKE TEN LASTE
VAN DE VERWEERDER WERD VASTGESTELD. 0MVANG VAN DE VERNIETIGING.

1° Niet wettelijk vemntwom·d is de beslissing waarbij een besttiurde1" alleen aanspmkelijk ivordt vm·klaa1·d voo1· de gevolgen van een wegverkem•songeval, als
zij niet constateert dat de schade zoals
zij zich heejt voo1•gedaan, zich oolc Zoti
hebben vom·gedaan zondm· de jotit welke
ten laste van de ande1·e bestuti1"de1' we1·d
vastgesteld (1). (Artt. 1S82 en 1S8S
B.W.)

2° W annee1· door de 1"espectieve jouten van
verschillende pe1·sonen schade is veroorzaalct, is eeniede1· van hen t.a.v. het
slachtoffe1' gehouden tot volledige schadevm·goeding (2). (Artt. 1S82 en 1S8S
B.W.)
(1) en (3) Raadpl. cass., 9 december 1974
(A?T. cctss., 1975, blz. 421); 27 november 1975,
sup1·a, blz. 399.
(2) Cass., 9 september 1975, twee arresten,
supra, blz. 49 en 50.

ARREST (vertaling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 25 maart 1975 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiseres :
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 ingesteld tegen eiseres :
1° door de verweerders Adolf Van den
Cruyce en de N ationale Bond der Liberale
Mutualiteitsfederatien van Belgie :
Over het 1niddel afgeleid uit de schending van de artikelen 21, inzonderheid
21-1, van het koninklijk besluit van
14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
1S82, 1S8S van het Burgerlijk Wetboek,
S, 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering en 97 van
de Grondwet,
doonlat met verwerping van bet subsidiair door beklaagde aangevoerde verweer, ertoe strekkende het grootste
gedeelte van de aansprakelijkheid aan
Adolf Van den Cruyce toe te schrijven,
het arrest beslist dat het ongeval enkel
te wijten is aan de niet-reglementaire
en klaarblijkelijk onvoorzichtige gedraging van
beklaagde,
die op
de
steenweg een plaats had ingenomen en
behouden die veel te ver verwijderd was
van de rechterrand hiervan,
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terwijl het arrest vaststelt dat de aanrijding tnssen de voertnigen van beklaagde en Van den Crnyce zich heeft
voorgedaan toen laatstgenoemde, die
rechtdoor reed, de door de beklaagde
bestunrde Volvo rechts inhaalde ; het
inhaHm slechts rechts mag geschieden
wanneer de in te halen bestnnrder
heeft te kennen gegeven dat hij voornemens is links af te slaan en zich naar
links heeft begeven om deze beweging
nit te voeren ; het arrest nochtans
geenszi:ns vaststelt dat eiseres haar voornemen te kennen had gegeven links af
te slaan en dat zij zich naar links had
begeven om die beweging nit te voeren,
wel integendeel; Van den Crnyce clientengevolge niet rechts mocht inhalen,
tenzij met overtreding van artikel 21-1
van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer, en, nn zoals de
rechters in hoger beroep het zelf vaststellen hij dit toch deed, hij niet mocht
worden ontslagen van alle aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen van
het ongeval :
Overwegende dat het arrest vaststelt
clat de door de eiseres eri door verweerder
Adolf Van den Crnyce bestnurde wagens
in botsing zijn gekomen; toen laatstgenoemde rechts eiseres inhaalde, die
zelf naar rechts afsloeg;
Overwegende dat blijkens de vaststellingen van het arrest verweerder Adolf
Van den Crnyce zich niet bevond in het
geval waarin volgens het wegverkeersreglement een bestnnrder rechts en niet
links moet inhalen ; dat, door erop te
wijzen dat hij rechts inhaalde, het
arrest derhalve wijst op een font van
zijnentwege ;
Dat, bij ontstentenis van de vaststelling dat de schade zoals zij zich heeft
voorgedaan, zich zonder die font toch
zon hebben voorgedaan, het arrest niet
wettelijk beslist dat eiseres aileen aansprakelijk is voor cle schadelijke gevolgen
van het ongeval ;
Dat het middel gegrond is;
2° door de verweerders Jeanine Van den
Crnyce, Fran9ois ·Bettens en de Belgische
Staat, Minister van Openbare Werken :
Overwegende dat, wanneer de door het
slachtoffer geleden schade te wijten is
aan de samenlopende fonten van verscheiclene personen, ieder van hen, ten
opzichte van het slachtoffer, gehonden
is tot vergoeding van de gehele
schade;

Overwegende dat het him·boven overgenomen middel geen invloed kan hebben
op de ten gunste van de verweerclers
Jeanine Van. den Crnyce, Fran9ois Bettens
en de Belgische Staat nitgesproken veroordelingen, daar deze in geval van
samenlopende font van de verweerder
Adolf Van den Crnyce wettelijk gerechtvaardigd blijven;
Dat het middel niet ontvankelijk is
wegens het ontbreken van belang ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen eiseres door de verweerders
Adolf Van den Crnyce en de N ationale
bond der liberale mntualiteitsfederatien
van Belgie, maar behalve voor zover
het beslist dat eiseres een fout heeft
begaan, waarvoor zij 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 eiseres in de helft van
de kosten en de verweerders Adolf
Van den Crnyce en de Nationale bond
der liberale mntualiteitsfederatien ieder
in een vierde van cle kosten; verwijst cle
aldns beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Bergen.
22 december 1975. 2e kamer. V oo?'Zittm·, .Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggevm·,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclttsie,
cle H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.
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CASSATIEMIDDELEN.

STRAFZAKEN. BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. MIDDEL WAARBIJ AAN DE
RECHTER IN HOGER BEROEP WORDT
VERWETEN UITSPRAAK TE HEBBEN GEDAAN OP EEN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING DIE BIJ HEM NIET AANHANGIG WAS. BESLISSING DIE ZONDER KOSTEN DE BESLISSING VAN DE•
EERSTE RECHTER HEEFT BEVESTIGD.MIDDEL VAN BELANG ONTBLOOT.

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
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van belang, is het middel waa1·bij aan de
beslissing van de ?'echter in hoge1· beroep
wo1·dt verweten uitspmak te hebben
gedaan op een burgedijke rechtsvm·dering die bij hem niet aanhangig was,
omdat deze beslissing enkel de beslissing
van de ee?·ste ?'echter zonder kosten bevestigt (1).
(OOLLART, T. RASQUINET EN NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP (( BELGISOHE MAATSOHAPPIJ VAN ALGEMENE VERZEKERINGEN >>.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

22 december 1975. - 2e kamer. Voo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VM·slaggeve1·,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleiter, de H. Fally.

2e KAMER.- 22 december 1975.
1° VOORZIENING IN CASSATIE.
VORM. STRAFZAKEN. BETICHTING VAN VALSHEID TOT STAVING VAN
EEN MIDDEL. VERZOEK TOT BETICHTING VAN VALSHEID TER GRIFFIE
INGEDIEND MEER DAN TWEE MAANDEN
NA DE INSOHRIJVING VAN DE ZAAK OP
DE ALGEMENE ROL. fuT HOF
HOUDT HIERMEE GEEN REKENING.
2° BETICHTING VAN VALSHEID. STRAFZAKEN. 0ASSATIEGEDING. BETIOHTING VAN VALSHEID TOT STAVING VAN EEN MIDDEL. - VERZOEK
(1) Raadpl. cass., 2 september 1975, sup1·a,
biz. 5 ; vgl. cass., 21 maart 1973 (A1'1', cass.,
1973, biz. 719).
(2) Raadpl. cass., 20 juni 1972 (A1'1', cass.,
1972, blz. 1003).
Raadpi. Rep. p1·at. d1·. belge, v 0 Pou1·voi en
cassation en matie1·e civile, nr. 333, en FAYE,
La Cou1· cle cassation, nrs. 254 en 255 : in burgerlijke zaken kan het verzoek tot betichting
van valsheid in iedere stand van de zaak worden ingediend.
Zle de piechtige openingsrede door de procureur-generaai R. Hayoit de Termicourt uit-

TOT BETIOHTING VAN VALSHEID TER
GRIFFIE INGEDIEND MEER DAN TWEE
MAANDEN NA DE INSOHRIJVING VAN DE
ZAAK OP DE ALGEMENE ROL. - RET
HOF HOUDT HIERMEE GEEN REKENING.

1° en 2° In strajzaken hottdt het H of geen
rekening met een verzoek tot betichting
van valsheid dat te1· g1·ijfle van het Hoj
is ingediend mee1· dan twee maanden
na de dag waa1·op de zaak op de algemene 1·ol is ingeschTeven (2). (Artikelen 420bis, 458 en 459 Sv.)
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, LANDSBOND DER OHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, VAN WILDEMERSCH EN LANDSBOND VAN NEUTRALE
1\'IUTUALITEITSVERBONDEN, T. LISARDE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 april 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Charleroi ;

I. Op de voorzieningen van de Belgiselle Staat, Minister van openbare
werken, en van de Landsbond van neutrale mutualiteitsverbonden, burgerlijke
partijen :
Overwegende dat de eisers geen middel
aanvoeren;

II. Op de voorzieningen van. de Landsbond der christelijke mutualiteiten en
van Michel Van Wildemersch, burgerlijke partijen :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1382, 1383
van het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
gesproken op 1 september 1966, " Considerations sur Ie projet de Code judiciaire », nr. 17,
noot 89, alsmede cass., 12 maart 1973 (A1-r.
cass., 1973, biz. 688) : de regels die in burgerlijke zaken voor de betichting van valsheid
van toepassing zijn zijn niet van toepassing
in strafzaken.
Inzake de betichting van vaisheid in strafzaken is geen toeiati;ng van het Hof meer
nodig voor het formaliseren van de valsheid :
raadpl. hieromtrent cass., 3 november 1969
(A1'1', cass., 1970, blz. 224).

-497Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 153, 190, 194,
209, 210 en 2ll van het Wetboek van
strafvordering,
dom·dat de voorzitter van de zevende
kamer van de Correctionele Rechtbank te
Charleroi zijn gevoelen over de zaak
heeft geuit en de debatten heeft gesloten
voordat de rechter-verslaggever zijn verslag heeft kunnen beeindigen, de burgerlijke partijen in hun verklaringen konden
worden gehoord en het openbaar ministerie zijn vordering heeft kunnen beeindigen, en hij het vonnis op staande voet
op dezelfde zitting heeft uitgesproken,
zonder er over te hebben beraadslaagd
met de twee andere rechters van de zetel
van de rechtbank,
te1•wijl alle en afzonderlijk elk van de
aldus niet nageleefde rechtsvormen substantieel en op straffe van nietigheid
voorgeschreven zijn :
Overwegende dat de eisers een verzoek
hebben ingediend tot betichting van
valsheid tegen het proces-verbaal van de
terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Charleroi van. 22 april 197 5 en
tegen het vonnis van dezelfde datum,
voor zover die alden de vervulling van
rechtsvormen vaststellen, die volgens het
middel niet werden nageleefd ;
Overvvegende
dat
luidens
artikel 420bis, lid 2, van het wretboek van
strafvordering na verloop van twee
maanden sedert de dag waarop de zaak
op de algemene rol is ingeschreven, de
eiser in cassatie geen memories of stukken
meer nmg indienen, behalve alden van
afstand of van hervatting van het geding
of akten waaruit blijkt dat de voorziening doelloos is geworden ;
Overwegende dat een verzoek tot betichting van valsheid geen van de stukken
is die limitatief in voornoemde wetsbepaling worden opgenoemd en die kunnen
worden ingediend na het verstrijken van
de termijn van twee maanden die erin
wordt vermeld;
Overwegende dat het verzoek tot betichting van valsheid door de eisers op de
gTiffie van het Hof werd :ll1.gediend op
13 oktober 1975, dit is na het verstrijken
van de termijn van twee maanden vanaf
de dag waarop de zaak op de algemene
rol op 15 mei 1975 werd ingeschreven;
Dat het Hof derhalve geen acht kan
slaan op genoemd verzoek ;
Overwegende dat de feiten, waarop het
middel steunt, ofwel worden tegengesproken door de vaststellingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting en

van het vonnis, ofwel geen steun vinden
in de stukken, waarop het Hof vermag
acht te slaan;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen ; veroordeelt de eisers in de kosten
van hun voorzieningen.

22 december 1975. 2e kamer. Vootzitte?', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vetslaggeve~·,
de H. Meeus.- Gelijkl~tidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal.
Pleite~·, de H. Van Ryn.

2e KAMER.- 22 december 1975.
1o BEWIJS.- STRAFZAKEN.- STRAF·
VORDERING. BESLISSING DAT DE
BEKLAAGDE HET BEWIJS VAN ZIJN
GOEDE TROUW NIET KAN LEVEREN. BESLISSING DIE TER VERWERPING VAN
DE BEWERINGEN VAN DE BEKLAAGDE
STEUNT OP FEITELIJKE GEGEVENS DIE
ZIJ VASTSTELT. GEEN OJ\iKERING
VAN DE BEWIJSLAST.
STRAF2° CASSATIEMIDDELEN. ZAKEN.- SOHENDING VAN DE REOHTEN
VAN DE VERDEDIGING. MIDDEL
HIERUIT AFGELEID DAT EEN AAN DE
PROOUREUR DES KONINGS GERIOHT
STUK NIET IN HET DOSSIER STEEKT.
- MIDDEL VOOR HET EERST VOOR HET
HoF VOORGEDRAGEN. NIET-ONTVANKELIJKHEID,
1o De beslissing dat, in st1·ijd met zijn

bewe1·ingen, de beklaagde het bewijs van
zijn goede t1·ouw niet kan leve1·e~~ en die
feitelij ke gegevens vaststelt waa1·~•it zij
de kwade t~·ouw van de beklaagde ajleidt,
kee~·t de bewijslast niet om (1). (Beginsel
van de bewijslast in strafzaken.)
hie1·~•it ajgeleid dat een aan
de p1'0CU1'eU1' des Konings ge1·icht stuk
niet in het dossiet steekt en z~tlks met
schending van de 1·echten van de ve1'dediging, lean niet vom· het eetst voot het
Hof wo1·den vootgedmgen (2).

2o Het middel

(l) Raadpl. cass., 12 november 1974 (A1-r.

cass., 1975, biz. 324).
(2) Raadpl. cass., 28 oktober 1974 (Arr.

cass., 1975, biz. 267).

498(DE PATOUL.)
Met de notities overeenstemmend
arrest.
22 december I975. 2 6 h:amer. Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VeTslaggeve1·,
de H. Meeus.- Gelijklttidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. P. Legros (van de balie te
Brussel).

2 6 KAMER. -

22 december 1975.

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING
WORDT AFGEWEZEN ZONDER TE ANTWOORDEN OP DE CONCLUSIE WAAROP
DEZE IS GEGROND.- NIET MET REDENEN OMKLEDE BESLISSING.
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- SCHADE OPGELOPEN DOOR IEMAND AAN WIE EEN
KIND WERD TOEVERTROUWD DAT DOOR
EEN ONGEVAL WORDT GETROFFEN. SCHADE DIE KAN WORDEN VERGOED.
I 0 Niet 1'egelmatig met 1·edenen omkleed

is de beslissing waaTbij een voTdm·ing
van de btwge1'lijke paTtij wm·dt afgewezen
zondm· te antwooTden op de conclusie
waaTop deze voTdeTing is gegTond (1).
(Art. 97 Grondwet.)
2° De schade opgelopen dom· iemand aan
wie een kind we1·d toeve1't1'0ttwd doo1'dat dit kind dom· een ongeval wm·d
getmifen kan tot veTgoeding aanleiding
geven ongeacht de am·d van de band
tussen de gett·oifene en de benadeelde (2).
(Artikelen I382 en I383 B.W.)
(CROMMEN, BREVERS EN SIMONIS,
T. PHILIPPE,)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; -

vonnis, op 30 juni I975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Luik;
Overwegende dat het vonnis alleen
uitspraak doet op de civielrechtelijke
vorderingen ingesteld door de eisers
tegen verweerder ;
I. Op de voorziening van Simonis :

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 4I8, 420 van het Strafwetboek, I382, I383 van het Burgerlijk
W etboek, 3 en 4 van de wet van I7 april
I878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering,
doo1·dat het vonnis weigert aan eiseres
schadevergoeding toe te kennen wegens
morele schade en kleine kosten, op grond
dat « in de huidige stand van de rechtspraak de tussen het kind en Simonis
bestaande band niet nauw genoeg is om
aan die burgerlijke partij uit clien hoofde
een vergoeding toe te kennen ,,
zondet' te antwoonlen op de conclusie
waarin eiseres aanvoerde, niet dat zij
een morele schade had geleden, maar wel
een materiele schade tengevolge van de
ontreddering van het gezinsleven, de
noodzaak van een bestendige aanwezigheid in het ziekenhuis en van een toenemend dagelijks toezicht :
Overwegende dat het vonnis geen
antwoord geeft op de in het middel vermelde conclusie ;
Dat dit middel gegrond is ;
II. Op de voorziening van Brevers :
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van dezelfde wetsbepalingen,
doordat het vonnis weigert aan eiser
schadevergoeding toe te kennen, uit
hoofde van kosten voor het verblijf van
zijn echtgenote in het ziekenhuis, op
grond dat de eerste rechter terecht heeft
geoordeeld dat die kosten een compensatie waren voor het onderhoud thuis,
zondet· te antwoo1•den op de conclusie
waarin eiser aanvoerde dat de kosten
voor het verblijf in het ziekenhuis hoger
waren dan het normale onderhoud thuis ;
Overwegende dat het vonnis geen antwoord geeft op de in het middel vermelde
conclusie ;

Gelet op het bestreden

(1) Oass., 4 maart 1975 (A1-r. cass., 1975,
blz. 753).

(2) Het kind dat door het ongeval werd
getroffen was sinds tal van jaren aan de eisers
Brevers-Simonis toevertrouwd.
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Dat het middel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit de
schending van dezelfde wetsbepalingen,
dooTdat het vonnis weigert aan eiseres
schadevergoeding toe te kennen wegens
morele schade en ldeine kosten, op grond
dat << in de huidige stand van de rechtspraak de tussen het kind en Simonis
bestaande band niet nauw genoeg is om
aan deze uit dien hoofde een vergoeding
toe te kennen ,,
te1·wijl de schade vaststond, door
verweerder niet werd betwist en zelfs in
beginsel door de rechtbank erkend werd :
Overwegende dat eiser uitdruldmlijk
bij conclusie had gevorderd dat zijn
morele schade zou worden hersteld en
dat de kosten voortkomende uit de ongemakken van het verblijf in een ziekenhuis zouden worden vergoed ;
Overwegende dat enerzijds het bestaan of de aard van de band tussen het
door bet kwestieus ongeval getroffen
kind en eiser geen invloed heeft op verweerders verplichting tot vergoeding van
de materiiile schade door eiser ten
gevolge van dit ongeval geleden;
Overwegende anderzijds dat he't aan de
feitenrechter toekomt om soeverein in
feite het bestaim en de draagwijdte van
de morele schade die tengevolge van een
onrechtmatig feit is ontstaan, te beoordelen, alsmede het beclrag vast te stellen
van de vergoeding bestemd tot het herstel
ervan, binnen de grenzen van de vordering;
Dat de rechter bij de beoordeling van
het bij hem aanhangige geval niet
dwingend gebonden is door de criteria
die hij meent uit de rechtspraak te
kmmen afleiden ;
Overwegende dat, door voornoemde
rechtsvordering om de in het middel
vermelde redenen te verwerpen, de
rechters in hoger beroep hem beslissing
dienaangaande niet wettelijk hebben
gerechtvaardigd ;
Dat het middel gegrond is ;

III. Op de voorziening van Crommen
qualitate qua ( l) :
Over het middel, afgeleid uit de schending van dezelfde wetsbepalingen,
doo1·dat het vonnis beslist dat de vordering wegens verlies van het eerste schooltrimester niet gegrond is,
(1) Deze eiseres oefende de ouderlijke macht

over het kind uit.

te1·wijl de schade tengevolge van de
achterstand van het kind op school vaststaat en zelfs erkend wordt door verweerder, die had aangenomen dat de
studies van het kind tengevolge van zijn
afwezigheid fel werden verstoord en zelfs
dienaangaande subsidiair had voorgesteld een
bedrag van
30.000 of
40.000 frank te betalen :

Overwegende dat de rechters in hoger
beroep in feite hebben beslist dat de
afwezigheid van het kind op school
gedurende een trimester voor het slachtoffer geen materiiile schade heeft teweeggebracht;
Dat het midde1 niet kan worden aangenomen;
Om clie redenen, en zonder dat er
aanleiding toe is het tweede door de
eiseres Simonis aangevoerde middel te
onderzoeken, dat geen ruimere cassatie
zou lmnnen meebrengen, vernietigt het
bestreden vonnis, voor zover het uitspraak doet op de civielrechtelijke vordering ingesteld door die eiseres, en voor
zover het weigert aan eiser Brevers
schadevergoeding toe te kennen voor
kosten van verblijf van zijn echtgenote
in de ldiniek, voor morele schade en
ongemakken volgende uit het verblijf
van het kind in een ziekenhuis, en hem
in de kosten veroordeelt ; verwerpt de
voorziening van Crommen ; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde
beslissing;
veroordeelt
Crommen in de kosten van zijn voorziening ; veroordeelt verweerder in de
overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger
beroep.
22 december 1975. 2 8 kamer. Voo1·zittm·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Evrard (van de balie te
Luik).
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1° WEGVERKEER.- BESTUURDER DIE
VERVALLEN VERKLAARD

IS

VAN HET

-500RECHT TOT STUREN EN DIE BIJ DE GRIFFIER VAN RET GERECHT DE BESLISSING
HEEFT UITGESPROKEN DE VEREISTE
STUKKEN NIET BINNEN DE GEPASTE
TIJD INLEVERT OF DOET TOEKOMEN.
0VERTREDING VAN ARTIKEL 46,
§ I, VAN DE WET BETREFFENDE DE
POLITIE OVER HET WEGVERKEER.
TOE TE PASSEN STRAF.

20 STRAF.- BESTUURDER DIE VERVALLEN VERKLAARD IS VAN HET RECHT TOT
STUREN EN DIE BIJ DE GRIFFIER VAN
GERECHT DAT DE BESLISSING HEEFT
UITGESPROKEN DE VEREISTE STUKKEN
NIET BINNEN DE GEPASTE TIJD INLEVERT OF DOET TOEKOMEN. 0VERTREDING VAN ARTIKEL 46, § I, VAN DE
WET BETREFFENDE DE POLITIE OVER
RET WEGVERKEER.- TOE TE PASSEN
STRAF.

so

CASSATIE.
VooRZIENING
OP
BEVEL VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE.
VONNIS VAN DE POLITIERECHTBANK
WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD TOT EEN STRAF WELKE BIJ
DE vVET NIET IS VASTGESTELD.
VERNIETIGING MET VERWIJZING.

I o en 2° TYanneer een best~t~wder die ve?'vallen verklaa1·d is van het ?'echt tot st~wen
zijn ?'ijbewijs, lee?'VM'g~mning en zijn
identiteitskaart of het als zodanig
geldend bewijs niet binnen de gepaste
tijd bij de griffim· van het gencht dat de
beslissing heeft ttitgesproken inleve1·t of
doet toekomen, wo1·dt hij gestmft met een
gevangenisstmf van een dag tot een
maand en tot een geldboete van 10 tot
500 fmnk of met een van deze stmffen
alleen ; de wet stelt op clit misd1·ijf geen
vervallenverklm·ing van het ?'echt tot
stu1·en. (Art. 46, §§ I en 8, wet betreffende de politie over het wegverkeer.)
S0 Op de voorziening van de proc~weur
genemal ingesteld op bevel van de minister van justitie vemietigt het Hof het
vonnis van de politie1·echtbank, waa1•bij
de beklaagde wordt vemordeeld tot een
stmf welke bij de wet niet is gesteld, en
ve1·w~jst de zaak naar een ande1·e politierechtbank (I).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF
VAN CASSATIE, IN ZAKE POURTOIS.)
ARREST

RET HOF ; -

volgende vordering van de procureurgeneraal bij het Hof van cassatie ;
« Aan de tweede kamer van het Hof
van cassatie :
>> De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten
dat de Minister van .Justitie hem bij
schrijven van 29 oktober I975, Bestuur
der Wetgeving, nr. ISO.SS6/S09fAP/Div.,
bevel heeft gegeven bij het Hof overeenkomstig artikel44I van het Wetboek van
strafvordering aangifte te doen van het
in kracht van gewijsde gegane vo:nnis van
IS september I974 van de Politierechtbank te Peruwelz, waarbij Pourtois
Octave, hulparbeider, geboren te Antoing
op 2 januari I9SO, gehuisvest te Doornik,
rue Haigne nr. S6, tot IOO frank geldboete en tot de vervallenverklaring van
het recht tot sturen van. een voertuig
van de categorieiin A tot F werd veroordeeld, wegens <,JVertreding van artikel 46,
§ I, van de wet betreffende de politie
op het wegverkeer, welk feit te Peruwelz
op 25 n1aart I97 4 werd gepleegd.
>> Luidens § 8 van artikel 46 van de wet
op de politie van het wegverkeer worden
de overtredingen van de bepalingen van
§ I van ditzelfde artikel gestraft met een
gevangenisstraf van een dag tot een
maand en met een geldboete van IO tot
500 frank of met een van die straffen
aileen.
>> N och voornoemde, noch enige andere
bepaling legt voor voornoemde misdrijven de vervallenverklaring van het recht
tot sturen op. Derhalve blijkt de straf
van het ten deze uitgesproken verval
onwettelijk.
" Bovendien, daar de politierechtbank
ten onrechte heeft beschouwd dat de vervallenverklaring van het recht tot sturen
een bestanddeel van de straf zou opleveren en de geldboete noodzakelijkerwijs
heeft vastgesteld naar rato van die
vervallenverklaring, blijkt dat de vernietiging onbeperkt moet zijn.

» Om die redenen, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het
Hof gelieve het aangegeyen v01mis te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de ven1ietigde beslissing en de zaak
naar een andere politierechtbank te
verwijzen.

(ve1•taling).
Gelet op de hierna

(1) Raadpl. cass., 30 juni 1975 (A1·1·. cass.,
1975, blz. 1171).
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Brussel, 4 november 1975.
>> Voor de procureur-generaal,
>> De advocaat-generaal,
>> (get.) Colard >>;
Gelet op artikel 441 van het W etboek
van strafvordering, met aanneming van
de gronden van genoemde vordering,
vernietigt voornoemd vonnis van 18 september 197 4 van de Politierechtbank te
Peruwelz, uitgesproken tegen Octave
Pourtois ; beveelt dat van dit arrest
melding zal gemaakt worden op de kant
van de vernietigde beslissing; verwijst de
zaak naar de Po1itierechtbank te Bergen.
>>

22 december 1975. 2e kamer. V oo1·zitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Baron Vin<;otte. Gelijkltddende conclttsie, de H. Colard, advocaat-generaal.

ze KAMER. -

23 december 1975.

1o HERS TEL IN EER EN RECHTEN.
- STRAFZAKEN.- ElSER DIE IN RET
BUITENLAND VERBLIJFT OF ER REEFT
VERBLEVEN. DE PROCUREUR DES
KONINGS KAN DE OVER TE LEGGEN
VERKLARINGEN BEPALEN OF ZICR DE
NODIGE BESCREIDEN VERSCRAFFEN.
2° HERSTEL IN EER EN RECHTEN.
- STRAFZAKEN.- ElSER DIE IN RET
BUITENLAND VERBLIJFT OF ER VERBLEVEN REEFT. - ARREST VAN DE
KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING
WAARIN NIET WORDT VASTGESTELD DAT
DE REGEL VAN ARTIKEL 629, 4°, LID 1
EN 2, VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDERING IN ACRT GENOMEN IS EN
DE REDENEN NIET WORDEN OPGEGEVEN
WAAROM DIE REGEL TEN DEZE NIET
VAN TOEPASSING ZOU ZIJN. - BESLISSING DAT NIET BEvVEZEN IS DAT DE
VERZOEKER IN RET BUITENLAND EEN
(1) Raadpl. cass., 4 september 1961 (Bttll.
en Pas., 1962, I, 13) en 20 juni 1966 (ibid.,
1966, I, 1352); zie A. MEEUS, "La loi du
7 avril 1964 relative a !'effacement des condamnations et a la rehabilitation en matiere
penale "• Rev. d1·. pen. et c1'im., 1964-1965,
blz. 607 en vlg., inz. blz. 624-625 en 629;
J. EEOKHOUT, "Effacement des condamna-

VASTE VERBLIJFPLAATS HEEFT.- GEEN
GEMOTIVEERDE BESLISSING.
1° vVannee1• de Ve1'001'deelde, die een Ve1'Zoek
tot he1·stel in ee1· en 1'echten heeft ingediend, in het buitenland ve1·blijft of e1'
heeft veTbleven, bepaalt de p1'QCU1'ett1'
des Konings die van het veTzoek kennis
heeft gekTegen welke ve1'kla1'ingen moeten
w01·den ove1•gelegd te1· ve1·vanging van
de ve1'kla1'ingen waaTvan spmke in a1'tikel 629, 4°, lid 1, van het Wetboek van
stmfvo1'de1'ing of veTschaft hij zich de
nodige bescheiden. (Art. 629, 4°, lid 1
en 2, Sv.)
2° W annee1• de ve1·oo1'deelde, die een ve1•zoek
tot heTstel in ee1' en 1'echten heeft ingediend, in het buitenland veTblijft of e1·
heeft ve1·bleven, is niet 1·egelmatig met
1'edenen omkleed het a1'1'est van de kame1·
van inbeschuldigingstelling dat beslist
dat niet bewezen is dat de ve1'zoeke1' een
vaste ve1·blijfplaats in het buitenland
heeft gehad zonde1· vast te stellen dat de
1'egel van a1·tikel 629, 4°, lid 1 en 2, van
het W etboek van stmfvo1'de1·ing in acht
genomen is of zonde1' de Tedenen op te
geven waa1•om die 1'egel ten deze niet
van toepassing zmt zijn (1).
(LEIZAROVITS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 18 juni 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Antwerpen, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Over het middel afgelE;Jid uit de scherrding van. de artikelen 624 en 629 van het
Wetboek van strafvordering, en 97 van
de Grondwet,
do01·dat het arrest eisers v erzoek tot
herstel in eer en rechten afwijst om de
redenen dat '' hij aldus geen vaste verblijfplaats had in Belgiii tijdens de
periode van 31 december 1969 tot 26 mei
1971, en dat hij tijdens dezelfde periode
evenmin. een vaste verblijfplaats had in
tions et rehabilitation penale "• Jou?'n. des
t?'ib., 1964, blz. 717 en vlg., inz., blz. 722;
zie ook de memorie van toelichting van het
wetsontwerp dat de wet van 7 april 1964 is
geworden (Gedr. St. Senaat, zitt. 1962-1963,
nr. 38, blz. 5 tot 7), alsmede het verslag van
de senaatscommissie voor justitie (Gedr.
St. Senaat, zitt. 1962-1963, nr. 186, biz. 7).

-502het buitenland ; dat uit de voorgelegde
bescheiden enkel blijkt dat verzoeker
in het land Israel vertoefde en dan nog
voor een kortere tijdsspanne dan de
bovengenoemde periode ; dat echter uit
de gevoegde stukken het door artikel 624
van het Wetboek van strafvordering
vereiste bewijs van vaste verblijfplaats
in Belgie of in het buitenland geenszins is
geleverd ,,
tm·wijl, em·ste onde1·deel, eiser ingeschreven werd in het bevolkingsregister
te Berchem op 24 oktober 1961, komende
van Antwerpen, en op 29 oktober 1968
te Antwerpen, komende van Berchem,
en te Antwerpen afgeschreven werd op
29 mei 1970; eiser op 23 oktober 1970
van de vreemdelingenpolitie te Antwerpen een voorlopig bewijs kreeg van
immatriculatie en te Antwerpen werd
ingeschreven op 26 mei 1971, en het aldaar afgeleverd getuigschrift van goed
gedrag en zeden vermeldt dat eiser
terug woonachtig is te Antwerpen sedert
23 oktober 1970; eiser inderdaad gedurende de periode van circa 31 december
1969 tot 23 oktober 1970 verbleven heeft
in het buitenland, met name in Israel ;
de procureur des Konings te Antwerpen
nagelaten heeft, in strijd met wat artikel 629 van het Wetboek van strafvorderirtg voorschrijft, voor de periode van
het verblijf van eiser in Israel, te bepalen
welke verklaringen moeten worden overgelegd of zich de nodige bescheiden te
verschaffen ;
tweede ondm·deel, uit de bewoordingen
van het arrest enerzijds blijkt dat eiser
in Israel « vertoefde " en anderzijds dat
het door artikel 624 van het W etboek van
strafvordering vereiste bewijs van zijn
vaste verblijfplaats niet zou zijn geleverd,
zodat het arrest voornoemde bepaling
en artikel 97 van de Grondwet schendt,
nu het « vertoeven " in Israel gedurende
de vermelde periode moet beschouwd
worden als .een vaste verblijfplaats; het
arrest minstens dubbelzinnig en onduidelijk is, nu het het niet mogelijk maakt
te weten of het in feite heeft willen beslissen dat eiser gedurende een bepaalde
periode van de proeftijd niet in Belgie
heeft verbleven, ofschoon de bewijsstukken desaangaande, onder meer de
aanduiding van de woonst op het getuigschrift van goed gedrag en zeden, werden
miskend en de nodige bescheiden aangaande het verblijf van eiser in het
buitenland door de procureur des Konings
niet werden vastgesteld, dan wel of het
in rechte heeft willen beslissen dat zelfs
indien het bewijs van · vertoef in het

buitenland geleverd is, dit niet beantwoordde aan het vereiste van artikel 624
van het W etboek van strafvordering :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld « dat verzoeker, toen hij, zoals
hij zelf aan de politie verklaarde, op
31 december 1969 hetland had verlaten,
zulks klaarblijkelijk had gedaan met
het inzicht niet meer weer te keren naar
Belgie, vermits hij toegaf geen belangen
meer te hebben behouden aan zijn adres
Charlottenlei 5, en dat hij bovendien
ontslag nam bij zijn beroepsvereniging ;
dat hij pas terug alhier werd ingeschreven op 26 mei 1971 ,, het arrest met de
in het middel aangehaalde redenen ver.
volgt;
Overwegende dat het arrest aldus
aanneemt dat eiser in het buitenland
heeft verbleven, maar niet is bewezen
dat hij aldaar een vaste verblijfplaats
heeft gehad ;
Overwegende dat artikel 629 van het
vVetboek van strafvordering zoals het is
vervangen bij artikel 12 van de wet van
7 april 1964, na de bescheiden te hebben
opgesomd die de procureur des Konings
zich laat afgeven, en daaronder sub 4°
te hebben vermeld de ·verklaringen van
de burgemeester der gemeenten waar de
verzoeker gedurende de proeftijd heeft
verbleven, betreffende het tijclstip en de
duur van zijn verblijf in elke gemeente,
zijn beroepsarbeid, zijn middelen van
bestaan en zijn geclrag gedurende die
tijd, voorschrijft dat, wanneer de verzoeker in het buitenland heeft verbleven,
de procureur des Konings bepaalt welke
verklaringen moeten worden overgelegd
ter vervanging van de hierboven vermelde, of zich de nodige bescheiden verschaft;
Overwegende dat, nu het arrest niet
vaststelt dat die regel werd nageleefd
en evenmin aangeeft waarom die regel
ten deze niet toepasselijk zou zijn, het
zijn beslissing dat niet bewezen is dat
eiser in het buitenland een vaste verblijfplaats heeft gehad niet regelmatig met
redenen o_mldeedt ;
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 ; verwijst de
zaak naar het Hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling.
23 december 1975. 2e kamer. Voo1·zitte1·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,

de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleite1·,
de H. Van Leuven (van de balie te Antwerpen).
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1o TELEGRAAF EN TELEFOON. TAKS OP DE TOESTELLEN VOOR HET
. ONTVANGEN VAN UITZENDINGEN VAN
DE RADIO-OMROEP EN VAN OMGEROEPEN
TELEVISIEUITZENDINGEN. IEMAND
DIE GEEN TOESTEL MEER HOUDT EN
NIET VOLDOET AAN DE VERPLIOHTING
DE BEVOEGDE DIENST TE VERWITTIGEN. VERPLIOHTING DE TAKS VAN
HET VOLGENDE JAAR TE BETALEN. ZELFS INDIEN DE NIEUWE HOUDER TE
GEPASTEN TIJDE DE BEVOEGDE DIENST
HEEFT VERWITTIGD EN DE TAKS HEEFT
BETAALD.

2° TELEGRAAF EN TELEFOON.
TAKS OP DE TOESTELLEN VOOR HET
ONTVANGEN VAN KLANKUITZENDINGEN
VAN DE RADIO-OMROEP EN VAN Ol\'[GEROEPEN TELEVISIEUITZENDINGEN. AARD.

1° H ij die geen televisietoestel mee?' houdt,
als bedoeld in a1·tikel 2 van de wet van
26 janum·i 1960 bet1·ef!ende de taksen
op de toestellen voo1· het ontvangen van
?'adio-omroepuitzendingen, en niet voldoet aan de verplichting de bevoegde
dienst te ve1·wittigen, OVM'eenkomstig
a1·tikel 10, lid 5, van de genoemde wet,
is verplicht de taks van het volgend
jaar te betalen, zelfs indien de nieuwe
houder te gepasten tijde de bevoegde
dienst heeft ve1·wittigd en de taks heeft
betaald.
2° De taks op de toestellen vom· het ontvangen van klankuitzendingen van de
?'adio-orm·oep en van omgM'oepen televisieuitzendingen is geen belasting (1).
(DE PROOUREUR DES KONINGS
TE DENDERMONDE, T. DE GENDT.)
ARREST.

RET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 10 februari 1975 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde ;
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Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van artikel 10 van de wet
van 26 januari 1960,
doordat het vonnis, als antwoord op de
redenen vermeld in de akte van hoger
beroep van het openbaar ministerie, voorhoudt dat de persoon die geen houder
1neer is van een televisietoestel, zoals
bedoeld bij artikel 1 (lees 2), van de wet
van 26 januari 1960, en die aan de verplichting niet voldoet de bevoegde dienst
hiervan te verwittigen, overeenkomstig
artikel 10, alinea 5 en 6, van de voormelde wet, niet gehouden is de televisietaks voor het volgend jaar te kwijten,
wanneer de bevoegde dienst door de
nieuwe houder tijdig op de hoogte werd
gebracht en de televisietaks door deze
laatste werd gekweten,
te1·wijl de tekst van artikel 10, alinea 5
en 6, van de wet van 26 januari 1960
uitdrukkelijk voorschrijft dat de persoon
die geen houder meer is van een televisietoestel, zoals bedoeld in artikel1, alinea 1
(lees 2, lid 1), van die wet, de minister
v66r 1 januari van het daaropvolgend
jaar hiervan moet verwittigen met opgave van de bestemming welke aan het
toestel werd gegeven en gebeurlijk met
opgave van identiteit en adres van de
nieuwe houder, en, indien hij aan deze
verplichting niet voldoet, gehouden is
de televisietaks voor het volgend jaar
te kwijten ;
te1·wijl, bovendien, uit de voorbereidende werken blijkt dat de bedoeling van
artikel 10, alinea 5 en 6, van de wet van
26 januari 1960 is geweest, de controlemaatregelen op de handel in televisietoestellen ingevoerd bij artikel 9 van
diezelfde wet, aan te vullen met een
controle op de bezitsovergangen van
televisietoestellen tussen particulieren,
door aan deze laatsten de verplichting
op te leggen de identiteit en het adres van
de nieuwe houder op te geven, zodat de
controle en de vergelijking met de
nieuwe houder mogelijk is en door aan
de voormalige houder van een televisietoestel de verplichting op te leggen de
televisietaks verder te betalen wanneer
deze controle en vergelijking bij gebreke
aan aangifte door de vroegere houder
niet mogelijk blijkt :
Overwegende dat uit de artikelen 2
en 10 van de wet van 26 januari 1960,
zoals gewijzigd door de wet van 25 juli
(1) Raadpl. cass.; 19 juni 1972 (A1"1". cass.,
1972, blz. 970).
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van clusdanig toestel en door de personen
die geen houclers ITJ.eer zijn en aan de
door artikel 10, lid 5, opgelegcle verplichting niet hebben volclaan ;
Overwegende clat het vonnis vaststelt
dat de nieuwe houcler van het toestel
de bevoegcle clienst tijdig op de hoogte
heeft gebracht van de gewijzigcle bestemming van het toestel en te gepasten tijcle
de verschuldigde taks heeft vereffend ;
clat het beschouwt dat geen tekst de
voormalige houder het recht ontkent de
bevoegcle clienst «indirect '' te laten
verwittigen van de beeincliging van zijn
bezit en van de nieuwe gegeven bestemrning en clat geen bepaling verbiedt dat
de voor het toestel verschulcligcle taks
door een derde wordt betaald, a jortio1•i
niet wanneer die taks, zoals ten cleze,
door de nieuwe feitelijke houder wordt
vereffend;
Overwegencle clat het vonnis alclus
zijn beslissing niet wettelijk verantwoorclt ; clat irmners, door eenscleels aan
te nen1en dat de voormalige houder de
bevoegcle clienst van de nieuwe bestemming van het toestel « indirect '' mag
laten verwittigen, het vonnis in het onzekere laat of, naar de 1nening van de
rechters, het volstaat dat de nieuwe
houder in eigen naam de aan de voormalige houder opgelegde verplichting de
bevoegde clienst te verwittigen zou uitvoeren, hetgeen tegen de formele bepalingen van voormeld artikel 10, lid 5,
inclruist, clan wei of diezelfcle verplichting
door de nieuwe houcler, als lasthebber
van de voormalige houcler, kan worden
nageleefd ; dat anclerdeels, door te beschouwen dat de betaling van de voor
het televisietoestel verschulcligde taks
door een clerde kan worden geclaan, ten
cleze de nieuwe feitelijke houcler, het
vonnis twee onclerscheiclen wettelijke
verplichtingen verwart, met name die
van de nieuwe houder van het toestel
en die van de voormalige houcler, die tot
betaling van de taks blijft gehouclen
omdat hij de minister niet heeft verwittigd overeenkmnstig de bepalingen van
voonTJ.elcl artikel 10, lid 5;
Dat het middel gegroncl is ;
Over het tweede miclclel, hie1't~it afgeleid dat het vonnis, als antwoord op de
reclenen vermelcl in de akte van hoger
beroep van het openbaar ministerie,
voorhouclt dat, bij toepassing van het
beginsel dat eenzelfde belastbare stof in
hoofcle van dezelfde belastingsplichtige
geen tweemaal door clezelfcle belasting

kan getroffen worden en bij toepassing
van het beginsel in dt~bio contra jiscum,
de vroegere houcler van een televisietoestel, die er geen aangifte heeft van
geclaan dat hij geen houcler meer is van
dat toestel, niettemin de taks niet meer
verschulcligd is, wanneer de nieuwe
houder deze taks gekweten heeft,
terwijl a) de televisietaks geen belasting
is; b) het de wetgever vrijstaat van
voormelde ingeroepen beginselen af te
wijken; c) tenslotte, het om twee verschillende schulclenaars van de taks gaat
zoclat zowel de voormalige als de huidige
houcler van eenzelfde televisietoestel door
de wet tot de gelij ktij clige betaling van
de televisietaks over hetzelfcle jaar
kunnen verplicht worden :
Overwegende clat de taks op de toestellen voor het ontvaJ1gen van raclioomroepuitzenclingen en van omgeroepen televisieuitzendingen geen belasting
is;
Overwegencle dat, zoals uit het antwoord op het eerste rniddel blijkt, eenzelfcle televisietoestel tot betaling van
de taks over hetzelfcle jaar kan aanleicling
geven en door de nieuwe houcler en door
de voorm.alige houcler die zich naar de
bepalingen van voormeld artikel 10,
lid 5, niet geschikt heeft ;
Overwegende dat het vonnis derhalve,
door de in het miclclel aangehaalcle
beschou·wingen, zijn beslissing niet wettelijk verantwoorclt;
Dat het midclel gegroncl is ;
Om die reclenen, 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 Oudenaarcle, zitting houclencl in hoger
beroep.

23 december 1975. - 2e kamer. Voo1·zittM', de H. Wauters, raadsheer
waarnemencl voorzitter. - Verslaggeve1',
de H. Sury. Gelijkh~idende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.

2e KAlVIER. -

23 december 1975.

l 0 en 2° WEGVERKEER. - WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17.

-505VOORRANG. VERPLIOHTING VOOR DE
BESTUURDER
DIE
EEN
MANEUVER
WIL UITVOEREN DE ANDERE BESTUURDERS TE LATEN VOORGAAN.- 0JVIVANG
VAN DEZE VERPLIOHTING.

I 0 De ve1·plichting de ande1·e bestuurders

te laten vom·gaan, door m·tikel 17 van
het wegve1·kem·sreglement opgelegd aan
de bestutt1'der die een maneuvm· wil ttitvoe1·en, is niet bepm·kt tot het ogenblik
alleen waa1·op het maneuver begonnen is,
maa1' duurt zolang deze bestuurder niet
opniettw zijn nm·male plaats in het
vm·keer heeft ingenomen (I}.
2° De ve1·plichting de andere bestuu1·dm·s
te laten voo1·gaan, door a1·tikel 17 van
het wegve1·kee1·sreglement opgelegd aan
de besttttwde1· die een maneuvm· wil
uitvom·en, is algemeen en hottdt geen
ve1·band met het in acht nemen van de
voorscMijten van dit 1·eglement door de
andere bestum·de1·s, voo?· zovm· htm
opdagen niet vom·zienbam· is (2}.
(VAN ROEYEN, T. PAELINOK.}

ARREST,

RET HOF;- Gelet op bet bestreden
vonnis, op IO februari I975 in hager
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Dendermonde ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
tegen verweerder ingesteld :
Overwegende dat eiser, burgerlijke
partij, die in geen kosten van die strafvordering werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om zich tegen dusdanige
beslissing te voorzien ;
Dat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eiser :
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel I 7 van het wegverkeersreglement,
doordat het vonnis beslist dat verweer(1) Cass., 24 mei 1971 (A1'1',
biz. 946).
(2) Cass., 26 maart 1973 (A7'7'.
biz. 740).

cass., 1971,
cass., 1973,

der de hem ten laste gelegde overtreding
van voormeld artikel I7 niet heeft gepleegd om de reden dat de weggebruiker,
die een maneuver begint wanneer geen
a11dere weggebruiker in het zicht is, die
overtreding niet begaat,
te1·wijl de aan de bestuurder, die een
maneuver uitvoert, opgelegde verplichting de andere bestuurders te Iaten voorgaan blijft voortduren wanneer hij zijn
maneuver verder doorvoert en de andere
weggebruiker, die hij eerst niet zag,
nadien wel ziet :
Overwegende dat de verplichting de
an.dere bestuurders te laten voorgaan,
bij voormeld · artikel I 7 opgelegd aan
de bestuurder die (len maneuver wil uitvoeren, niet beperkt blijft tot het ogenblik waarop het maneuver wordt aangevangen, maar bindend blijft tijdens
de hele duur ervan totdat de bestuurder
zijn normale plaats in het verlmer heeft
ingenomen;
Overwegende derhalve dat het vonnis,
door te overwegen « dat wie een maneuver
begint wanneer geen andere weggebruiker
in zicht is geen inbreuk begaat op artikel I 7 van het wegverkeersreglement »,
zijn beslissing niet wettelijk rechtvaardigt;
Overwegende dat zo het vonnis weliswaar vaststelt dat het voertuig van eiser
nog niet in beweging was op het ogenblik
dat verweerder uit de stationeerplaats
v66r zijn waning achteruitreed en dat
eiser op vrij korte afstand van verweerder
was vertrokken, het echter niet vaststelt
dat het opdagen van de wagen van eiser
voor verweerder onvoorzienbaar was;
Dat het middel dan ook gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
over de civielrechtelijke vordering van
eiser en over de kosten ervan ; verwerpt
de voorziening voor het overige ; beveelt
dat melding van dit arrest zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing; veroordeelt eiser
en verweerder ieder in de helft van de
kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Reohtbank te Gent,
zitting houdend in hager beroep.
23 december I975. 2 8 kamer.
Voo1·zittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Schuerman (van de balie
te Dendermonde).

5063e KAMER. -

24 december 1975.

10 ARBEIDSONGEVAL.- BASISLOON.
ZEELIEDEN. TOEPASSING VAN
RET KONINKLIJK BESLUIT VAN KRACHT
OP RET OGENBLIK VAN RET ONGEVAL.
2o ARBEIDSONGEVAL. -KosTEN. GEDING TUSSEN DE GETROFFENE OF
ZIJN REORTREBBENDEN EN RET FONDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN. TOEPASSING VAN ARTIKEL 68 VAN DE
ARBEIDSONGEVALLENWET.
3o GERECHTSKOSTEN. - BURGERLIJKE ZAKEN.- ARBEIDSONGEVAL.GEDING TUSSEN DE GETROFFENE OF
ZIJN REOHTHEBBENDEN EN RET FONDS
VOOR ARBEIDSONGEVALLEN.- TOEPASSING VAN ARTIKEL 68 VAN DE ARBEIDSONGEVALLENWET.
1o H et basisloon van de zeelieden w01·dt
bepaald met toepassing van het koninklijk besl~tit tot vaststelling van dit loon,
dat van kmcht is op het ogenblik van
het ongeval (1). (Art. 79 wet van
10 april 1971).
2o en 30 Artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, lttidens hetwelk de kosten van alle vo1'det·ingen
gestettnd op deze wet ten laste van de
verzeke1·aar vallen, behalve wanneer de
eis 1'oekeloos en tergend is, is toepasselijk
op een geding tussen een getroffene of
zijn 1'echthebbenden en het Fonds voo1·
a1·beidsongevallen (2).
(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, T.
D'ALESSANDRO EN OAVALERA; D'ALES-

(1) Door de rechtspraak betreffende de
onmiddellijke toepassing van een nieuwe
wetsbepaling tot vaststelling van de wijze
van berekening van arbeidsongevallenvergoedingen (.::ass., 20 juni 1973, A1'1'. cass., ] 973,
blz. 1028; 19 december ] 973, drie arresten,
ibid., 1974, blz. 456; 25 september 1974,
twee arresten, en 29 januari 1975, ibicl., 1975,
blz. 116, 118 en 614) in de redengeving van
het arrest in herinnering te brengen, onderstreept het Hof duidelijk dat van deze rechtspraak niet wordt afgeweken, maar dat de
wet zelf voor toepassing van die rechtspraak
geen plaats laat bij de vaststelling van het
basisloon voor zeelieden. Uit de artikelen 34
en 79 van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 volgt immers dat cUt basisloon
moet worden bepaald op het ogenblik van het
ongeval en derhalve overeenkomstig het op

SANDRO EN OAVALERA, T. FONDS VOOR
ARBEIDSONGEVALLEN.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op ll april 197 4 door het Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Overwegende dat de voorziening van
d'Alessandro en Cavalera en de voorziening van het Fonds voor arbeidsongevallen tegen hetzelfde arrest gericht
zijn ; dat het past deze voorzieningen
sa1i1en te voegen ;
I. Wat de voorziening van het Fonds
voor arbeidsongevallen betreft :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 34, eerste lid,
79, eerste lid, 106 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in werk:ing
getreden op 1 januari 1972, 6, eerste lid,
van cle wetten betreffencle cle vergoecling
der schacle voortspruitende uit cle arbeidsongevallen, gecoordineercl bij koninklijk
besluit van 28 september 1931, 7 van de
wet van 30 december 1929 betreffencle
de vergoeding cler schacle voortspruitencle
uit cle arbeidsongevallen overkomen aan
zeelieclen, gevvijzigcl door artikel 7 van
de wet van 7 april1953, 1, 2, eerstelicl, 1°,
9 van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de
bijzonclere regelen inzake toepassing
van de arbeiclsongevallenwet van 10 april
1971 op cle zeelieden, 2 van het Burgerlijk
W etboek, 1 van het koninklijk besluit
van 25 oktober 1971 tot vaststelling
van de clat1-m1 waarop cle arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in werking
treeclt en 97 van cle Gronclwet,
doo1·dat, hoewel het met het oog op cle
berekening van de vergoeclingen clie aan
cle rechthebbenden van een aan een arbeiclsongeval overleclen zeeman toekomen, oorcleelt : cc Zo artikel 79 van cle

dat ogenblik van kracht zijnde koninklijk
besluit moet worden vastgesteld. Dezelfde
beginselen lagen overigens ten grondslag van
de voorheen geldende wetgeving, m. n. de
artikelen 6 van de geco6rdineerde wetten van
28 september 1931 en 7 van de wet van 30 december 1929, gewijzigd bij de wet van 7 april
1953 (zie Senaat, 1928-1929, Gedr. St. nr. 63,
blz. 3; Kamer, 1951-1952, Gedr. St. nr. 489,
blz. 4; Senaat, 1969-1970, Gedr. St. nr. 328,
blz. 36).
(2) Cass., 9 april 1975 (A1·r. cass., 1975,
blz. 861).
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Koning het basisloon van de zeelieden
vaststelt, betekent dit in de contekst
van die wet enkel dat het basisloon
zoals het bij artikel 34 gedefinieerd is
(met name het loon voor de periode van
het jaar dat het ongeval voorafgaat),
voor de zeelieden forfaitair bij reglement
vastgesteld wordt. Artikel 79 van de
arbeidsongevallenwet houdt niet in dat
het begrip basisloon voor de zeelieden
wezenlijk van een andere aard is dan
in de algemene arbeidsongevallenregeling n, het arbeidshof niettemin voor een
ongeval op 27 september 1971 overkomen
aan een zeeman die in hetzelfde jaar aan
de gevolgen ervan overleed, niet alleen
toepassing maakt van het basisloon vastgesteld met betrekking tot het jaar 1970,
aan dit ongeval voorafgaand, maar
eveneens van het koninklijk besluit aangaande het basisloon voor het daaropvolgende jaar 197'2, op 1 januari waarvan
het basisloon definitief wordt vastgelegd,
op grond van de redenen : << Artikel 79
van de nieuwe arbeidsongevallenwet 1971
bepaalt dat het basisloon van de zeelieden
door de Koning wordt vastgesteld.
Bedoeld artikel alsmede het uitvoeringsbesluit van 28 december 1971 zijn bepalingen die de berekeningswijze regelen van
de vergoedingen verschuldigd wegens
een arbeidsongeval. Dienvolgens dienen
de bedoelde nieuwe bepalingen ook toegepast te worden op de gevolgen van
het ongeval dat Martin d'Alessandro,
zoon van verweerders, op 27 september
1971 trof en waaraan hij op 24 oktober
1971 overleed, tenzij de vergoedingen
v66r 1 januari 1972 reeds definitief vastgesteld waren n,

te1·wijl de vergoeding van de schade
door een arbeidsongeval veroorzaakt,
onverschillig of de getroffene al dan niet
een zeeman is, berekend nwet worden
op grond van het werkelijk aan de werknemer ingevolge de overeenkomst toegekende loon gedurende het jaar dat aan
het ongeval voorafging, krachtens artikel 6, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet die v66r 1 januari 1972 in voege was
en artikel 34, eerste lid, van de latere
arbeidsongevallenwet ; de vergoeding voor
een arbeidsongeval verschuldigd, immers
tot doel heeft de getroffene of zijn rechthebbenden schadeloos te stellen in de
mate waarin bedoeld ongeval de werknemer in zijn economische waarde op de
arbeidsmarkt l1eeft aangetast, welke
waarde vern-tOed wordt te zijn uitgedrukt
in het basisloon van deze werknemer
gedurende het jaar voorafgaande aan

het ongeval ; zoals het arbeidshof terecht
stelt, de bepaling van het basisloon voor
de zeelieden door de Koning, krachtens
de artikelen 7 van de wet van 1929 en
79 van de arbeidsongevallenwet van
1971, niet inhoudt dat dit loon van een
andere aard is dan dit in de algemene
arbeidsongevallenregeling, en bijgevolg
gelijkgesteld is, wat de vermelde artikelen 6 en 34 respectievelijk van de vroegere
en de nieuwe arbeidsongevallenwet betreft, aan het loon werkelijk aan de werknemer ingevolge de overeenkomst toegekend gedurende het jaar voorafgaande
aan het ongeval; zodat, door niet aileen
toepassing te maken van het basisloon
dat betrekking heeft op het aan het
m1.geval voorafgaande jaar, maar eveneens van datgene door de Koning bepaald
voor het daaropvolgende, het arbeidshof
de aangehaalde wetsbepalingen miskent
en een niet door de wetgever bepaalde
retroactieve werking geeft aan de artikelen 79 van de arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 en 2 van het koninldijk
besluit van 28 december 1971, en ten
slotte een tegenstrijdige, minstens dubbelziml.ige motivering verstrekt :
Overwegende dat in geval van wijzivan een wetsbepaling tot vaststelling van de wijze van berekening van de
vergoedingen die verschuldigd zijn ten
gevolge van een arbeidsongeval of van
een ongeval overkomen op de weg naar
of van het werk, de rechter in principe
de nieuwe wet moet toepassen, niet
aileen op de vergoedingen verschuldigd
wegens een ongeval overkmnen na de
inwerkingtreding van die wet, maar ook
op de vergoedingen verschuldigd wegens
de gevolgen van een vroeger ongeval,
die ontstaan of voortduren na de inwerkingtreding van die wet, tenzij de vergoeding op dat ogenblik reeds definitief
zou zijn vastgesteld ;
Overwegende dat artikel 34 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
en artikel 2 van het koninklijk besluit
van 28 december 1971 tot vaststelling
van de bijzondere regelen inzake de
toepassing van de arbeidsongevallenwet
op zeelieden, geen bepalingen zijn waarbij een regel inzake aansprakelijkl1.eid
wordt gewijzigd ;
Overwegende dat het ongeval en het
overlijden zich weliswaar hebben voorgedaan v66r 1 januari 1972, op welke
datum de wet van 10 april 1971 van
kracht is geworclen, maar clat v66r die
datum geen enkele vergoeding clefinitief
wercl vastgestelcl ;
Overwegende nochtans dat, naar luid
gi~1.g
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wordt verstaan het loon waarop de werknemer, in de f1.mctie waarin hij is te werk
gesteld in de onderneming op het ogenblik
van het ongeval, recht heeft voor de
periode van het jaar dat aan het ongeval
voorafgaat ;
Overwegende dat in artikel 79 van de
arbeidsongevallenwet de Koning gelast
wordt het basisloon van de zeelieden
vast te stellen ; dat deze bepaling aileen
in zoverre van artikel 34 afwijkt dat geen
rekening wordt gehouden met het werkelijke door de zeeman verdiende loon,
maar dat het basisloon forfaitair wordt
vastgesteld op een bedrag dat de getroffene geacht wordt als loon te hebben
ontvangen gedurende het jaar dat aan
het on.geval voorafgaat; dat artikel 79
evenwel geen afbreuk doet aan het in
artikel 34 eveneens vervatte beginsel
dat het basisloon wordt bepaald op het
ogenblik van het ongeval ;
Overwegende dat het ongeval zich op
27 september 1971 voordeed, hetzij
onder vigeur van het koninklijk besluit
van 6 april 1970 tot vaststelling van het
gemiddeld jaarlijks loon van de zeelieden
ter koopvaardij, voor de toepassing van
de wet van 30 december 1929 betreffende
de vergoeding der schade voortspruitende
uit de arbeidsongevallen overkomen aan
zeelieden ; dat artikel 1 en de bijlage het
gemiddeld jaarlijks loon, dat als grandslag client voor het bepalen van de
schadevergoedingen verschuldigd aan de
zeelieden ter koopvaardij die sedert de
datum van inwerkingtreding van het
besluit door een arbeidsongeval getroffen
zijn, vaststellen, en meer bepaald 1 voor
een getroffene die steward was 1net n<eer
dan een jaar dienst, op 175.032 frank; dat
genoemd besluit niet bepaalt dat de in
bijlage vastgestelde bedragen gekoppeld
zijn aan het indexcijfer van de consumptieprijzen;
Overwegende dat aldus vaststaat dat
het loon waarop de getroffene Martino
d'Alessandro, in de functie waarin hij
was te werk gesteld in de onderneming
op het ogenblik van het ongeval, recht
had voor de periode van het jaar dat aan
het ongeval voorafging, 175.032 frank
bedroeg;
Overwegende dat weliswaar het koninklijk besluit van 28 december 1971
tot vaststelling van de bijzondere regelen
inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de zeelieden, het basisloon van een steward
met meer dan een jaar dienst bepaalt op

192.792 frank, gekoppeld aan het indexcijfer; dat echter dit forfaitair basisloon
slechts geldt voor een ongeval dat zich
heeft voorgedaan na het in werking
treden van het besluit op 1 januari 1972;
Dat het middel gegrond is ;
II. Wat de voorziening van d'Alessandro Salvatore en Cavalera Antonia
betreft :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk
Wetboek, 15, 34, 65, 79, 80, 106 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971,
1 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot vaststelling van de datum
waarop de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 in werking treedt, 1, 2,
laatste lid, en 9 van het koninklijk besluit
van 28 december 1971 tot vaststelling
van de bijzondere regelen inzake toepassing van de arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 op de zeelieden, bijlage II,
voor scheepsgezellen, van bedoeld koninklijk besluit en van de artikelen 1 en 2
van het koninklijk besluit van 17 juli
1973 tot wijziging van het voormeld
koninklijk besluit van 28 december 1971,
doo1·dat het arrest beslist dat de aan
de eisers toekomende arbeidsongevallenrente client berekend te worden op een
basisloon van 175.032 frank vanaf 24 oktober 1971 tot 31 december 1971 en van
192.795 frank vanaf 1 januari 1972 en
de vraag van de eisers verwerpt om
vanaf 1 januari 1973 het basisloon op
232.692 frank te berekenen en te zeggen
dat de rente in de toekomst zal varieren
volgens de schommelingen van het indexcijfer om de redenen dat het basisloon
ten deze definitief moet vastgelegd worden op 1 januari 1972; dat immers het
feit dat de Koning het basisloon van de
zeelieden forfaitair bepaalt, niet inhoudt
dat het wezenlijk zou verschillen van de
algemene arbeidsongevallenregeling; dat
derhalve de nieuwe door het koninklijk
besluit van 17 juli 1973 bepaalde basisloonbedragen slechts toepasselijk zijn op
ongevallen overkomen aan zeelieden na
1 januari 1973, datum waarop gezegd
koninklijk besluit van 17 juli 1973 van
kracht geworden is ; dat dezelfde vaststelling geldt ten aanzien van de jaarlijkse
koppeling van het basisloon aan het
indexcijfer van de consumptieprijzen,
voorgeschreven door artikel 2 van het
koninklijk besluit van 28 december 1971,
dat hier ook geen toepassing kan vinden,
te1·wijl, ee?'ste onde?'deel, de aan de eisers
toekomende vergoeding wegens het arbeidsongeval van hun zoon, bij gebrek

-509aan akkoord tussen partijen, nog niet
definitief vastgesteld was op de dag van
de uitspraak van het arrest van II april
I974, dat daarbij zelf niet definitief is;
dat evenmin het door de bijlage II van
het koninklijk besluit van 28 december
1971 op I92.795 frank vastgestelde
basisloon deze vergoeding op I januari
I972 definitief vaststelde en slechts een
element was ter berekening ervan, zodat
het basisloon vanaf I januari I973 op
232.692 frank diende vastgesteld te worden en het aan de schommelingen van
het indexcijfer van de consumptieprijzen
onderhevig was (schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk W etboek,
15, 34, 65, 79, 80, 106 van de wet van
10 april 1971, 1 van het koninklijk besluit
van 25 oktober 1971, 1, 2, laatste lid, en 9
van het koninklijk besluit van 28 december I971, bijlage II voor scheepsgezellen
van dit koninklijk besluit en van de artikelen I en 2 van het koninklijk besluit van
17 juli 1973);
tweede ondeTdeel, het bedrag van de
aan de eisers verschuldigde arbeidsongevallenrente ook in de toekomst
onderworpen is aan de schommelingen
van het indexcijfer van de consumptieprijzen en met deze zal blijven varieren
(schending van de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 15, 34, 65, 79, 80
van de wet van 10 april 1971, 1 en 2,
laatste lid, van het ko~'linklijk besluit
van 28 december 1971) :
\Vat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het antwoord op
het middel aangevoerd in de voorziening
van het Fonds voor arbeidsongevallen
blijkt dat voor 9eelieden het basisloon
moet vastgesteld worden op het bedrag
in voege op het ogenblik van het ongeval,
zijnde in deze zaak 175.032 frank;

nrs. 16I9 en 1659 van de algemene rol
samen ; vernietigt het bestreden arrest,
in zoverre het beslist dat de arbeidsongevallenrenten vanaf 1 januari I972
dienen berekend te worden op een basisloon van 192.795 frank; verwerpt de
voorziening van d'Alessandro en Cavalera ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt het Fonds voor arbeidsongevallen in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Gent.
24 december 1975. - 3 8 kamer. VooTzitteT, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijklttidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier en
Biitder.
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ARBEIDSONGEVAL. - BASISLOON. VAKANTIEGELD. BEREKENING OP
EEN EINDEJAARSPREJ\'IIE. VooRWAARDE.

Voor de be1·ekening van het vakantiegeld
als element van het basisloon komt een
eindejaa1·spremie, die zelj tot het basisloon beho01·t, mede in aanmeTking ( 1).
(Wet van 10 april I971, art. 35.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« ZURICH >l, T. SURINX.)

vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest geen uitspraak doet over de aanpassing van de
arbeidsongevallenrente aan de schommelinge~'l van het indexcijfer van de
consumptieprijzen ; dat trouwens geen
enkele van de in het middel aangehaalde
bepalingen'llie aanpassing betreft :
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Overwegende dat ingevolge artikel 68
van de arbeidsongevallenwet de kosten
ten laste vallen van het Fonds voor
arbeidsongevallen;
·
Om

die

redenen,

voegt

de

zaken

ARREST,
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 6 j1..mi 1974 door het Arbeidshof te Luik gewezen ;
Over de twee middelen samen,
het eerste, afgeleid uit de schending van
(1) Raadpi. omtrent de voorwaarden waaronder een eindejaarspremieioon is : cass.,
18 december 1974 (A1'1', cass., 1975, biz. 425)
en de conciusie van het openbaar ministerie
(Jownal des tribtmattx dt! t1·avail, 1975, biz. 53).

-510de artikelen 1315, 1349, 1350 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest, om de vraag op te
lassen of de eindejaarspremie een bezoldigend karakter heeft, onder voorwendsel
dat de premie haar oorsprong villdt « in
de verhouding werkgever-werknemer, die
zich niet in een sfeer van liefdadigheid
situeert doch op het economisch motief
steunt waar wederzijdse prestaties door
zakelijke overwegingen ingegeven worden'' als beginsel stelt dat << wie beweert
dat een prestatie niet haar oorzaak in
een dergelijke berekening vindt, de bewijslast van zijn stelling draagt" en dan
ook het vermoeclen instelt clat « behalve
bewijs van het tegendeel " de uitbetaalcle
premie een bezoldigencl karakter had,
tenvijl, nu luiclens de wettelijke beginselen betreffende de bewijslast, hij die
de uitvoering van een verbintenis vordert,
het bestaan daarvan client te bewijzen
en ieclere partij het bewijs moet leveren
van de feiten die zij aanvoert, de door
een arbeiclsongeval getroffene de bewijslast draagt van het bedrag van het basisloon waarop hij aanspraak maakt en
bijgevolg, in geval van betwisting nopens
het bezoldigencl kenmerk van een premie,
het niet aan de verzekeraar-wet opgelegd
kan worden aan te tonen dat de premie
een vrijgevigheid uitmaakt, doch integendeel de getroffene client te bewijzen
dat hij recht had op de betaling van deze
premie welke alclus integrerend deel uitmaakt van zijn looTJ, zodat het arrest
de wettelijke regelen inzake bewijslast,
iuzonderheid de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk vVetboek schenclt, zijn beslissing geen wettelijke gron dslag heeft
en derhalve client te worden vernietigcl ;
en het tweede, afgeleicl uit de schending
van de artikelen 35 van de arbeidsongevallenwet van lO april 1971, 2 van de
wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van bet loon der werknemers, 14, § 2, van de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffencJe de
maatschappelijke zekerheicl der arbeiders, 9 van de bij koninklijk besluit van
28 juni 1971 gecoordineerde wetten betreffencle de jaarlijkse vakantie van de
werknemers en 97 van de Grondwet,
doordat, om te beslissen dat de premie
een vergoeding is in specien «die aan de
werknemer ingevolge de arbeidsbetrekking ten bezwarencle titel toekomt, zoclat
zij integrerend deel uitmaakt van het

loon in de zin van artikel 2 van de wet
van 12 april 1965 en als dusdanig in aanmerking client te worden genomen voor
de samenstelling van het basisloon inzake
arbeidsongevallen ,, en dat de eindejaarspremie in aanmerking komt voor de
berekening van het vakantiegeld, het
arrest vooropstelt dat de bedoelde premie
rechtstreeks voortvloeit « uit de verhouding werkgever-werknemer, zoclat client
te worden verondersteld dat zij ten
bezwaren<:J.e titel wercl uitgekeercl " en,
na bet met-bestendig kenmerk van de
premie als irrelevant te hebben beschouwd om de reden dat « een loonsverhoging, zelfs eenzijdig of eenmalig "
een daad ten bezwarende titel uitmaakt
« inclien zij werd verleend en aanvaard
~et. de wederzijdse lucratieve bedoeling
die In de oorzaak van de dienstverhouding ligt ,, oordeelt dat door eiseres geen
doorslaggevend bewijs geleverd wordt dat
de bedoelde premie voortspruit uit de
aninnts donandi, zodat «client te worden
~a1_1vaard dat .haar ?orzaak niet gelegen
IS 111. loutere hefcladigheid ,,

te1•wijl, 1° de omstandigheid clat een
premie door de werknen1er in het kader
van de arbeiclsovereenkomst aanvaard
worclt, het niet-bezoldigend karakter van
de premie niet aantast (schending van
alle in het midd.el aangeduide bepalingen,
inzonderheid artikel 97 van de Grandwet); 2° een premie luidens de relevante
wetsbepalingen enkel deel uitmaakt van
het loon, indien de werknemer er recht
op heeft en de werkgever anderzijds de
verplichting heeft deze te betalen (schencling van alle in het middel aangeduicle
bepalingen, inzonderheid van artikel 2
van de wet van 12 april1965); 3° de overweging dat een premie op een economisch
motief zou stetmen het geenszins mogelijk
maakt te besluiten dat zij hierdoor als
bezolcliging kan worden aangemerkt
(schencling van alle in het micldel aangecluicle bepalingen, inzonderheid artikel 97 van de Grondwet) :
Overwegende dat het arrest, zonder op
deze punt.en te worden bestreden, vaststelt dat de ver:rekeraar-arbeidsongevallen « zelf in het door hem voorgestelde
basisloon de kwestieuze premie als integrerend deel opneemt "• en beslist dat de
eindejaarspremie van 8.555 frank deel
uitmaakt van het basisloon, bedoeld in
de artikelen 34 en volgencle van de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 ;
clat de betwisting enkel gaat over de
vraag of het vakantiegeld mag berekend
worden op die eindejaarspremie en het

-511ook voor dat deel mag opgenomen worden
in het basisloon ;
Overwegende dat de voormelde vaststelling en beslissing van het arbeidshof
overeenkomstig artikel 35 van dezelfde
wet noodzakelijk beduiden da.t de eindejaarspremie deel uitmaakt van het loon
zoals het wordt bepaald bij artikel 2 van
de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers;
Overwegende dat, ingevolge artikel 14
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van. 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de bijdrage voor het
vakantiegeld op dit loon en dus op deze
eindejaarspremie moet berekend worden ;
dat derhalve, krachtens artikel 9 van de
bij koninklijk besluit van 28 juni 1971
gecoordineerde wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie van de werknemers,
het vakantiegeld zelf moet berekend
worden op dit loon met in begrip van de
eindejaarspremie ;
Overwegende dat de reeds aangehaalde
vaststelling van het arrest en het motief
dat eiseres " aldus het bezoldigend karakter van deze premie in de zin van
artikel 2 van de wet van 12 april 1965
impliciet >> erkent, dan ook volstaan en
de overige motieven overbodig zijn ;
dat de middelen die enkel tegen deze
laatste motieven gericht zijn, niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
24 december 1975. 3e kamer. Voo1·zittet, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - VetslaggeveT,
de H. Janssens. Gel~jkluidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
- Pleite1·, de H. Van Ryn.

3e KAMER.- 24 december 1975."
lO HOGER BEROEP.- BURGERLIJKE

ZAKEN. - BEWIJS DOOR GETUIGEN.
-HOREN VAN NIEUWE GETUIGEN.- TOELAATBAARHEID.
2D BEWIJS. -

BURGERLIJKE ZAKEN. - BEWIJS DOOR GETUIGEN. - HoGER
BEROEP. HOREN VAN NIEUWE
GETUIGEN. -- TOELAATBAARHEID.

1° en 2° De 1·echte1· in hogm· be1·oep mag
niet weige1·en niettwe getuigen te hoten
om de enkele teden dat de belanghebbende
pattij in eetste aanleg deze getuigen niet
heejt opgegeven en- geen opmetkingen
omt1·ent het getuigenve1·hoo1· heejt gemaakt. (Artt. 922, 939, 941 en 1042
G.W.)
(PERSONENVENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
« OVA», T. DEFORCHE.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 21 oktober 1974 door het
Arbeidshof te Gent gewezen ;
Over het eerste middel,
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 23, 24,
25, 26, 870, 915, 917, 920, 922, 939. 941,
943, 945, 1042, 1068 van het Gerechtelijk
W etboek en 97 van de Grondwet en van
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdecliging,
doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerder van een
opzeggingsvergoeding van 350.815 frank
en haar tegeneis tot terugbetaling van
4.180 frank onverschuldigd loon afwijst
om de redenen : dat alle getuigen waarvan eiseres een lijst bezorgde, door de
eerste rechter gehoord werden zodat,
wanneer bepaalde getuigen niet opgeroepen werden, zulks volledig te wijten is
aan eiseres zelf; dat de afgelegde getuigenissen voorgelezen werden en noch de
getuigen noch eiseres of haar raadsman,
die op het getuigenverhoor aanwezig
waren, enige opmerking maakten ; dat
eiseres zich derhalve ten onrechte beroept
op een onnauwkeurige weergave van de
door de getuigen afgelegde verldaringen ;
dat geen enkel feit dan ook een nieuw
getuigenverhoor wettigt,
tenvijl, ee1·ste onde1·deel, eiseres in haar
rekwest en conclusie in hager beroep
vroeg verschillende nieuwe getuigen te
onderhoren aangaande de ten bewijze
toegelaten feiten ; zij onder gedetailleerde
verwijzing naar de gebeurtenissen staande
hield dat deze nieuwe getuigen zeer nauw
bij de feiten betrokken waren geweest
en hun verhoor nuttig was om de waar-

-512heid aan de dag te brengen; het arrest
ingevolge het devolutief karakter van
het beroep volledig van de zaak gevat
was en ten onrechte deze vraag heeft
afgewezen (schending van de artikelen 870, 913, 941, 1042 en 1068 van het
Gerechtelijk Wetboek);
tweede onde1'deel, noch het loutere feit
dat eiseres zou nagelaten hebben in
eerste aanleg deze getuigen op te geven,
noch het feit dat de gehoorde getuigen of
eiseres bij het gehouden getuigenverhoor
geen bemerkingen hadden gemaakt, de
verwerping van de vraag tot een nieuw
getuigenverhoor rechtvaardigt, nu eiseres
de in het getuigenverhoor afgelegde verklaringen belcritiseerde en staande hield
dat de nieuwe verhoren noodzakelijk
waren voor het achterhalen van de waarheid en het bewijs toelaatbaar was ; de
sluiting van het getuigenverhoor geen
vo;rmis is dat gezag van gewijsde heeft
(schending van de artikelen 23, 24, 25,
26, 870, 915, 917, 920, 922, 939, 941, 943,
945 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet);
de1'de onde1·deel, het arrest, door in deze
omstandigl1eden een nieuw getuigenverhoor te weigeren, de rechten van de verdediging miskent (schending van het
algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat eiseres bij conclusie
in hoger beroep vroeg om nieuwe getuigen
te doen l10ren over het feit waarvan ze
volgens tussenvonnis van 15 juni 1973
het bewijs door getuigenissen mocht
leveren, met name dat verweerder zich
herhaald schuldig maakte aan dronkenschap of misbruik van alcoholische dra:nken en zichzelf aldus op 7 augustc'!s 1 (}72
een ongeval toebracht ten gevolge waarvan hij vier weken arbeidsongeschikt
was;

Overwegende dat, zo de rechter soeverein de noodzaak en de gepastheid
van een aanvullend onderzoek beoordeelt,
het arrest nochtans het door eiseres in
hoger beroep gedane aanbod van bewijs
door nieuwe getuigen niet wettelijk kon
afwijzen om de enkele redenen dat
eiseres had nagelaten in eerste aanleg die
getuigen op te geven en dat in eerste
aanleg eiseres en haar raadsman op het
getuigenverhoor aanwezig waren en geen
enkele opmerking maakten ;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het beslist
dat eiseres niet meer kan worden toegelaten tot het bewijs van andere feiten

dan dit bepaald in het vonnis van
15 juni 1973; 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.
24 december 1975. 3e kamer. Voorzitter en Ve1·slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
Gelijkluidende conclttsie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal. - Pleiter, de
H. Houtekier.

3e

KAMER.-

24 december 1975.

DIENSTPLIOHT. UITSTEL OF VRIJLATING VAN DIENST OP MORELE GROND.
lNGESCHREVENE vAN WIE EElN
BROEDER OF EEN ZUSTER EEN WERKE·
LIJKE DIENST HEEFT VOLBRACHT. GEZIN DAT TEN MINSTE EEN LID TELT
DAT DE HOEDANIGHEID VAN KRIJGS·
GEVANGENE HEEFT.- HOEDANIGHEID
VAN KRIJGSGEVANGENE. BEGRIP.

OndM· gezinslid dat de hoedanigheid van
k1·ijgsgevangene heeft in de zin van
m·tikel 12, § 1, 5°bis, lid 3, c, van de
dienstplichtwetten, gewijzigd bij de wet
van 30 juli 1974, moet w01·den veTstaan
het gezinslid dat het wettelijk statuut van
k1·ijgsgevangene heejt (1).
(SCHEERS.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
24 december 1975. 3e kamer. Voo1·zitter en Ve1'slaggeve1·, de H. Naulaerts, raadsheer waarnernend voorzitter.
Gelijlclttidende conclusie, de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

(1) Cass., 26 november 1975, supm, blz. 394.
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ARBEID. -

ARBEIDSBESCHERMING.
WERKEN IN DE NABIJHEID VAN
ONDERGRONDSE ELECTRISCHE KABELS.
VONNIS TOT VRIJSPRAAK VAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 260bis VAN HET
ALGEMEEN REGLEMENT VOOR DE ARBEIDSBESCHERMING
EN
TOT
ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE
BEKLAAGDE.- WETTELIJKHEIDSVOORWAARDEN.

Niet wettelijk vemntwoo1·d is de beslissing
waarbij hij die een .ondergrondse elect?·ische kabel beschadigd heejt wordt
vrijrfesproken en de ?'echte~· zich onbe-.
voegd ve1·klam·t om uitspmak ~e doen
ove~· de b1wge~·lijke 1'echtsv01·de1'~ng van
de eigenaar van de kabel tegen de
beklaagde, wanneer de ?'echte?' niet 'l?aststelt dat om onde1·b1·eking van de d~enst
te vermijden d1•inge?~de werke":, m_oesten
w01·den uitgevoeTd ~n de nab~Jhe~d van
onde1'g1·ondse electTische kabels zonde1•
voomfgaande madpleging van de eig~
naa?' van de onderg1·ond, van de ovm·he~d
die de geb1·uikte openbare weg behee1·t
en van de e1:genaa1· van de kabel. (Algemeen regle~ent voor d~. arbeidsb~
scherming, goedgekeurd biJ het beslmt
van de Regent van 27 september 1947,
art. 260bis, ingevoegd bij K. B. van
5 augustus 1974.)
(<<ASSOCIATION LIEGEOISE D'ELECTRICITE », T. BEDEUR EN PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID « SABLII!JRE DE L'ARBOIS >>.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis op 23 mei 197 5 in hoger beroep
gewez~n door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op ?-~ re~htsvor
dering van het openbaar mmiStene tegen
de verweerders :

Overwegende dat eiseres, burge~lijke
partij die in geen kosten ten opzwhte
van de openbare partij wer?- vero<;m:~.eeld,
niet bevoegd is om tegen die beshssmgen
cassatieberoep in te stellen ;
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielreohteCASSATIE, 1976. 17

lijke vorderingen ingesteld door eiseres
tegen de verweerders
Over het middel a:fgeleid uit de schending van de artikelen 232, 233, 260bis,
§ I, van het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming, goedgekeurd onder
meer bij het besluit van de -~~gen~_van
27 september 1947, zoals geWIJzigd biJ het
koninklijk besluit van 5 augustus 1974
tot wijziging van genoemd reglement m~t
betrekking tot de ondergrondse elektnsche leidingen, 27 van de wet van
10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, 1382, 1383 en 1384 van het
Burgerlijk W etboek,
do01·dat, om verweerder vrij te spreken
van de telastlegging, bij gebrek aan
voorzorg, zonder opzet machines of inriohtingen voor de. voortbrengst, de_ o.m:
zetting, de bezorgmg en de benutti~rng
van elektrische energie te hebben vermeld
of beschadigd, of het vervoer van elektrisohe energie op de wettelijk t?egelaten
lijnen en netten te hebben verhmderd of
gestremd, de strafrechter onbevoegd te
verklaren. om uitspraak te doen op de
rechtsvordering van de burgerlijke partij
(thans eiseres) en deze in de kosten van ~e
beide instanties te veroordelen, het vonnis
steunt op de overweging dat de beschadigde kabel « niet op zichtbare wijze op
de grand door een merkteken :vas aangeduid, in strijd met de voorsohriften van
artikel 233 van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming, sleohts op
een diepte van 55 em. was inged_olven .~n
zonder bescherming was (... ), m stnJd
met de voorschriften van artikel 232 van
hetzelfde reglement >> en dat beldaagde
« de Association liegeoise d'electrio~M
(thans eiseres) niet vooraf moest verW1ttigen van zijn werken (zoals het had
moeten gebeuren ten opzichte .van de
Regie van Telegrafie en Telefome overeenkomstig artikel 21 van d~ wet van
19 juli 1930) en haar evenmm plannen
moest opvragen >>,
· te1·wijl artikel 260bis, § 1, van het algemeen reglement voor de arbeidsbes?herming verbiedt enig grand-, ?estratm~~
of ander werk uit te voeren In de nabiJheid van een ondergrondse elektrische
kabel zonder de eigenaar van de kabel
vooraf te raadplegen, en uitdrukkelijk
vermeldt dat het feit dat de in artikel 233
bedoelde merktekens al dan niet aanwezig zijn van deze raadpleging ~iet oz:tslaat, en dat indien de raadplegmg met
heeft lmnnen plaatshebben, het werk
niet mag uitgevoerd worden zonder
voorafgaande lokalisering van de kabels ;

-
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:het vonnis derhalve uit de overtredingen
van de artikelen 232 en 233 van het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming· niet wettelijk kon afleiden
dat beklaagde niet de verplichting' had
eiseres van de voorgenomen werken te
verwittigen en dientengevolge niet kon
verldaren dat de telastlegging niet bewezen was om vervolgens de rechtbank onl:ievoegd te verklaren om uitspraak te
doen over de rechtsvordering waarbij
eiseres vergoeding van de door haar
geleden schade vorderde :
Overwegende dat de tegen verweerder
aangevoerde telastlegging die in het
vonnis is overgenomen, vermeldt dat de
feiten op 12 november 1974 werden
gepleegd;
Overwegende dat artikel 260bis, § 1,
dat in het algemeen reglement voor de
arbeidsbescherming is ingevoegd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1974, in
werking getreden op 5 november 1974,
in alinea 1 bepaalt : << geen enkel grond-,
bestratings- of ander werk mag worden
uitgevoerd in de nabijheid van een ondergrondse elektrische kabel zonder dat de
eigenaar van de ondergrond, de overheid
die de eventueel gebruikte openbare weg
beheert en de eigenaar van de kabel
vooraf zijn geraadpleegd. Het feit dat
de in artikel 233 bedoelde merktekens
al dau niet aanwezig zijn, ontslaat niet
van deze raadpleging )) ; dat het in zijn
,alinea's 2 en 3 voorschrijft : << het bepaalde in het eerste lid is niet toepasselijk wanneer dringende werken moeten worden
uitgevoerd om onderbreking van de dienst
te vermijden » en << wanneer de raadpleging niet heeft kunnen plaatshebben,
mag het werk niet uitgevoerd worden,
zonder voorafgaande lokalisering van de
kabels »;
Overwegende dat uit die bepalingen
.volgt dat verweerder in de regel slechts
·werken in de nabijheid van de ondergrondse elektrische kabel kon uitvoeren,
na de eigenaar van de kabel vooraf te
hebben geraadpleegd of, indien die raadpleging niet had klumen plaatshebben,
·na voorafgaande lokalisering van de
·kabels;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank niet vaststelt dat dringende
werken moesten worden uitgevoerd om
'onderbreking van de dienst te vermijden ;
dat de in het middel ovocgenomen redenen derhalve de beslissing niet wettelijk
rechtvaardigen, waarbij de rechter, na
verweerder te hebben vrijgesproken, zich
onbevoegd verklaart om uitspraak te
· doen op de civielrechtelijke vordering

~

ingesteld door eiseres tegen de verweerders;
Dat bet middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt bet bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet op de civielrechtelijke vordering van
eiseres tegen de verweerders ; verwerpt
de voorziening voor bet overige ; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk
vernietigde beslissing ; laat de kosten
van betekening van de voorziening aan
het openbaar ministerie ten laste van
eiseres ; veroordeelt eiseres in een vierde
en de verweerders in de overige drievierde
van de kosten ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Recbtbank
te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
5 januari 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Dassesse.

2e KAMER. -

5 jatiuari 1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN.- STRAFZAKEN . .,----VoNNIB WAARBIJ DE BEKLAAGDE VEROORDEELD WORDT ZONDER VAST TE STELLEN DAT HET TE ZIJNEN LASTE GELEGDE
FElT BEWEZEN IS.- NIET MET REDENEN OMKLEED VONNIS.

Niet met redenen omkleed is het vonnis
dat de beklaagde ve1·om·deelt zonder vast
te stellen dat het te zijnen laste gelegde
jeit bewezen is (1). (Art. 97 Grondwet.)
(SAUVAGE.)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.
5 januari 1976. 2e kamer.
Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Meeus. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite?', de H. Materne (van de balie te
Luik).
Voot·zitte~·,

(1) Cass., 3 novembe1· 1969 (A1'1'. 'cass.,
1970, biz. 221).
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1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- DoDING.SCHADE WELKE VOOR DE ECHTGENOOT
VAN DE GETROFFENE VOORTVLOEIT UIT
HET VERLIES VAN DE BEDRIJFSINKOM·
STEN VAN DEZE LAATSTE. - SCHADE
WELKE MOET WORDEN VASTGESTELD
MET INACHTNEMING VAN DE VERMOE·
DELIJKE WINSTGEVENDE LEVENSDUUR
VAN DE GETROFFENE EN VAN DEVER·
MOEDELIJKE LEVENSDUUR VAN DE
OVERLEVENDE ECHTGENOOT, INDIEN
DEZE MINDER LANG IS DAN DE VER·
MOEDELIJKE LEVENSDUUR VAN DE
GETROFFENE.

tegen de beslissingen op de strafvordering
en de .civielrechtelijke vorderingen ingesteld door de verweerders J osiane Leroisse, Patrick Dufrane en J oelle Dufrane
tegen Ernest Bellez :
Overwegende dat eiseres 1 vrijwillig tussengekomen partij, niet bevoegd is om
tegen die beslissing cassatieberoep in te
stellen :
II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissi:ngen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen · eiseres
door:
I 0 Patrick Dufrane en J oelle Dufrane,
echtgenote Ginetto Busato :

2o CASSATIEMIDDELEN. STRAF·
ZAKEN. MIDDEL WAARIN FElTEN
EN RECHT VERMENGD ZIJN. - NIET
ONTVANKELIJK MID DEL,

Overwegende dat eiseres geen middel
aanvoert;

1o W annee?' de schade, welke voo1· de
echtgenoot van de get1•offene van een
dodelij k ongeval vooTtvloeit ttit het ve~·lies
van de bedTijjsinkomsten van deze
laatste, bestaat in het vel'lies van, de
inkomsten waa1·uit hij een pe1·soonlijk
vooTdeel t1•ok, moet deze schade vastgesteld
wm·den met inachtneming niet alleen
van de winstgevende levensdttttr van de
getToffene, doch oak van de vermoedelijke
levensduur van de oveTlevende echtgenoot,
indien deze minde1· lang is dan die van
de get1·offene (I). (Artt. I382 en I383
B.W.)

Over het middel afgeleid nit de schending van de artikelen I382, I383 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grandwet,
dom·dat het bestreden arrest, voor de
berekening door de kapitalisatiemethode
van de schadevergoeding verschuldigd
aan de weduwe van de getroffene wegens
het derven van de inkomsten van haar
echtgenoot, slechts de waarschijnlijke
levensduur van de getroffene in aanmerking neemt,
te1·wijl, wanneer de door de weduwe
van het slachtoffer geleden schade bestaat in het derven van diens inkomsten,
waaruit de rechtverkrijgende een persoonlijk voordeel trok of zou hebben
getrokken, de rechters rekening moeten
houden niet aileen met de (al dan niet
winstgevende) waarschijnlijke levensduur
van de getroffene, maar eveneens met de
waarschijnlijke levensduur van de rechthebbende:

2° Niet ontvankelijlc wegens VM"menging
van feiten en ?"echt is het middel dat het
Hof zou ve1•plichten feitelijlce gegevens
na te gaan (2). (Art. 95 Grondwet.)
{NAAMLOZE VENNOOTSCHAP << VERZEKE·
RINGSMAATSCHAPPIJ ROYALE BELGE »,
T, LEROISSE EN LITISCONSORTEN.)
ARREST (veTtaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 30 juli I975 door bet Hof van
beroep te Bergen gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
(1) Cass., 8 december 1970 (A?'?', cass., 1971,
biz. 335); 1 april 1974 (ibid., 1974, biz. 843);
27 januari 1975 (ibid., 1975, biz. 587).
(2) Cass., 25 november 1975, sttpm, biz. 385.

2° J osiane Leroisse, echtgenote Edouard
Dufrane, in eigen naam en qttalitate qua :

Overwegende dat, wanneer de door de
rechtverkrijgende geleden schade bestaat
zoals ten deze in het derven van de inkomsten van de getroffene, waaruit hij
een persoonlijk voordeel trok, de rechter
rekening moet houden met de waarschijnlijke overlevingsduur van de getroffene en
met de waarschijnlijke overlevingsduur
van de rechtverkrijgende, zo deze korter
is dan de eerste ;
Overwegende dat, hoewel verweerster
in haar conclusie haar geboortedatum
alsmede die van haar echtgenoot vermeldde en daaruit blijkt dat zij jonger
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was dan hem, het arrest nochtans desbetreffend geen enke1e vaststelling doet ;
Dat derha1ve het Hof feite1ijke gegevens zou moeten nagaan om de gegrondheid van dat midde1 na te gaan ;
Dat het midde1, dat feiten en recht
vermengt, niet ontvanke1ijk is;

vernietigt het de beschikking van de
Taadkamer, behalve in zove?'Te deze de
aanwezigheid van verzachtende omstandigheden voor de misdaad heeft aangenomen, en verwijst het de zaak naar
de kamM' van inbeschuldigingstelling (1).

Om· die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordee1t eiseres in de kosten.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN
BEROEP TE LUIK, IN ZAKE MARGRAFF
EN LITISCONSORTEN.)

5 januari 1976. 2e kamer. V oo1·zitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - Gel~jkluidende conclusie,
de H. Duchate1et, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Simont en Ansiaux.
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REGELING VAN RECHTSGEBIED.
STRAFZAKEN.- BESCHIKKING VAN
DE RAADKAMER WAARBIJ VERDACHTEN
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK
VERWEZEN
WORDEN
UIT
HOOFDE
VAN REGELMATIG GECORRECTIONALI·
SEERDE MISDADEN EN VAN ALS WAN·
BEDRIJF OMSCHREVEN FElTEN.- VON·
NISGERECHT VERKLAART ZICH ONBE·
VOEGD VOOR DE GEHELE ZAAK, OMDAT
EEN VAN DE ALS WANBEDRIJF OM·
SCHREVEN FElTEN EEN MISDAAD OFLEVERT EN DE MISDRIJVEN SAMENHAN •
GEND ZIJN.- BESLISSINGEN IN KRACHT
VAN GEWIJSDE GEGAAN.- 0NDERZOEK
VAN HET HoF.- GEDEELTELIJKE VER·
NIETIGING VAN DE BESCHIKKING. VERWIJZING NAAR DE KAJVIER VAN IN·
BESCHULDIGINGSTELLING.

W annee?' de ?'aadkamM' ve?'Clachten naa1· de
co?'?'ectionele ?'echtbank heeft venvezen
t~it hoofde van ?'egelmatig geco?'?'ectionalisee?·de rnisdaden en van als wanbedTijf ornschTeven jeiten en het vonnisge?·echt zich voo?' de gehele zaak onbevoegd ve1·klaanl heeft, omdat een van
de als wanbed1•ijf omsch1·even feiten
in tvM•kelijkheid een misdaad opleveTt
en de misdTijven samenhangend zijn,
gaat het Hof, waaTb~j een ve1·zoek tot
1·egelinq van ?'echtsgebied aanhangig is,
na of de twee beslissingen in kmcht
van gewijsde gegaan zijn, of een van
de als wanbed1·~jf omschreven jeiten een
misdaad is en of de misclTijven samenhangend schijnen te zijn; zo ja, dan

ARREST

(ve1•taling).

HET HOF ; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 18 november 1975 ingediend door de procureur-generaal bij het Hof van beroep te
Luik;
Overwegende dat bij beschikking van
31 mei 1974 de raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg te V erviers
MargraffWinfried, Hermann, postbediende, geboren te Butgenbach op 20 juli
1954, woonachtig te Butgenbach, naar
de Correctione1e Rechtbank te Verviers
heeft verwezen om :
1° te Burg-Reuland tussen 13 en 16 augustus 1973 als openbaar officier of
ambtenaar met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden, in de uitoefening van zijn ambt,
a) valsheid te hebben gepleegd, hetzij
door valse handtekeningen, hetzij door
vervalsing van akten, geschriften of
handtekeningen, hetzij door onderschuiving van personen, hetzij door geschriften
in openbare registers of andere openbare
alden na het opmaken of het afsluiten
ervan gesteld of ingevoegd, om met name
in onderhavig geval als plaatsvervangend
onderpostontvanger, in het claartoe bestemde register niet vrijwillig een storting
(1.000 frank) te hebben ingeschreven en
het onderste gedeelte van folio 19 van
calepin 607 te hebben n1.gevulcl alsof
het lJedrag regelmatig werd gecomptabiliseercl ;
b) gebruik te hebben gemaakt van
genoemde valse stukken, wetencle clat
zij vals waren ;
2° te Burg-Reulancl tussen 13 en 16 augustus 1973 als openbaar officier of ambtenaar, met name als plaatsvervangencl
postonclerontvanger, akten oftitels waarvan hij in die hoeclanigheicl de bewaarcler
is of welke hem uit hoofcle van zijn
(1) Cass., 21 augustus 1974 (A1'1·. cass.,
1974, blz. 1242); 8 september 1975, B1tpm,
blz. 40.
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bediening zijn meegedeeld, kwaadwillig
of bedrieglijk te hebben vernietigd of
weggemaakt, ten deze het stortingsbulletin ten bedrage van 1. 000 frank
waarvan sprake onder 1D ten nadele van
het karmelietenklooster te Butgenbach
te hebben vernietigd;
3D a) ofwel als openbaar officier of
ambtenaar, :tnet name als plaatsvervangend postonderontvanger openbare of
private gelden, geldswaardige papieren,
stukken, effecten, akten, roerende zaken
te hebben verduisterd, ten deze
te Eynatten in maart 1973 een
bedrag van 500 frank ten nadele van de
dienst der posterijen,
- te Eupen in april 1973 een bedrag
van 500 frank en op 17 juli 1973 een
bedrag van 500 frank ten nadele van de
dienst der posterijen,
te Butgenbach tussen 13 en 16 augustus 1973 een bedrag van 1.000 frank
ten nadele van de zusters karmelieten te
Butgenbach en in december 1973 ongeveer 1.400 frank als opbrengst van de
verkoop van postkalenders ten nadele
van de dienst der posterijen,
te Spa in september 1973 een
bedrag van 1.000 frank ten nadele van
de dienst der posteiijen,
welke bedragen hij in handen had
hetzij krachtens, hetzij uit hoofde van
zijn bediening, met de omstandigheid dat
behlaagde geen zekerheid heeft gestort ;
b) ofwel op dezelfde plaatsen en datums
als hiervoor onder 3D, a, vermeld,
- te Eynatten 500 frank ten nadele
van Colyn Marcel bedrieglijk te hebben
weggenomen,
- te Eupen 500 frank bedrieglijk te
hebben weggenomen ten nadele van
Carola Drosson en 500 frank ten nadele
van Josten Rosa,
'
- te Butgenbach 1.000 frank bedrieglijk te hebben weggenomen ten nadele
van de zusters karmelieten en 1.400 frank
ten nadele van Albert Dominique,
- te Spa 1.000 fra.n.k bedrieglijk te
hebben weggenomen ten nadele van de
dienst der posterijen,
n1et de omstandigheid dat bekla.agde
gewoonlijk arbeid verrichtte in de woning
waar hij heeft gestolen ;
4D te Butgenba.ch in november of
december 1973 een bedra.g van 1.000 frank
bedrieglijk te hebben weggenomen ten
nadele van Nil~ola.us Murges ; te Raeren
in december 1973 een beurs met ongeveer
1.000 frank ten nadele van Gunther

~

Laschet bedrieglijk te hebben ~egge
nomen,
met de omstandigheid dat beklaagde
gewoonlijk arbeid verrichtte in de woning
waar hij heeft gestolen ;
Overwegende dat genoemde beschikking verzachtende omstandigheden aanneemt met betrekking tot de ten laste
gelegde feiten die zijn vermeld onder 1D,
2D, 3D, a, en overweegt dat de ten laste
gelegde feiten vermeld onder 3D, b, en 4D
strafbaar zij a met correctionele straffen ;
Overwegende dat het Hof van beroep
te Luik bij arrest van 8 oktober 1975,
nate hebben vastgesteld dat de ten laste
gelegde feiten vermeld onder 4D en de
andere feiten van de telastleggiug samenhangend zijn, zich onbevoegd heeft verldaard om kennis te nemen van de strafvordering ingesteld tegen beklaa.gde, op
grond dat de in de telastlegging onder
4D vermelde feiten misdaden opleveren ;
Overwegende dat genoemde beschikking en genoemd arrest 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 de in de telastlegging
onder 4D vermelde feiten misdaden omschreven in artikel 467 van l'et Strafwetboek schijnen te zijn, sa.menhangend
met de overige feiten van de telastlegging;
Om die redenen, het rechtsgebied
regelend, vernietigt de beschikking van
de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg te V erviers van 31 mei 197 4,
behalve voor zover hierbij wordt beslist
da.t de feiten van de telastlegging vermeld onder 1D, 2D en 3D, a, wegens de
aangeduide verzachtende omstandigheden slechts aanleiding kunnen geven tot
de toepassing van correctio.nele straffen ; beveelt dat van dit arrest meldirig
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
kamer -van inbeschuldigingstelling van
het Hof van beroep te Luik.
5 januari 1976. 2e kamer.
Voo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
·waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Legros. - Gelijkluiclencle conclttsie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.
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1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
ARREST VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTELLING WAARBIJ NIET
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET
VERZET VAN DE VERDAOHTE TEGEN DE
BESOHIKKING VAN DE RAADKAMER DIE
HEM NAAR DE OORREOTIONELE RECHT·
BANK VERWIJST, -ARREST WAARBIJ
DE KAMER VAN INBESOHULDIGINGSTEL·
LING ZIOH « ONBEVOEGD ll VERKLAART
OM NA TE GAAN OF DE BESOHIKKING
DOOR NIETIGHEID IS AANGETAST. __:_
ARREST DAT NIETTEGENSTAANDE DE
BEWOORDINGEN ERVAN GEEN UIT·
SPRAAK DOET OVER EEN BEVOEGD·
HEIDSGESOHIL.

sing is ingesteld tegrm een a1'1'est van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat,
zonde1· uitspmak te doen over een
bevoegdheidsgeschil, niet ontvankelijk
ve1·klaart het ve1·zet van de verdachte
tegen de beschikking van de raadkame1·
die hem naa1· de cor1·ectionele 1·echtbank
ve1·wijst (2). (Art. 416 Sv.)
3° Niet ontvankelijk is de vom·ziening
welke v661· de eindbeslissing is ingesteld
tegen een in laatste aanleg gewezen
beschikking van de raadkamer, wam·bij
de beklaagde nam· de co1·rectionele 1'echt~
bank wordt verwezen (3). (Art. 416 Sv.)
(HOUDART,
T .. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« VERLIOA >>.)

2o VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN.- ARREST
VAN DE KAMER VAN INBESOHULDIGING·
STELLING WAARBIJ NIET ONTVANKELIJK
WORDT VERKLAARD HET VERZET VAN
DE VERDAOHTE TEGEN EEN BESOHIK·
KING VAN DE RAADKAMER DIE HEM
NAAR DE OORREOTIONELE REOHTBANK
VERWIJST. GEEN GESOHIL INZAKE
DE BEVOEGDHEID VAN DE ONDER·
ZOEKSGEREOHTEN.
YOORZIENING
VOOR DE EINDBESLISSING. NIET·
ONTVANKELIJKHEID,

3° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN.- STRAFZAKEN. -BESOHIK·
KING VAN DE RAADKAMER IN LAATSTE
AANLEG GEWEZEN WAARBIJ DE BEKLAAGDE NAAR DE OORREOTIONELE
REOHTBANK WORDT VERWEZEN.
YOORZIENING VOOR DE EINDBESLIS·
SING.- NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° Het m·rest van de kame1· van inbeschuldigingstelling waarbij niet ontvankelijk
wo1·dt verklaa1·d het verzet van de verdachte tegen de beschikking van de
1·aadkame1· die hem nam· de co1·rectionele
rechtbank verwijst zonder enig geschil
inzake de bevoegdheid van de onderzoeksge1'echten te beslechten, doet geen
uitspraak ove1· een bevoegdheidsgeschil,
zeljs indien dit m·1·est ve1·klaa1·t dat de
kame1· van inbeschuldigingstelling " onbevoegd is >> om na te gaan of de beschikking van de raadkame1· dam· nietigheid
is aangetast ( 1).

2° W anneer de bevoegdheid van de ondM'·
zoeksgerechten noch voo1· de 1·aadkame1•
noch voor de kame1· van inbeschuldigingstelling we1·d betwist, is niet ontvankelijk
de vom·ziening welke v661· de eindbeslis-

ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beschikking, op 29 september 1975
gewezen door de raadkamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Bergen,
alsmede op het bestreden arrest, op
7 november 1975 gewezen door het Hof
van beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling ;
I. Op de voorziening gericht tegen het
arrest van 7 november 1975 :
Overwegende dat het arrest het hoger
beroep niet ontvankelijk verklaart dat
eiser had aangetekend tegen de beschikking van 29 september 1975 van de
raadkamer van de Rechtbank van eerste
aanleg te Bergen waarbij hij wegens
gecorrectionaliseerde misdaden en wegens
wanbedrijven naar de correctionele rechtbank werd verwezen ;
Overwegende dat krachtens artikel 416
van het Wetboek van strafvordering
beroep in cassatie tegen voorbereidende
arresten en arresten van onderzoek of
tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen
van dezelfde soort slechts openstaat na
het eindarrest of het eindvonnis, behalve
wanneer het cassatieberoep gericht is
tegen arresten of vonnissen inzake bevoegdheid;
Overwegende dat noch voor de raad(1) Vgl. cass., 1 juni 1971 (A1'1·. cass., 1971,
biz. 1063).
(2) Oass., 18 februari 1975 (A1'1'. cass., 1975,
biz. 685).
(3) Oass., 11 juni 1974 (A1'1'. cass., 1974,
biz. 1127).

-519kamer, noch voor de kamer van inbeschuldigingstelling de bevoegdheid van
de ·onderzoeksrechter of van de onderzoeksgerechten werd betwist ;
Overwegende dat, na te hebben overwogen dat eisers hager beroep niet <;mtvankelijk is omdat hij niet in het geval
verkeert, dat is omschreven bij artikel 539
van het Wetboek van strafvordering, het
arrest hieraan toevoegt dat cc het verzet
ten deze van de verdachte (thans eiser)
tegen de beschikking tot verwijzing naar
de correctionele rechtbank alleen tot doel
heeft te bewijzen dat die beslissing door
nietigheid is aangetast ; dat de kamer van
inbeschuldigingstelling niet bevoegd is
om dit punt te onderzoeken; dat de verdachte zich hiervan zodanig rekenschap
geeft dat hij verklaard heeft een cassatieberoep tegen deze beschikking te hebben
ondertekend )) ; dat nochtans uit die
redengeving blijkt, in weerwil van de
bewoordingen van het arrest, dat de kamer van inbeschuldigingstelling geen uitspraak heeft gedaan omtrent een geschil
betreffende haar bevoegdheid, maar beslist heeft dat het niet in haar macht ligt
uitspraak te doen over de regelmatigheid
van de beschikking, nu die in laatste
aanleg is gewezen ;
Dat het bestreden arrest dientengevolge geen beslissing inzake bevoegdheid,
noch een eindbeslissing in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van strafvordering is, maar enkel een voorbereidende beslissing of een beslissing van
onderzoek;
· Overwegende ·dat eiser aanvoert dat
krachtens artikel 413 van het Wetboek
van strafvordering de in artikel 408 van
dit wetboek vermelde middelen van
vernietiging in geval van schending of
verzuim van de vormen voorgeschreven
op straffe van nietigheid, van onbevoegdheid, evenals van verzuim of van weigering om uitspraak te doen. over een of
meer verzoeken van de beschuldigde
strekkende om gebruik te maken van
een bevoegdheid of eeh recht door de
wet verleend, hoewel de straf van nietigheid niet uitdrukkelijk door de tekst
gesteld is op het ontbreken van de vorm
waarvan de inachtneming verzocht of
gevorderd wordt, in correctionele en in
politiezaken ter beschikking staan van
de partij die wegens wanbedrijf of overtreding vervolgd is, en dit tegen alle
arresten en vonnissen in laatste aanleg,
zonder onderscheid tussen die waarbij de
verwijzing dan wel de veroordeling wordt
uitgesproken ;
Overwegende dat voornoemd artilml · 413 de beslissingen bepaalt, waar-

tegen cassatieberoep kan worden ingesteld, en regelt wanneer er cassatieberoep openstaat; dat volgens artikel416
van hetzelfde wetboek cassatieberoep
tegen de voorbereidende beslissingen of
beslissingen van onderzoek, zelfs in
laatste aanleg, pas openstaat na het
eindarrest of eindvonnis ;
Dat, daar de voorziening v66r de eindbeslissing werd ingesteld, de voorziening
niet ontvankelijk is ;
II. Op de voorziening gericht tegen de
beschikking van 29 september 1975 :.
Overwegende dat de beschikking van
de raadkamer van de Rechtbank van
eerste aanleg te Bergen van 29 september
1975 eiser verwijst naar de correctionele
rechtbank wegens gecorrectionaliseerde
misdaden en wegens wanbedrijven ;
Overwegende dat, zo die beschikking,
die geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid, in laatste aanleg is
gewezen, zij echter alleen een voorbereidende beslissing en eeri beslissing van
onderzoek is ;
Dat derhalve, krachtens artikel 416
van het W etboek van strafvordering, het
cassatieberoep ingesteld v66r de eindbeslissing niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, en zonder dat er
grand is om de door eiser voorgedragen
middelen na te gaan die vreemd zijn aan
de ontvankelijkheid van de voorzieningen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
5 januari 1976. ~ 2e kamer. VooTzittM·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Meeus. - GeliJkluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal. Pleite1·, de H. Deton (van de balie te
Bergen).
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10 WEGVERREER. RIJBEWIJS.
VERVOER VAN PERSONEEL TIJDENS DE
WERKUREN MET EEN VOERTUIG WAARMEE TEVENS GOEDEREN WORDEN VER·
VOERD. RIJBEWIJS VOOR OATEGORIE B,
OF D VEREIST.- VoORWAARDE.

a

2o AUTOMOBIELEN, AUTOBUSSEN,
AUTOCARS EN TAXI'S. ~ BEZOL-

-520DIGD PERSONENVERVOER. VERVOER·
DIENST TEN BEHOEVE VAN HET PER·
SONEEL.- BEGRIP.

1o Het rijbewijs geldig verklaard voo1· de

categorie B onder het teken B* of voor
de categorieiin 0 of D is ve1·eist voor het
bestu1·en van voertuigen van de catego1·ie B, waa1·mee tijdens de werku1·en
pe1•soneel en tevens goede1·en worden
vervoerd naar verscheidene en op verande1'lijke plaatsen gelegen werven of
bestemmingsom·den, op voorwaa1·de dat
dit vervoer niet toevallig geschiedt, maar
is inge1·icht als een ve1·voerdienst in de
zin van a1·tikel 2, lid 2, 1°, van de
besluitwet van 30 decembe1· 1946 (1).
(Art. 22 K.B. van 25 september 1968.)
2° De omstandigheid dat het VM'voer van
personeel geschiedt met het doel goede1·en
te leve1·en en te plaatsen en dat dit
vervoM' naar verscheidene en op ve1·ande1·lijke plaatsen gelegen we1·ven of
bestemmingso01'den geschiedt, belet niet
dat zodanig ve1·voe1' is ingericht en
geexploitee1·d als ve1·voM•dienst. ten behoeve van het pe1·soneel in de zin van
artikel 2, lid 2, 1°, van de besluitwet
van 30 decembe1· 1946 (2).
(COLMAN EN LITISOONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 6 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Brussel;
I. Wat de voorziening van eerste en
tweede eiser betreft :

Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 2, lid 2, 1°, van
de besluitwet van 30 december 1946
houdende herziening en coordinatie van
de wetgeving betreffende het bezoldigd
vervoer van personen door middel van
automobielen, 22 van het koninklijk
besluit van 25 september 1968 betreffende
de leervergunning en het rijbewijs, 30,
1°, en 32 van de wegverkeerswet van
16 Ihaart 1968 en 97 van de Grondwet,
doordat het vonnis de eisers tot geldboete veroordeelt, de eerste om, als

(1) en (2) Raadpl. cass., 3 januari 1949
(Arr. cass., 1949, blz. 3) en 14 oktober 1975,
supm, blz. 204.

weggebruiker of bestuurder op de openbare weg, een motorvoertuig bestuurd
te hebben zonder houder te zijn van het,
rijbewijs of van de leervergunning ver-'
eist voor het besturen van dit rijtuig,
de tweede om wetens een motorvoertuig
toevertrouwd te hebben aan een persoon
die niet voorzien was van het rijbewijs
of van de leervergunning vereist voor bet
besturen van dit voertuig, en het die
veroordelingen steunt op de gronden dat :
« het rijbewijs geldig verldaard voor de
categorie B onder het teken B* vereist is
voor het besturen van voertuigen van
de categorie B die gebruikt worden voor
de vervoerdiensten door een werkgever
met eigen materieel en uitsluitend ten
behoeve van zijn personeel ingericht en,
geexploiteerd voor zover daar voor dit
laatste geen geldelijke of bezwarende last
uit voortvloeit ; bij de interpretatie van
laatstgenoemde bepalingen rekening client
gehouden te worden zowel met de letterlijke tekst van deze bepalingen als met
de bedoelingen van de wetgever en de
algemene zin en draagwijdte van de
wetsbepalingen met betrekking tot de
rijvergunningen ; op grammaticaal gebied de N ederlandse tekst onduidelijk is ;
het woord « vervoerdienst " (bedoeld
wordt : transportdienst) letterlijk slaat
op een openbare dienst doch niet op een
prive onderneming ; uit de vergelijking
met de Franse tekst, waar aileen gewag
gemaakt wordt van « vervoer " (les transports), kan afgeleid worden dat de tekst
zinspeelt op een door de werkgever regelmatig ingericht vervoer ten behoeve van
zijn werknemers, die er kosteloos van
genieten ; de wettelijke bepalingen geen
onderscheid maken naargelang dit ver:
voer geschiedt tijdens de werkuren of op
de weg van of naar het werk ; ze .evenmin onderscheid maken tussen enerzijds,
vervoer dat uitsluitend bestemd is voor
personeel en anderzijds vervoer dat een
gemengde aard heeft (met name personeel
en goederen); de wetgever van 1968,
door te verwijzen naar een bij de wet
van 30 december 1946 niet gereglementeerde categorie, deze van het kosteloos
vervoer van personeelsleden met eigen
materieel, dit personeel heeft willen
beschermen door strengere eisen te stellen
aan de bestuurders van voertuigen van
werkgevers ; deze eisen slechts redelijkerwijze konden gesteld worden aan bestuurders, in de mate dat de!le laatsten
niet toevallig doch met een zekere regelmaat werknemers vervoeren ; aldus houder moet zijn van een rijbewijs B* de
bestuurder van een voertuig van de
categorie B, toebehorend aan een werk-
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bedrijf derwijze dat er regelmatig eigen
werknemers mede worden vervoerd ;
appellan ten zelf toegeven dat de naamloze
vennootschap Bauknecht, gelet op de
aard van haar leveringen, systematisch
twee of meer werknemers met de litigieuze
wagen bestuurd door eerste beklaagde
op de baan zond ; inzonderheid op 8 oktober 1973 een werknemer van dit bedrijf
kosteloos vervoerd werd in opdracht van
tweede appellant door eerste appellant
die over geen rijbewijs B* beschikte ;
de telastleggingen derhalve bewezen zijn
gebleven "•

terwijl het vonnis geen passend antwoord geeft op de conclusies waarin de
eisers hadden laten gelden dat : ten deze
een tekst dient ge!nterpreteerd te worden
die werd opgesteld in 1946, luidende als
volgt « de vervoerdiensten, door een
werkgever met eigen materieel en op
eigen verantwoordelijkheid uitsluitend
ten behoeve van zijn personeel ingericht
en geexploiteerd, voor zover daar voor
dit laatste geen geldelijke of bezwi3>rende
last uit voortvloeit >> ; op dat ogenblik de
sociale bekommernis die de politierechter
te Vilvoorde had menen te kunnen vinden
achter de woorden van de wet~ever, bij
deze niet bestond, wat reeds wordt aangetoond door het feit dat in de besluitwet
van 1946 voor het personeel juist geen
speciale voorwaarden werden gestipuleerd ; bij ontstentenis van parlementaire
voorbereiding betreffende de besluitwet
van 1946, de interpretatie van deze
besluitwet slechts kan gevonden worden
in de tekst zelf; de tekst van artikel 2,
lid 2, 1°, spreekt van vervoerdiensten,
door de werkgever uitsluitend ten behoeve van zijn personeel ingericht en geexploiteerd ; het woord " vervoerdienst "
een samengesteld woord is dat bestaat
uit een verbale stam (vervoer) en een
substantief (dienst), waarbij de verbale
stam het bepalende deel is, zodat de
betekenis van het woord vervoerdienst is,
een dienst voor het vervoeren van personeel of materieel ; de wettekst spreekt
van een vervoerdienst die ingericht en
geexploiteerd is, zodat er dient geconcludeerd te worden dat het moet gaan om een
zekere organisatie met het oog op het
vervoer, dit wil zeggen overbrengen van
personen of materieel ; wanneer men de
feitelijke omstandigheden van het geval
ver<5elijkt met de interpretatie die aan de
besproken wetsbepaling moet gegeven
worden, het duidelijk is dat het ten deze
niet ging om een organisatie met het oog
op het vervoeren van personeel ; de

organisatie in de naamloze vennootschap
Bauknecht slechts de takenverdeling als
voorwerp had bij het plaatsen van verkochte keukens; eerste eiser, toen hij
op het ogenblik van de feiten een wagen
van de firma bestuurde, zulks niet deed
met het doel een andere werknemer te
vervoeren, maar wel met het doel bij
een ldant van de firma een keuken te
plaatsen ; dat de andere werknemer hem
hierbij noodzakelijk moest vergezellen,
vermits voor het plaatsen van dergelijke
keukens twee werklieden nodig zijn ;
uiteraard slechts een van deze twee
werknemers de wagen kan besturen,
en terwijl het vonnis inzonderheid
niet antwoordt op de bewering van de
eisers dat het voor de toepassing van
artikel 22 van het koninklijk besluit van
25 september 1968, nu het verwijst naar
het artikel 2, lid 2, 1°, van de besluitwet
van 30 december 1946, noodzakelijk is
dat er een zekere organisatie bestaat,
uitgaande van de werkgever met het oog
op het vervoeren van zijn personeel ;
en terwijl, door ten onrechte te beslissen dat « houder moet zijn van een rijbewijs B* de bestuurder van een voertuig
van de categoric B, toebehorend aan een
werkgever, dat ingeschakeld wordt in
zijn bedrijf derwijze dat er regelmatig
eigen werknemers mede worden vervoerd "• het vonnis aan de toegepaste
strafbepaling een extensieve betekenis ,
geeft en op penaal gebied de restrictieve
uitlegging nochtans de regel is; immers
de te interpreteren tekst duidelijk slaat
op een organisatie die als doel heeft
". vervoer " van personeel, en niet kan
toepasselijk zijn op georganiseerde « verplaatsingen "• waarvan het doel niet is
<< het overbrengen van personeel "• maar
die met een andere bedoeling geschieden,
ten deze deelnemen aan de plaatsing van
een keuken bij een klant van de firma
Bauknecht,
en terwijl het vonnis niet vaststelt dat
eerste eiser op de datum van de feiten
een werknemer van de naamloze vennootschap Bauknecht kosteloos vervoerd heeft
in opdracht van tweede eiser, in het
kader van een organisatie met het oog
op het vervoer van personeelsleden,
zodat een van de essentiele bestanddelen
voor het bestaan van de strafbare handeling ontbreekt :
Overwegende dat het vonnis vaststelt
dat eerste eiser, die niet in het bezit was
van een rijbewijs B*, op 8 oktober 1973
een lichte vrachtwagen bestuurde, toebehorend aan eiseres ; dat in het voertuig,
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de bestuurder vergezelde om te helpen
bij de levering van een keuken ; dat
tweede eiser het werk van eerste eiser
had georganiseerd en aan de inzittende
werlmemer opdracht had gegeven eerste
eiser te vergezellen; dat volgens de eigen
verklaring van eiseres de levering van
keukens medebrengt dat twee werldieden
de keuken plaatsen zodat bij het vervoer
ervan een andere werknem.er verzocht
wordt de bestuurder te vergezellen ;
Overwegende dat de rechter daarna
door de in het middel voorkomende
beschouwingen antwoordt op de eveneens
in het middel opgenomen conclusies van
de eisers nopens de betekenis van het
woord « vervoerdien(lten " in artikel 2,
tweede lid, 1°, van de besluitwet van
30 december 1946 houdende herziening
en coordinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen ;
Overwegende dat door te beschouwen
dat de wet heeft bedoeld een door de
werkgever niet occasioneel, maar geregeld
en met eigen materieel ingericht kosteloos
vervoer ten behoevevan.zijn werknemers,
waarbij het dan zonder belang is da.t
tevens goederen worden vervoerd, en
dat de verplaatsing tijdens de werkuren
geschiedt, en door te beslissen dat een
rijbewijs B* nodig is voor de bestuurder
, van een voertuig van de categoric B,
toebehorend aan een werkgever, en dat
ingeschakeld wordt in diens bedrijf derwijze dat er geregeld eigen werlmemers
mede worden vervoerd, het vonnis een
juiste interpretatie van de besproken
wetsbepaling geeft en, nu het vaststelt
dat bij de eisers het vervoer van personeel
aldus is ingericht, de veroordelingen
wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat de eisers in het
middel aanvoeren dat de besproken wettekst niet van toepassing kan zijn op
georganiseerde « verplaatsingen " waarvan het doel niet is « het overbrengen van
personeel ?>, maar die met een andere
bedoeling geschieden, zoals het leveren
en plaatsen van de door de werkgever
verkochte koopwaren ; dat dergelijke
verplaatsirigen van personeel echter wel
de door artikel 2, lid 2,.1°, van de besluitwet van 30 december 1946 beoogde « vervoerdiensten " uitmaken, wanneer zij
door de werkgever als dusdanig zijn ingericht en geexp1oiteerd, met andere
woorden met een zekere regelmaat, herhaling en bestendigheid zijn georganiseerd, waarbij het doel van de verplaatsingen dan geen belang heeft en evenmin

de omstandigheid dat ze geschieden naar
verscheidene en op veranderlijke plaatsen
gelegen werven of bestemmingsoorden ;
Dat het middel niet kan worden aan,
genomen;
En overwegende dat de substantiele
of op straffe van nietigheid voorgeschre,.
ven rechtsvormen werden nageleefd en
~at de beslissing overeenkomstig de wet
IS;

II. W at de voorziening van eiseres
betreft:
Overwegende dat uit geen stuk waarop
het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat
de voorziening van eiseres, civielrechtelijk
aansprakelijke, betekend werd aan de
partij tegen ~e zij gericht is;
.
Dat zij derhalve niet ontvankelijk is ;
Orri die redenen, verwerpt de voor•
zieningen ; veroordeelt de eisers in de
kosten.
6 januari 1976. 2e kamer. ;-;
V ooTzitte?', de H. Wauters, raadsh.ee~·
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal. -:
PleiteTs, de HH. Charlot en Asscherickx
(van de balie te Brussel).
·
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1 o CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL DAT. EEN GEBREK
AAN ANTWOORD AANVOERT OP EEN
VERWEERMIDDEL BETREFFENDE DE
STRAFVORDERING. - VERWEERMIDDEI;
WAAROP PASSEND IS GEANTWOORD IN
RET DEEL VAN DE BESLISSING MET
BETREKKING TOT DE BURGERLIJK:Ej
RECHTSVORDERING. MIDDEL DAT
FEITELIJKE GRONDSLAG MIST.
2° BEWIJS.- STRAFZAKEN.- DESKUNDIGENVERSLAG.- BEWIJSWAARDE,- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECH;
TER.
1° Feitelij ke gTondslag mist het middel
dat een gebTek aan antwooTd aanvoert
op een veTweeTmiddel bet?·effende de
st?·ajv01·de1'ing, dat regelmatig bij conclusie is vooTgedTagen, te?·wijl dit VM'•
wee1·middel passend is beantwo01·d in

~

het deel van de beslissing met betrekking
tot de burgerlijke rechtsvm·dering (1).
(Art. !l7 Grondwet.)
2° De jeiten1·echter beoordeelt onaantastbaa1·
de bewijswaarde van een deskundigenverslag, in zoverre hij de bewijskmcht
m·van niet miskent (2).
(THEUNISSEN, T. « EAGLE STAR INSURANCE
COMPANY LIMITED» EN LITISCONSOR·
TEN.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
6 januari 1976. 2 kamer. Voorzitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Sury. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
8
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geving is gepleegd met de vm·zwarende
omstandigheid dat de OVe?'t?·eding lichamelijk letsel tot gevolg heeft gehad,
wannee~· het letsel zich zonder die inb?·euk niet zou hebben voorgedaan, zoals
het in we1·kelijkheid is ontstaan (3).
(Art. 7 wet van 28 mei 1956.)
2° E1· bestaat een oorzakelijk ve~·band tussen
een jout en schade, wannee?' de schade
zich zonder de fout niet zou hebben
voo1·gedaan zoals zij in werkelijkheid is
ontstaan (4), zeljs indien de jout niet
de ?'echtst?·eekse oorzaak van de schade
is (5). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° De ?'echter is niet verplicht te antwoorden
op een middel van de conclusie, ·wanneer
dit middel zondm· voo?·wm·p is geworden
doo?' de oplossing die de rechte?' aan het
geschil heejt gegeven (6). (Art. 97
Grondwet.)
(RUTTEN EN VERPOORT.EN,
T. SPAAS EN SCHEPERS.)
ARREST.
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1°. SPRINGSTOFFEN.

lNBREUK OP
DE SPRINGSTOFFENWETGEVING. - VER·
ZWARENDE OMSTANDIGHEID DAT DE
OVERTREDING LIOHAMELIJK LETSEL TOT
GEVOLG HEEFT GEHAD, BEGRIP.

2°

3°

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST).- OoRZAKELIJK
VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE.
-BEGRIP.
.

REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.CONCLUSIE. MIDDEL DAT ZONDER
VOORWERP IS GEWORDEN DOOR DE OP·
LOSSING DIE DE RECHTER AAN RET
GESCHIL HEEFT GEGEVEN. GEEN
VERPLIOHTING VOOR DE RECHTER OM
DIT MIDDEL TE BEANTWOORDEN.

1° Een inbreuk op de springstojfenwet(1) Cass., 28 maart 1972 (A1·r. cass., 1972,
biz. 719).
(2) Cass., 22 augustus 1973 (A1'1', cass.,
1973, biz. 1080).
(3) Vgi. de in de noten 4 en 5 aangehaaide
arresten.
(4) Cass., 12 februari 1971 (A1-r. cass.,
1971, biz. 566); raadpi. cass., 30 oktober 1973
(ibid., 1974, blz. 250).

RET HOF;- Gelet op het bestreden
arrest, op 2 mei 197 5 door het Hof van
· beroep te Antwerpen gewezen ;
Overwegende dat de voorziening beperkt is tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen ;

Over het middel afgeleid uit de scherr-.
ding van de artikelen 97 van de Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 7 van de wet van 28 mei 1956
betreffende ontplofbare en voor de
deflagratie vatbare stoffen en mengsels
en de daarmede geladen tuigen, 257 en
265 van het koninklijk besluit van
23 september 1958 houdende algemeen
reglement betreffende het fabriceren,
opslaan, onder zich houden, verkopen,
vervoeren en gebruiken van springstoffen,
gewijzigd door het koninklijk besluit
van 7 januari 1966,
doordat, na beklaagde Spaas (thans
verweerder) schuldig te hebben verldaard
aan inbreuk op artikel 257 van voormeld

(5) Raadpl. cass., 4 oktober 1965 (Bull. en

Pas., 1966, I, 164), 5 maart 1974 (A1'1', cass.,
1974, biz. 737) en 15 december 1975, sup1•a,
biz. 467.
(6) Cass., 2 juni 1969 (A1•r. cass., 1969,
biz. 951}; raadpi. cass., 6 mei 1974 (ibid.,
197 4, biz. 997}.
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koninklijk besluit om aan beldaagde
Schepers (thans verweerster) springstoffen in grotere hoeveelheden te hebben
geleverd dan bepaald in artikel 265 van
voormeld koninklijk besluit, gewijzigd
zoals gezegd, en beklaagde Schepers
schuldig te hebben verklaard aan inbrenk op artikel 265 van voormeld
koninklijk besluit, gewijzigd zoals gezegd, om ontploffend vuurwerk onder
zich te hebben gehouden zonder toelating
van de burgemeester van haar woonplaats, en na geconstateerd te hebben
dat belclaagde Schepers, door het afgeven van een dergelijk tuig aan een veertienjarig kind, namelijk de zoon Jaak van
de eisers, haar strafrechtelijke fout had
verrwaard, daar het onder >"ich houden
van ontploffend vuurwerk door een
kleinhandelaar aan een vergnnning van
de bevoegde overheid is onderworpen en
daar dit wettelijk voorschrift als bedoeling heeft de veiligheid van de medeburgers te verzekeren en gevaarlijke risico's
te voorkomen, het arrest beslist dat er
geen oorzakelijk verband bestaat tussen
de misdrijven door belclaagden gepleegd
en de verwondingen door de zoon van de
eisers opgelopen, zodat de verzwarende
omstandigheid bedoeld door artikel 7 van
voormelde wet van 28 mei 1956 ten deze
niet aanwezig is, zulks om de redenen,
wat · beklaagde Spaas betreft, dat er
geen direct verband bestaat van oorzaak
tot gevolg tussen de overtreding door
deze beklaagde begaan en de schade
door Rutten J aak opgelopen en, wat
beklaagde Schepers betreft, dat het
kwestieuze vuurwerk uiteraard niet gevaarlijk is, tenzij wanneer degene die het
hanteert en gebruikt zulks niet doet
overeenkomstig de aangeduide gebruikswijze, en dienvolgens de vordering van
de eisers strekkende tot herstel door
beide beklaagden van de schade voortspruitende uit de verwondingen door hun
zoon ten gevolge van het hanteren van
het kwest<ieuze vuurwerk opgelopen ontvankelijk doch ongegrond verklaart,

terwijl, opdat de door artikel 7 van
voormelde wet van 28 mei 1956 bedoelde
verzwarende omstandigheid en de door
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijkheid aanwezig zouden zijn, het niet
vereist is, wat beklaa-sde Spaas betreft,
dat er een direct verband bestaat van
oorzaak tot gevolg tussen de inbreuk op
artikel 257 van voormeld koninklijk
besluit van 23 september 1958 en de verwondingen door de zoon van de eisers
opgelopen, doch volstaat dat, hetgeen

het arrest niet uitsluit, zonder het plegen
van gezegde inhreuk, die verwondingen
niet zouden zijn ontstaan zoals zij zijn
ontstaan,
terwijl, opdat de door artikel 7 van
voormelde wet van 28 mei 1956 bedoelde
verzwarende omstandigheid en de door
de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek bedoelde aansprakelijld1eid niet aanwezig zouden zijn, het
niet volstaat, wat beklaagde Schepers
betreft, dat de zoon van de eisers het
kwestieuze vuurwerk niet Ov ereenkomstig
de aangeduide gebrnikswijze zou hebben
gehanteerd, doch daarenboven vereist is
dat, ook indien beklaagde Schepers geen
inbreuk op artikel 265 van voormeld
koninklijk besluit van 23 september 1958
had begaan, het litigieuze ongeval zich
tach zou hebben voorgedaan, hetgeen
het arrest niet constateert,
en terwijl de beschouwingen van het
arrest betreffende de beklaagde Schepers
geen antwoord inhouden op het middel
waardoor de eisers in conclusie lieten
gelden dat op het kwestieuze vuurwerk
de gebruikswijze in de Duitse taal was
vermeld, dat moest vermoed worden
dat de veertienjarige zoon van de eisers
die vreemde taal niet kende en dat
niettemin beklaagde Schepers nagelaten had, bij het verkopen van het
kwestieuze vuurwerk aan de zoon van
de eisers, hem .die gebruiksaanwijzing
kenbaar te maken, welk gebrek aan
antwoord gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat artikel 7 van de
wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare
stoffen en mengsels en de daarmede
geladen tuigen de door artikel 5 van
dezelfde wet bepaalcle straf verzwaart,
wanneer. het gebrek aan vergnnning of
het niet in acht nemen van de voorschriften van het bestuursreglement lichamelijke letsels tot gevolg heeft gehad ;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de verweerders de hun ten laste
gelegde feiten gepleegd hebben doch
zonder de verzwarende omstandigheid
dat deze feiten lichamelijke letsels tot
gevolg hebben gehad voor Rutten Jaak,
en dienvolgens de civlelrechtelijke vorderingen van de eisers als ongegrond afwijst;
Overwegende dat het arrest, wat verweerder betreft, die beslissing stetmt op
de reden dat " er geen direct verband
bestaat van oorzaak tot gevolg" tussen
de door hem gepleegde inbreuk op arti-
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kel 257 van het koninklijk besluit van
23 september 1958 en de door Rutten
opgelopen schade ;
.
Dat het evenwel volstaat, om de
gezegde verzwarende omstandigheid als
bewezen te verklaren, dat zonder het
plegen van het misdrijf de lichamelijke
letsels van Rutten niet zoudea zijn ontstaan, zoals zij zijn ontstaan, hetgeen
het arrest niet uitsluit ;
Dat, in dit opzicht, de beslissing niet
wettelijk verantwoord is ;
Overwegende dat, wat verweerster
bet:r:eft, deze uitsluitend vervolgd en
veroordeeld werd wegens het onder zich
houden van springstoffen zonder de door
artikel 265, 7o, van het koninklijk besluit
van 23 september 1958 vereiste toelating te hebben bekomen ;
Dat het arrest overweegt dat « dit feit
de oorzaak niet kan zijn van de door de
burgerlijke partij geleden schade » ;
Dat het aldus beslist dat het ongeval
zich tach zou hebben voorgedaan, ook
indien verweerster toelating had om de
springstof onder zich te houden ;
Overwegende dat u.gevolge deze beslissing het middel dat de eisers in
conclusie voor het hof van beroep hebben
voorgedragen en dat betrekking had op
het afgeven van de springstof ~~:onder de
gebruiksaanwij2.ing kenbaar te maken,
zonder voorwerp is geworden en derhalve
niet diende te worden beantwoord ;
Dat, in dit opzicht, het middel niet kan
worden aangenomen ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet
over de tegen verweerder Spaas ingestelde
civielrechtelijke vordering ; 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
eisers in de helft van de kosten en verweerder in de andere helft; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
beroep te Brussel.
6 januari 1976.
2e kamer. Vom·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1'8laggevm·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Lenaerts, advocaatgeneraal. - Pleiter, de H. Bayart.

2e KAMER. -

6 januari 1976._

1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - STRAFVORDERING. - CASSATIEBEROEP VAN DE VEROORDEELDE.
VEROORDELING TOT EEN ENKELE
STRAF. - MIDDEL RIERUIT AFGELEID
DAT NIET WERD GEANTWOORD OP EEN
CONCLUSIE, WAARIN DE BEKLAAGDE
HAD GESTELD DAT VERSCREIDENE
STRAFFEN MOESTEN WORDEN UITGESPROKEN.
NIET ONTVANKELIJK
MID DEL.

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN.- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING; , - BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
EEN GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID,
MAAR ENKEL EEN PROVISIONELE VERGOEDING TOEKENT, DE VERDERE KOSTEN AANHOUDT EN DE ZAAK ONBEPAALD UITSTELT.- VoORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. ___: NIET-ONTVANKELIJKHEID.
1° De beklaagde die tot een enkele straj is
ve1·oordeeld, is wegens het ontbreken
van belang niet ontvankelijk om een
middel hieruit aj te leiden dat niet werd
geantwoord op zijn conclusie waarin
hij had gesteld dat de jeitemechter V61'scheidene st1·ajjen had moeten uitspreken (1).

2° Niet ontvankelijk, in st1·ajzaken, is de
voo1·ziening v661· de eindbeslissing ingesteld tegen de besliBsing die, op de
bu1'ge1·lijke rechtsvo1'de1·ing, geen uitspmak doet ove1· een geschil inzake
bevoegdheid, maar enkel een provisionele
ve1·goeding toekent, de ve1•dera kosten
aanhoudt en de zaak onbepaald uitstelt (2). (Art. 416 Sv.)
(LARIVIER, T. VANPARIJS.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 13 mei 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de tegen eiseres
ingestelde strafvordering :
(1) Raadpi. cass., 5 oktober 1959 (A?'?'.

cass., 1960, biz. 104) en 26 juni 1973 (ibid.,
1973, biz. 1058).
(2) Raadpi. cass., 16 december 1974 (A1'1',
cass., 1975, biz. '448).
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en van de rechten van de verdediging,
doo?·dat bet arrest tegen eiseres een
enkele straf uitspreekt wegens de telastlegging van onopzettelijke verwondingen
en de telastlegging een wagen bestuurd
te hebben wanneer het alcoholgehalte
in haar bloed minstens 1,5 gram per liter
bedroeg,
te1·wijl het arrest de conclusie van
eiseres niet beantwoordt waarbij zij
voorhield dater geen oorzakelijk verband
bestond tussen de twee misdrijven en er
derhalve twee straffen dienden uitgesproken te worden om de redenen dat de
ademtest negatief was, dat de dokter
haar spraak en gang normaal vond,
dat de verbalisanten zegden dat zij onder
de invloed van cJe drank scheen te zijn,
doch dat haar gang en spraak normaal
waren, dat volgens de getuige Lippens
er aan haar niets abnormaals te zien was,
dat het ongeval enkel te wijten was aan
haar verstrooidheid en dat er minstens
een twijfel bestond die ten goede van de
beklaagde diende te komen :
Overwegende dat het mid del, 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 door verweerder
tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvordering :
Overwegende dat het arrest zich ertoe
beperkt bij bevestiging van het beroepen
vonnis eiseres te veroordelen tot het
betalen van een provisionele 'vergoeding,
de verdere kosten aan te houden en de
zaak op on bepaalde datum uit te stollen ;
dat zodanige beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416 van het
W etboek van strafvordering en geen
uitspraak doet over een geschil inzake
bevoegdheid ;
Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
6 januari 1976. 2e kamer. V oo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
Ridder de, Schaetzen. Gelijkluidende
concl~tsie, de H. Lenaerts, advocaat-

generaal.- Pleiter, de H. De Roeck (van
de balie te Gent).

2e

6 januari 1976.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

TERMIJN.- STRAFZAKEN.- VEROOR·
DELING BIJ VERSTEK.- VoORZIENING
VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE GE·
WONE VERZETTERMIJN. NIET ONT·
VANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening door
de be!claagde tijdens de gewone verzettM·mijn ingesteld tegen een beslissing
waarbij hij bij verstek is ve1·om·deeld (1).
(Art. 413 Sv.)
(ROELS.)

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
6 januari 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

2e

KAMER. -

VOORZIENING

6 januari 1976.
IN

CASSATIE.

TERMIJN. STRAFZAKEN. VooRZIENING TEGEN EEN OP TEGENSPRAAK
GEWEZEN EINDBESLISSING ' VAN DE
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE
MAATSCHAPPIJ,

Te laat ingediend en de1·halve niet ontvankelijk is de vom·ziening die na het
verst1·ijken van de termijn bepaald in
artikel 373 van het Wetboek van strafvordering wordt ingesteld tegen een op
tegenspraak gewezen eindbeslissing van

(1) Cass., 27 oktober 1975, supm, biz. 260.
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de commissie tot beschm·ming van de
maatschappij (1).
(VELAERS.)

Met de notitie overeenstemmend ·
arrest.
6 januari 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggevm·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.

3eKAMER.-

7

januari

1976.

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN. BURGERLIJKE ZAKEN.
BESLISSING WAARBIJ EEN VORDERING WORDT TOEGEWEZEN. REGELMATIG VOORGEDRAGEN VERWEER. GEEN PASSEND ANTWOORD•- BESLISSING NIET MET REDENEN OMKLEED.

Niet regelmatig met 1·edenen omlcleed is
de beslissing die een vordering toewijst
zonder passend te antwoorden op de
conclusie van de tegenpartij ivaw·in een
verwee1•middel wordt aangevoei·d (3).
(Art. 97 Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ' ,;
T. ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND.)
<e

2e

KAMER. -

6

januari

1976.

VOORZIENING IN CASSATIE.
TERMIJN. STRAFZAKEN. BESLISSING DIE ZIOH ERTOE BEPERKT DE HEROPENJNG VAN DE DEBATTEN TE BEVELEN EN DE ZAAK VOOR VERDERE BEHANDELING OP EEN LATERE DATUM
TE STELLEN. VOORZIENING VOOR
DE EINDBESLISSING. NIET-ONTVANKELIJKHEID.

Niet ontvankelijk is de voorziening voor
de eindbeslissing ingesteld tegen een
beslissing die, zondm· uitspraak te doen
ovm· een bevoegdheidsgeschil, zich ertoe
beperkt de heropening van de debatten
te bevelen en de zaak voo1' ve1·dere
behandeling op een latere datum te
stellen (2). (Art. 416 Sv.)
(CLEMENT,
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<C DE KEYSER EN co».)

Met de notitie overeenstemmend
· arrest.
6 januari 1976. 2e kamer. V oorzittm·, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·
de H. Versee. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Lenaerts, advocaat-generaal.
(1) Raadpl. cass., 13 mei 1975 (A1·1·. cass.,
1975, biz. 988 ~.
(2) Cass., 8 december 1975, sttpm, biz. 439.

Met de notitie overeenstemmend
arrest.
7 januari 1976. 3e kamer. Voorzittm·, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. V e~·slaggevm·, de
H. Janssens. ~ Gelijlcluidende conclusie,
de H. Duchatelet, advocaat-generaal.· Pleitm·; de H. Van Ryn.

Op dezelfde dag is een arrest in clezelfde
zin gewezen inzake dezelfde partijen, op
voorziening gericht tegen een vonnis
van dezelfde datum en van clezelfde
rechtbank.

F
1o

KAMER. ~

8

januari 1976.

BEWIJS.- BuRGERLIJKE ZAKEN.BEWIJSLAST. BESLISSING DAT EEN
PARTIJ IN EEN OVEREENKOMST NIET
VAN AANSPRAKELIJKHEID VQOR SCHADE
KAN WORDEN VRIJGESTELD
TENZIJ
BEWEZEN WORDT DAT ZIJ TOT GEEN
VERRIOHTING GEHOUDEN WAS.- VASTSTELLING DAT TUSSEN DE SCHADE EN
EEN OONTRACTUELE FOUT VAN DEZE
PARTIJ EEN OORZAKELIJK VERBAND
BESTAAT. GEEN SOHENDING VAN
DE REGELS INZAKE BEWIJSLAST.

(3) Cass., 24 september 1975, supm, biz. 118,
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CASSATIEMIDDELEN.- BURGERLIJKE ZAKEN. MIDDEL TEN BETOGE
DAT ARTIKEL 97 VAN DE GRONDWET IS
GESCHONDEN.- VAAGHEID.- NIETONTVANKELIJKHEID,

1° De regels inzake bewijslast worden niet
gesohonden dom· de beslissing die, na te
hebben gezegd dat een partij in een
overeenkomst niet van de aansprakelijkheid voor de sohade kan worden vrijgesteld tenzij zij · bewijst dat zij niet
gehouden was tot de uitvoering van een
bepaalde ve1·riohting, erop wijst dat deze
verriohting welke door deze partij niet is
uitgevoerd een verbintenis uit de overeenkomst was en zo implioiet dooh zeker
vaststelt dat die partij een oontraotuele
jout heejt begaan die in oorzakelijk
verband staat met de sohade.
2° Niet ontvankelijk is het middel waarin
de sohending van artikel 97 van de
Grondwet wordt aangevoerd zonder nader
te bepalen waarin deze sohending bestaat (1). (Art. 1080 G.W.)
(JUSTIN, T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
<< IMSAY GENERAL CONTRACTORS» EN
ONDERLINGE MAATSCHAPPIJ DER OPENBARE BESTUREN, IN TEGENWOORDIGHEID VAN FITSCHY.)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 19 juni 1974 door het Hof van
beroep te Luik gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek, tot
regeling van de bewijskracht van de
akten, ten deze de door eiser in hoger
beroep genomen conclusie, en 97 van
de Grondwet,
Dat het middel niet
aangenomen ;

kan worden

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1142, 1315,
lid 1, van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat, aangezien eiser in zijn conclusie
had aangevoerd, dat de fout die hij even(1) Raadpl.
supra, biz. 118.

cass.,

25

september

1975,

tueel had begaan door geen bandijzers te
gebruiken, voor het vastmaken van het
stuk hout dat werd beschouwd als de
muurplaat van het gebinte van de door
hem gebouwde daken, in elk geval geen
verband zou hebben met de schade,
zoals zij zich heeft voorgedaan, het
arrest, dat beslist dat eiser die fout heeft
begaan en verklaart dat hij jegens de
eerste verweerster aansprakelijk is voor
de schade veroorzaakt door het afrukken
van twee daken door de storm, vermeldt
dat «appellant, thans eiser, niet bewijst
dat indien hij de overeengekomen verplichting .. . om bandijzers te plaatsen,
nageleefd had, de daken toch zouden
zijn afgerukt »,
terwijl degene die zich beroept op de
verplichting om te vergoeden moet
bewijzen dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen de fout en de schade
waarvan hij de vergoeding eist, maar
degene van wie die vergoeding wordt
geeist niet moet bewijzen dat de schade
in elk geval zou zijn geleden, zelfs indien
hij de fout niet had begaan :
Overwegende, enerzijds, dat de door
het middel bestreden reden vervat is in
het antwoord van het arrest op het door
eiser op de overmacht gegrond verweer ;
dat het arrest dienaangaande soeverein
beslist dat een wind met een snelheid
van 111 kilometer per uur noch uitzonderlijk noch onvoorzienbaar is en dat, binnen
de grenzen van het verweer waarop het
antwoordt, de rede waarop het middel
steunt overtollig is ;
Dat het arrest er, anderzijds, op wijst
dat eiser << zich van de uitsluitende aa.nsprakelijkheid van de litigieuze schade
enkel kan bevrijden indien hij bewijst
dat hij niet verplicht was de bandijzers
te plaatsen » ;
Dat het vaststelt dat die voorwaarde
volgens het bestek verplicht was, dat
eiser ze niet heeft uitgevoerd en dat
« het geding derhalve op het strict en
onherroepelijk contractuele vlak beslecht
is », hetgeen, in zijn context, betekent
dat, aangezien overmacht uitgesloten is,
het ongeval aan een nalatigheid van
eiser in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is ;
Dat het arrest aldus, impliciet maar
zeker, vaststelt dat de door eiser begane
fout een oorzakelijk verband heeft met
het ongeval en met de daaruit voortspruitende schade ;
Overwegende dat het arrest de regels
van de bewijslast niet miskent en dat
het middel, in zoverre het de schending
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van het Burgerlijk W etboek aanvoert,
niet kan worden aangenomen ;
Overwegende dat het middel, inzoverre
het de schending van het vormvoorschrift
van artikel 97 van de Grondwet aanvoert,
onnauwkeurig en, in die mate, niet
ontvankelijk is ;

2° Feitelijke grondslag mist het middel
ten betoge dat op de conclusie niet is
geantwoord, hoewel hierop in de bestreden
beslissing passend werd geantwoord (2).

Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,

Met de notities overeenstemmend
arrest.

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de verwerping
van de voorziening alle belang ontneemt
aan de door eiser tegen verweerder
Fitschy ingestelde eis tot tussenkomst,
opdat het arrest jegens die verweerder
zou worden bindend verklaard ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de eis tot tussenkomst ; veroordeelt eiser in al de kosten ervan.

8 januari 1976. 1e kamer. Voorzitte1·, de H. Perrichon, raadsheer
waarnemend voorzitter; - V erslaggever,
de H. Capelle. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Velu, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Faures, H. Simont
en Dassesse.

1e KAMER. -

9 januari 1976.

1° BEWIJS. - BEWIJS DOOR GESOHRIFT.
- BEWIJSKRAOHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN.- CONOLUSIE.- UITLEGGING VERENIGBAAR MET DE
BEWOORDINGEN VAN DEZE OONOLUSIE.
- GEEN MISKENNING VAN DE BEWIJS·
KRACHT VAN DE AKTEN.
2° CASSATIEMIDDELEN. - BuRGERLIJKE ZAKEN. - MlDDEL TEN BETOGE
DAT OP DE OONOLUSIE NIET IS GEANTWOORD. PASSEND ANTWOORD. MIDDEL DAT FEITELIJKE GRONDSLAG
MIST.

(NAERT, T. DESOHEEMAEKER.)

9 januari 1976. 1e kamer. Voorzitter en Verslaggever, de H. Delahaye, voorzitter. Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- PleitM's, de HH. Biitzler en Houtekier.

2e KAMER. -

12 januari 1976.

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
W ANBEDRIJVEN OMSOHREVEN IN DE
ARTIKELEN 418 EN 420 VAN HET STRAF·
WETBOEK. - SLAGEN OF VERWONDIN •
GEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERS·
ONGEVAL. - W ANBEDRIJVEN SAMEN •
HANGEND OF ONSPLITSBAAR ONDER DE
VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 138, 6°bis,
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVOR·
DERING. BEVOEGDHEID VAN DE
POLITIEREOHTER ONGEAOHT OF DEZE
WANBEDRIJVEN. BIJ HEM AANHANGIG
ZIJN OP DAGVAARDING VAN DE PARTIJ
DIE BEWEERT BENADEELD TE ZIJN OF
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE.

20 SAMENHANG. - STRAFZAKEN.
SAMENHANG TUSSEN VERSOHEIDENE
MISDRIJVEN. GELIJKTIJDIGE VERVOLGING. GEVOLG VOOR DE BEVOEGDHEID VAN DE KENNISNEMENDE
REOHTER.
30 ONSPLITSBAARHEID. -

STRAF·
ZAKEN. 0NSPLITSBAARHEID VAN
VERSOHEIDENE MISDRIJVEN.- GELIJKTIJDIGE VERVOL.GING. - GEVOLG VOOR
DE BEVOEGDHEID VAN DE KENNISNEMENDE REOHTER.

1o De bewijskracht van de akten wordt

40 CASSATIE. OMVANG. - STRAFZAKEN.- 0NWETTELIJKE ONBEVOEGD·

niet miskend doo1· de 1·echter die aan de
donclusie van een partij een uitlegging
geeft welke verenigbaar is met de bewom·dingen ervan (1). (Artt. 1319,
1320 en 1322 B.W.)

(1) Cass., 20 december 1974 (A1'1', cass.,
1975, biz. 474).
(2) Cass., 31 oktober 1974 (Arr. cass., 1975,
biz. 286).
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HEIDSBESLISSIN~ OVER DE STRAFVOR·
DERING EN OVER DE BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING.- 0ASSATIEBEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE. 0MVANG VAN DE VERNIETIGING.

5°

OASSATIE. OMVANG. STRAF·
ZAKEN. STRAFVORDERING. BUR·
GERLIJKE REOHTSVORDERING. 0AS·
SATIEBEROEP
VAN
RET
OPENBAAR
MINISTERIE. 0NWETTELIJKE ONBE·
VOEGDVERKLARING VOOR EEN EERSTE
MISDRIJF. VERNIETIGING VAN DE
ONBEVOEGDHEIDSBESLISSING IN ZOVER·
RE DEZE BESLISSING BEIDE REOHTS•
VORDERINGEN BETREFT. BESLISSING
DIE BOVENDIEN ONWETTELIJK UIT·
SPRAAK HEEFT GEDAAN OVER EEN
TWEEDE MET HET EERSTE SAMEN •
HANGEND OF ONSPLITSBAAR 1\USDRIJF.
VERNIETIGING VAN DEZE BESLIS·
SING IN ZOVERRE ZIJ DE STRAFVORDE·
RING BETREFT. VERNIETIGING VAN
DE ONBEVOEGDHEIDSBESLISSING OVER
DE BURGERLIJKE REOHTSVORDERING
BRENGT VERNIETIGING MEE VAN DE
BESLISSING
OP
DE
BURGERLIJKE
REOHTSVORDERING VOOR HET TWEEDE
MISDRIJF.

1° Zowel op rechtstreekse dagvam·ding door
de partij, die bewee1·t benadeeld te zijn,
als op dagvaarding van het openbaar
ministe1·ie neemt de politienchter kennis
van wanbedrijven welke zijn omschreven
in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en bestaande in slagen of verwondingen ten gevolge van een verkee1'S·
ongeval, als zij samenhangend of onsplitsbaa1' zijn met een inbreuk op
dezelfde strafbepalingen die naar hem
is verwezen · overeenkomstig de a1·tikelen 4 of 6 van de wet van 4 oktober 1867
op de VM'zachtende omstandigheden of
met een ove1·t1·eding van de wetten of
verordeningen bet1·ejJende de politie
(1) Raadpi .. cass., 24 november 1975, supra,
biz. 378 ; zie het voigende arrest.
(2) Raadpl. cass., 18 januari 1960 (Bull.
en Pas., 1960, I, 560), 21 oktober 1968 en
6 januari 1969 (A1'1·. cass,, 1969, biz. 210
en 231), 17 oktober 1972 (ibid., 1973, biz. 171)
en 13 september 1974 (ibid., 1975, biz. 49).
Ten deze had de partij die door de misdrijven
beweerde te zijn benadeeid, onder aanvoering
van samenhang of onsplitsbaarheid, de vermoede dader rechtstreeks voor de politie·
rechter gedagvaard.
(3) Cass., 29 mei 1973 (A?'?', cass., 1973,
biz. 945) en noot 2, get. P.M.

OVM' het wegve1·kee1· die bij hem reeds
aanhangig gemaakt is doo1• het openbaar ministerie of de onderzoeksge1·echten (l). (Art. 138, 6°bis, Sv.)
2° en 3° W anneer op grand van ve1·schei~
dene misd1·ijven wegens samenhang of
onsplitsbam·heid vom· dezelfde 1•echtd
ve1·volgingen wm·den ingesteld, moeten
zij samen be1·echt worden doo1• deze
1·eohter die ,zich dus niet vom· de ene
bevoegd en voor de ande1•e onbevoegd lean
vM·klaren zonde1· vast te stellen dat de
misdrijven noch samenhangend noch
onsplitsbaa1· zijn (2).
4° Wannee1• de 1'echte?', bij wie de strafvordering en de bu1'{JM'lijke rechtsvo?·de1'ing aanhangig zijn, dom· de best1·eden,
beslissing ten om·echte onbevoegd wordt
verklaard, vemietigt het Hof de besl~s
sing in zove?'?'e zij op beide rechtsvm·de?'ingen is gewezen, ook al komt him·vdn
alleen het openbaa1· ministe?·ie in cassatie (3).

5° Wan nee?', op het cassatiebe?'oep van het
openbaa?' ministerie, de bestreden beslissing, die eensdeels de rechter bij wie
de stmfvordM·ing en de burgerlijke
1'echtsvorde1·ing aanhangig zijn, voor
een eerste misd1·ijf ten onrechte onbevoegd
heeft verklaard, vernietigd wo1·dt in z~
VM'?'e zij gewezen is op beide ?'echtsvo1·~
deringen, en ande1•deels onwettelijk uit"
spraak heeft gedaan over een tweede
misdrijf dat zogezegd met het ee?'ste
samenhangend of onsplitsbaar is, zonde1·
vast te stellen dat clit verband niet
bestond, ve1·nietigd wordt in zoVM'1'e zij
de beslissing op de strafvm·dering betreft, b1·engt de vemietiging van de
beslissing op de bu1·gerlijke rechtsvordering - voor zove?' deze het ee?·ste
misdrijf beoogde de vernietiging
mede van de beslissing tot venverping
van de b~wgM·lijlce 1'echtsvm·de?'ing voor
zover deze op het tweede misd1·ijf 'was
gegrond (4).
'
(4) Daar de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering werd vernietigd in zoverre
zij gegrond was op de overtredingen van de
artikeien 418 en 420 van het Strafwetboek
en het Hof beslist heeft dat de rechter het
onsplitsbaar of samenhangend verband tussen
deze misdrijven en de overtredingen van het
wegverkeersregiement waarop de rechtsvordering eveneens was gegrond, onwettelijk
had verbroken, diende het Hof, zoniet zou
het zelf dit verband hebben verbroken, de
vernietiging en de daarop voigende verwijzing

-531(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. LINTERMANS A., BOLLETTE, LINTERMANS J., FRERES EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « ZURICH ».)
ARREST

(vertaling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 mei 1975 door de Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger
beroep gewezen ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op derechtsvorderingen ingesteld tegen de verweerders
.Andre Lintermans en Daniel Bollette,
beklaagden, en Jacques Lintermans,
civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Over het middel, afgeleid uit de schending van artikel 138, 6°bis, van het
W etboek van strafvordering,
doordat de rechter in hoger beroep de
politierechtbank onbevoegd verklaart om
kennis te nemen van de rechtstreekse
dagvaarding van de verweerder Freres
tegen de verweerders Andre Lintermans
en Daniel Bollette, beklaagden, en tegen
de verweerder Jacques Lintermans, ci'vielrechtelijk aansprakelijke partij, voor
zover deze gegrond is op de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, op grond
dat .artikel 138, 6°bis, van het Strafwetboek, waarin de gevallen zijn vermeld
waarin de politierechtbank kennis neemt
van de wanbedrijven oinschreven · bij
deze artikelen, het geval niet bedoelt van
een rechtstreekse dagvaarding ingesteld
door de partij die zich door een misdrijf
benadeeld beschouwd ; dat het vonnis
aldus een onderscheid invoert dat niet
in de wettelijke tekst wordt gemaakt :
Overwegende dat ten gevolge van een
verkeersongeval dat zich op 22 augustus
1973 te Heusy heeft voorgedaan, de
verweerder Freres voor de Politierechtbank te Verviers, na aanneming van
verzachtende omstandigheden door de
raadkamer, werd vervolgd wegens on.opzettelijke slagen of verwondingen toegebracht aan Andre Lintermans, en
wegens overtreding van artikel 48-3, 6°,
van het wegverkeersreglement ;
Overwegende dat de verweerder Freres
naar aanleiding van hetzelfde ongeval de
'verweerders Andre Lintermans en Daniel
Bollette voor dezelfde politierechtbank
uit te breiden tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering over deze laatste misdrijven.

liet dagvaarden wegens inbreuk op de
artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek, 10-4 en 27-1 van het wegverkeersreglement, tegen 13 juni 1974, op welke
datum de vervolgingen te zijnen laste
ter voortzetting werden uitgesteld ; dat
hij eveneens de verweerder Jacques Lintermans als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor de verweerder Andre
Lintermans liet dagvaarden ;
Overwegende dat luidens artikel 138,
6°bis, van het Wetboek van strafvordering de politierechtbanken kennis nemen van de wanbedrijven omschreven
in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en bestaande in slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een
verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangend zijn of een onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf
dat strafbaar is krachtens dezelfde bepalingen en dat naar hen is verwezen overeenkomstig a.rtikels 4 of 6 van de wet
van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden, of met een misdrijf dat
strafbaar is krachtens de wetten of verordeningen op het wegverkeer en dat
bij hen reeds aanhangig is gemaakt door
het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht ;
Overwegende dat die bepaling van
toepassing is, binnen de grenzen die zij
vermeldt, op de rechtstreekse dagvaarding ingesteld door de partij die beweert
benadeeld te zijn wegens het wanbedrijf
omschreven in de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek ;
Dat het middel gegrond is ;
Overwegende dat, wanneer verschillende misdrijven samenhangend zijn of
een onsplitsbaar geheel uitmaken en zij
het voorwerp zijn van gelijktijdige vervolgingen, zij samen door dezelfde rechter moeten worden berecht en dat deze
derhalve, indien hij vaststelt dat hij met
betrekking tot een of meer ervan bevoegd is, maar ten opzichte van de andere
onbevoegd is, niet enkel en aileen uitspraak mag doen omtrent de eerste van
die· misdrijven ;
Overwegende dat, na zich onbevoegd
te hebben verklaard om uitspraak te doen
omtrent het misdrijf van onopzettelijke
slagen of verwondingen, de rechter ten
deze geen uitspraak mocht doen over de
inbreuken op het wegverkeersreglement,
zonder vast te stellen dat de misdrijven
niet samenhangend waren .of geen onsplitsbaar geheel vormen ;
Overwegende dat de vernietiging van
de beslissing van onbevoegdverldaring
·met betrekking tot de strafvordering in-
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van het Stra.fwetboek, de vernietiging
meebrengt van de onbevoegdverklaring
met betrekking tot de civielrechtelijke
vordering gegrond op hetzelfde misdrijf
en ingesteld door de verweerders Freres
en de naamloze vennootschap Ziirich ;
dat laatstgenoemde vernietiging bij wijze
van gevolg de vernietiging Ineebrengt
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering betreffende de inbreuken
op het wegverkeersreglement ;

ven, omschreven in het wegverkeersreglement, niet kunnen worden aangeno'
men ; beveelt dat van dit arrest melding
zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt de verweerders Andre Lintermans, Daniel Bollette, Jacques Lintermans en Freres ieder in een zesde van
de kosten ; laat het overige hiervan ten
laste van de Staat ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Luik, zitting houdende in
hager beroep.

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

12 januari 1976. 2 8 kamer. ~
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnernend voorzitter. - VM·slaggever,
de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusi1·, de H. Durnon, eerste advocaatgeneraal.

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 418 en
420 van het Strafwetboek en 97 van de
Grondwet:
Overwegende dat op grand van die
beslissing het Hof niet kan nagaan of
de rechter van oordeel is dat het misdrijf
niet is bewezen, omdat er geen verwondingen zijn of omdat de slagen slechts
kunnen worden bewezeri. door een geneesheer of nog omdat, al werden personen
tot vallen gebracht, dit geen slag heeft
veroorzaakt ;
Dat het vonnis aldus artikel 97 van
de Grondwet schendt ;
Om die redenen, zonder dat er grand is
om de andere middelen na te gaan, welke
middelen geen ruimere cassatie zouden
kunnen meebrengen, vernietigt het bestreden vonnis, voor zover het uitspraak
doet enerzijds op de strafvorderingen
ingesteld tegen de verweerders Andre
Lintermans, Daniel Bollette en Jacques
Lintermans en gegrond op de misdrijven
omschreven in de artikelen 418 en 420
van het Strafwetboek en in de bepalingen
van het wegverkeersreglement en anderzij ds op de tegen de verweerder Freres
aangevoerde telastlegging van onopzettelijke slagen of verwondingen ; vernietigt hetzelfde vonnis, voor zover, rechtdoende op de civielrechtelijke vorderingen, het enerzijds de rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen van
die rechtsvorderingen gegrond op de rnisdrijven omschreven in de artikelen 418
en 420 van het Strafwetboek, die ten
laste van Andre Linterrnans, Daniel Bollette en Jacques Linterrnans zijn gelegd,
en anderzijds beslist dat die rechtsvorderingen, voor zover zij gegrond zijn op
ten laste van dezelfden gelegde rnisdrij -
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1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE,
RING.
RECHTSVORDERING TOT
HERSTEL VAN DE DOOF- EEN MISDRIJF
VEROORZAAKTE SCHADE.- BEGRIP.
2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. WANBEDRIJF ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN OF
VERWONDINGEN.
W ANBEDRIJF
WAARDOOR TEGELIJKERTIJD VERWONDINGEN EN SCHADE AAN GOEDEREN
WERDEN VEROORZAAKT. RECHTSVORDERING TOT HERSTEL VAN DEZE
SCHADE. - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GEGROND OP RET WANBEDRIJF.
3° STRAFVORDERING.- lNSTELLEN
VAN DEZE RECHTSVORDERING.
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ. BU:RGERLIJKE PARTIJ DIE SCHADE AAN
GOEDEREN HEEFT GELEDEN, DOOR
GEEN LICHAMELIJK LETSEL HEEFT OPGELOPEN. - RECHTVAARDIGING DOOR
DE BiJRGERLIJKE PARTIJ DAT ZIJ RET
SLACHTOFFER HEEFT KUNNEN ZIJN
VAN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN
VERWONDINGEN. RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING WAARDOOR RET STRAFGERECHT VAN DIT WANBEDRIJF KENNIS
NEEMT,
4o BEVOEGDHEID EN AANLEG.BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN. W ANBEDRIJVEN OMSCHREVEN IN DE
ARTIKELEN 418 EN 420 VAN RET STRAF-
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WETBOEK. - SLAGEN OF VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL. WANBEDRIJVEN SAMENHANGEND OF ONSPLITSBAAR ONDER DE
VOORWAARDENVAN ARTIKEL 138, 6°bis,
VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING. - BEVOEGDHEID VAN DE POLITIEREOHTER ONGEAOHT OF DEZE WANBEDRIJVEN BIJ HEM AANHANGIG ZIJN
OP DAGVAARDING VAN DE PARTIJ DIE
BEWEERT BENADEELD TE ZIJN OF VAN
HET OPENBAAR MINISTERIE.

5° VERJARING. -

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

1° .Voo1· het bestaan van sahade dam· een
misdrijf veroorzaakt, in de zin van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878, is het niet vereist dat de sahade,
waiu·voor herstel gevmagd wordt, veroorzaakt we1·d door elkeen van de bestanddelen van het misdrijf, en evenmin dat
het bestaan van deze sahade een van de
bestanddelen van het misd1'ijf zou zijn (1).
2° Een wanbedrijf omsch1'even in de artikelen 418 en 420 van het Btmfwetboek
kan tegelijkertijd de oorzaak zijn van
verwondingen en de oorzaak van sahade
aan goederen; in dit geval is de aiviel1'eahtelijke vordering tot he1'stel van de
sahade aan de goede1·en een reahtsvorde1'ing die op dit wanbedriJf is geg1·ond (2).
3° De 1·echtstreekse dagvaa1·ding van de
beklaagde door een bU1'gerlijke pa1'tij die,
zonder te beweren een liahamelijk letsel
te hebben opgelopen, reahtvaa1'digt dat
zij wegens sahade aan goede1'en, het
slaahtoffe1' heeft kunnen zijn van onopzettelijk toeb1'engen van slagen of verwondingen, stelt de stmfvm·de1ing bet1'effende dit wanbedrijf in en maakt
dit wanbedrijf aanhangig bij het strafgM·eaht (3). (Art. 182 Sv.; artt. 3 en 4
wet van 17 april 1878; artt. 418 en 420
S.W.)

4° Zowel op 1'echtst1·eekse dagvaa1·ding
voo1· de pa1'tij, die bewee1•t benadeeld te
zijn, als op dagvaa1·ding van het openbaa1' ministM·ie neemt de politie1·eahter
kennis van wanbedrijven welke zijn
(1) (2) en (3) Cass., 4 november 1963 (Bull.
en Pas., 1964, I, 241) en 21 december 1964
(ibid., 1965, I, 416). Raadpl. R. ScREVENS,
"La citation directe de la partie prejudiciee

omsah1·even in de artikelen 418 en 420
van het St1·afwetboek en bestaande in
slagen of ve1·wondingen ten gevolge van
een ve1·kee1·songeval, als zij samenhangend of onsplitsbaar zijn met een inb1·euk
op dezelfde stmfbepalingen die naa1·
hem is ve1·wezen overeenkomstig de
m·tikelen 4 of 6 van de wet van 4 oktober
1867 op de 'I!C1'Zachtende omstandigheden
of met een overt1'eding van de wetten of
verm·deningen bet1·ejJende de politic ove1•
het wegve1·kee1· die bij hem 1·eeds aanhangig is gemaakt dom· het openbaa1'
ministerie of de onde1•zoeksge1•eahten (4).
(Art. 138, 6°bis, Sv.)
5° De strafvo1'de1·ing volgend uit een
ove1't1·eding van de wet bet1·e,ffende de
politic ove1' het wegve1'keer of van het
wegve1'kee1·sreglement ve1jaart, bij ontstentenis van een oorzaak van schm·sing
van de verja1·ing, door verloop van een
jaa1· sinds de laatste daad van onde1·zoek
of van ve1·volging, verricht gedu1·ende
het jaar te rekenen van de dag waarop
het misdrijf is gepleegd (5). (Art. 68
wet betreffende de politie over het
wegverkeer ; artt. 22, 23 en 25 wet
van 17 april 1878.)
(PROOUREUR DES KONINGS TE VERVIERS,
T. GARROOHEMA-PEREZ, PIRARD, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « MATAGNE ET
MIEVIS n, NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
cc ORBIS n, HONETTE, GROTEOLAES EN
DE BEER DE LAER.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 15 mei 1975 in hoger beroep
gewezen door de Correctionele Rechtbank te V erviers ;

A. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de rechtsvorderingmi ingesteld door het openbaar ministerie :
1° tegen de verweerder GarrochemaPerez, beklaagde :
Overwegende dat de substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en dat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;
en matiere d'accident du roulage », Rev. d1·.
pen. et m·im., 1960-1961, blz. 736 en vlg.
(4) Zie het voorgaand arrest.
(5) Cass., 17 maart 1975 (A1'1'. cass., 1975,
blz. 805).

-5342° tegen de verweerders Pirard, beklaagde, en de naamloze vennootschap
c<Matagne et Mievis "• civielrechtelijk
aansprakelijke partij :
a) Betreffende de misdrijven omschreven bij de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek :

Over de middelen, afgeleid,
het eerste, nit de schending van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande tite1
van het W etboek van strafvordering ;
het tweede, ambtsha1ve nit de schending
van artikel 138, 6°bis, van het Wetboek
van strafvordering :
Overwegende dat de verweerder Garrochema-Perez tengevolge van een verkeersongeval overkomen te V erviers op
5 juni 1973 voor de Politierechtbank te
Verviers na aanneming van verzachtende
omstandigheden werd vervolgd wegens
onopzettelijke slagen of verwondingen
alsmede wegens overtredingen van het
wegverkeersreglement;
Overwegende dat naar aanleiding van
hetzelfde ongeva1 de verweerders Garrochema-Perez en de naamloze vennootschap cc Matagne et Mievis » voor .dezelfde
politierechtbank rechtstreeks hebben
doen dagvaarden, de eerste wegens de
overtredingen omschreven bij de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek
en bij het wegverkeersreglement, de tweede in zijn hoedanigheid van civielrechtelijk aansprakelijke voor de eerste ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
de rechtstreekse dagvaarding ·van de
verweerders Garrochema-Perez en de
naamloze vennootschap Orbis niet ontvankelijk verklaart, voor zover zij cc gegrond is op de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek "• op grond dat niet de
verweerder Garrochema-Perez, rechtstreeks dagvaardende partij, maar we1
een derde, de heer Caribello, cc door het
ongeval gewond werd " en dat cc slechts
degene die er zich kan op beroepen,
persoonlijk te zijn benadeeld door het
:rpisdrijf dat het voorwerp van de vordering uitmaakt, ertoe gerechtigd is om
een strafvordering te doen aanvangen
door rechtstreekse dagvaarding '' ;
Overwegende dat voor het bestaan
van schade door een misdrijfveroorzaakt,
in de zin van de artikelen 3 en 4 van de
wet van 17 april 1878, het niet vereist is
dat de schade, waarvoor herstel gevraagd
wordt, veroorzaakt werd door elkeen van
de bestanddelen van het misdrijf dat

ten grondslag van de rechtsvordering ligt,
en evenmin dat· het bestaan van die schade een van de bestanddelen van het
1nisdrijf zou zijn ;
Overwegende dat het wanbedrijf omschreven in de artikelen 418 en 420 van
het Strafwetboek bestaat in een gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg, dat
tegelijkertijd de oorzaak kan zijn van
slagen of verwondingen en van schade
aan goederen; dat in dat geval de civielrechtelijke vordering tot herstel van de
schade aan de goederen een rechtsvordering is die op het wanbedrijf is gegrond
~n dat de rechtstreekse dagvaarding die
tegen de beldaagde wordt uitgebracht
zelfs door degene die, zonder te beweren
dientengevolge een lichamelijk letsel te
hebben opgelopen, rechtvaardigt dat hij
het slachtoffer heeft kunnen zijn van die
schade aan goederen, de strafvordering
betreffende het wanbedrijf van onopzettelijke slagen of verwondingen instelt en
dit wanbedrijf aanhangig maakt bij het
strafgerecht ;
Overwegende dat het vonnis bovendien
verklaart dat de pblitierechtbank onbevoegd was om kennis te nemen van
het wanbedrijf omschreven in de artikelen 418. en 420 van het Strafwetboek
op grond dat cc de politierechtbank
geen kennis had gekregen door het openbaar ministerie of het onderzoeksgerecht
van een of meerdere inbreuken op de
wetten of verordeningen op de politie
van het wegverkeer, die ten laste van
de rechtstreeks gedagvaarde partij Pirard
zouden zijn gelegd " en dat artikel 138,
6°bis, van het Wetboek van strafvordering strikt ge'interpreteerd moet worden ;
Overwegende dat luidens artikel 138,
6°bis, van het Wetboek van strafvordering de politierechtbanken kennis nemen van de wanbedrijven omschreven
in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek en bestaande in slagen of verwondingen die het gevolg zijn van een
verkeersongeval, wanneer deze wanbedrijven samenhangend zijn of een onsplitsbaar geheel vormen met een misdrijf dat strafbaar is krachtens dezelfde
bepalingen en dat naar hen is verwezen
overeenkomstig artikelen 4 of 6 van de
wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, of met een misdrijf dat strafbaar is krachtens de wetten
of verordeningen op het wegverkeer en
dat bij hen reeds aanhangig is gemaakt
door het openbaar ministerie of het
onderzoeksgerecht ;
Overwegende dat die bepaling van
toepassing is, binnen de grenzen die zij
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veriT\eldt, op de rephtstreekse dagvaarding ingesteld door de partij die beweert
benadeeld te zijn wegens het wanbedrijf
omschreven in. de artikelen 418. en 420
van het Strafwetboek ;
b) Betreffende de inbreuken op het
wegverkeersreglei:nent :
·
~

Over het middel, ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 68 van
de wet op de politie van het 'wegverkeer,
22, 23 en 28 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van. het
W etboek van strafvordering :.

Overwegende dat het vonnis de verweerder Pirard veroordeelt tot een geldboete alsmede in de kosten van ·de strafvordering wegens twee overtredingen
van het wegverkeersreglement, op 5 juni
1973 gepleegd;
Overwegende . dat de laatste. binnen
de termijn van een. jaar verrichte-daad,
waarbij de verjaring van de strafvordering werd gestuit, het onderzoek is,
dat op 9 mei 1974 ter terechtzitting van
de politierechtbank werd verricht ;
Overwegende dat, bij ontstentenis van
enige grond tot schorsing van de verjaring, deze was ingetreden toen het
vonnis werd uitgesproken ;
Overwegende dat de vernietiging van
de veroordeling van de verweerder Pirard
de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij de verweerster de naamloze
vennootschap -'' Matagne et Mievis » ci·
vielrechtelijk. aansprakelijk wordt verklf!.ard voor de betaling van de geldboete
en van de kosten van eerste aanleg en
waarbij zij hoofdelijk met de verweerder
Pirard in de kosten van hoger- beroep
wordt veroordeeld ;
B. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld door de verweerders Garrochema-Perez en de naamloze vennootschap Orbis tegen de verweerders Pirard en de naamloze vennootschap " Matagne et Mievis » alsmede door
de verweerders Honette, Groteclaes en
de Beer de Laer tegen de verweerders
Garrochema-Perez, Pirard en de naarnloze vennootschap « Matagne et Mievis , :

(1) en (2) In tegenstelling met het vonnis
over de wettelijkheid waarvan het voorgaande
arrest beslist, had het door het onderhavige
arrest ten dele vernietigde vonnis de burgerlijke rechtsvordering in haar geheel aangenomen op groncl van de overtredingep. van het

Overwegende dat eiser niet bevoegd is
om tegen die beslissingen cassatieberoep
in te stellen ;
Om die redenen, en zonder dat er
grond is om de andere ter staving van de
voorziening aangevoerde middelen na
te gaan, welke middelen geen rU:imere
cassatie of cassatie zonder verwijzing
zouden kunnen meebrengen, vernietigt
het bestreden vonnis, voor zover het
uitspraak doet op de sbrafvordering (1},
voorwerp van de rechtstreekse dagvaarding gedaan op het verzoek van de verweerders Garrochema-Perez en de naamloze vennootschap Orbis, en het . de
verweerster, de naamloze vennootschap
« Matagne et Mievis », civielrechtelijk
aansprakelijk verklaart voor de betaling
van de geldboete en de kosten van eerste
aanleg en deze hoofdelijk met de verweerder Pirard in de kosten van hoger
beroep veroordeelt ; VE;rwerpt de voorzie.
ning voor het overige ;· beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; veroordeelt de verweerders
Pirard in een vierde .. van· de kosten,
Garrochema-Perez en de·naamloze vennootsch:;tp Orbis samen in . een ander
vierde ervan ; laat de overige helft van
de kosten ten laste van de Staat ; zegt
dat er geen grond. is tot verwijzing met
betrekking tot de strafvordering (2) in,
gesteld wegeris de overtredingen van het
wegverkeersreglement ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionelii
Rechtbank te Luik, zitting houdende
in hager beroep.
12 januari 1976. 2e kamer. V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggeve1·,
de H. Screvens. Gelijkluidende con.
clusie, de }[. Duman, eerste advocaatgeneraal.

2e KAMER. -

12 januari 1976.

HOGER BEROEP. TERMIJN.
STRAFZAKEN. - VERSTEKVONNIS.
wegverkeersreglement die het bewezen had
verklaard.
De beslissing op de burgerlijke rechtsvor•
dering diende dus niet te worden vernietigd
in zoverre de rechter zich onwettelijk onbevoegd had verklaard.
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KEL 37 VAN RET GEREOHTELIJK WET·
BOEK.- HOGER BEROEP VAN DEVER·
OORDEELDE NA RET VERSTRIJKEN VAN
DE TERMIJN VAN ARTIKEL 203, § 1,
VAN RET WETBOEK VAN STRAFVORDE·
RING. - NIET ONTVANKELIJK HOGER
BEROEP.

In strajzaken is niet ontvankelijk het hager
beroep van de verom·deelde tegen een
overeenkomstig artikel 37 van het Gerechtelijk W etboek betekende verstekvonnis, dat is ingesteld na het verstrijken
van de termijn van artikel 203, § 1,
van het Wetboek van strajvordering (1).
(PROOUREUR DES KONINGS
TE VERVIERS, T. LEVAUX.)
ARREST (vertaling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 12 juni 1975 door de Correctionele Rechtbank te Verviers in hoger
beroep gewezen ;
Over het middel hieruit afgeleid dat
het vonnis het hoger beroep ingesteld
door verweerder, beklaagde, tegen het
vonnis waarbij hij bij verstek wordt
veroordeeld, ontvankelijk verklaart,
terwijl het hoger beroep werd ingesteld
op 31 januari 1975, dit is meer dan tien
dagen na de betekening van het beroepeh
vonnis:
Overwegende dat krachtens artikel 203,
§ 1, van het Wetboek van strafvordering
een veroordee1de tegen een verstekvonnis
hoger beroep kan instellen vanaf de uitspraak tot tien dagen na de dag van de
betekening aan de veroordeelde partij of
aan haar woonplaats ; dat die termijn
op straffe van verval is voorgeschreven ;
Overwegende dat het bestreden vonnis
vaststelt dat het verstekvonnis betekend
werd door gerechtsdeurwaarder op 13 januari 197 5, onder de omstandigheid dat
deze zich mondeling heeft gericht tot de
ambtenaar van de gemeente PetitRechain, die daartoe opdracht heeft ;
Overwegende dat, daar de betekening
niet aan de persoon van de veroordeelde
(1) Cass., 27 januari 1975 (A1-r. cass., 1975,
blz. 591).
(2) Raadpl. CH. VAN REEPINGHEN, Vm·slag
ovm· de gerechtelijke hervo1·ming, blz. 424 :
de bepalingen van de artikelen 1113 en 1114

of aan zijn woonplaats kon worden gedaan, deze wettelijk geschiedde aan een
gemeentelijk ambtenaar die daartoe opdracht heeft, zoa1s bepaald in artikel 37
van het Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende dat het bestreden vonnis,
dat het hoger beroep van 31 januari 1975
ontvanke1ijk verklaart zonder vast te
stellen dat verweerder bij zijn handeling
verhinderd werd door overmacht, voornoemd artikel 203, § 1, schendt;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst
de zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
12 januari 1976.. 2 8 kamer. Voo1·zitter, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggever, de H. Screvens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste
advocaat-generaal.

2• KAMER. -
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1° CASSATIE.- BEVOEGDHEID.- INTREKKING DOOR RET HoF VAN ZIJN
ARRESTEN ONDER DE VOORWAARDEN
VAN DE ARTIKELEN 1113 EN 1114 VAN
RET GEREOHTELIJK WETBOEK.
GEEN MOGELIJKHEID OM ANDERE BE·
SLISSINGEN IN TE TREKKEN.
2° VERHAAL OP DE RECHTER. NOODZAKELIJKE TUSSENKOMST VAN
EEN ADVOOAAT BIJ RET HoF VAN CAS·
SATIE.
1° Het Hoj van cassatie kan onder de voorwaarden van de a1·tikelen 1113 en 1114
van het Ge1•echtelijk Wetboek zijn m·resten intrekken; geen enkele wettelijke
bepaling voorziet echter in de mogelijkheid dat het H of andere beslissingen lean
intrekken (2).
van het Gerechtelijk Wetboek zijn o.a. ver·
vangen door de vroegere rechtspleging inzake
« restitution en entier » geregeld bij het
reglement van 28 juni 1738 en bij het besluit
van 15 maart 1815.

--:-: 537 2o Daar het ve1·haal op de reohter een
burgerlijk geding is, kan het enkel worden ingesteld bij een door een advooaat
bij het Hoj van oassatie ondertekend
ve~·zoeksohl'ift (1). (Artt. 478, 1080,
1140 tot 1147 G.W.)

schrift alsmede de vordering ; veroordeelt
eiser in de kosten.
12 januari 1976. 2 6 kamer.
V oorzitter, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Legros. - Gelijkluidende oonolusie,
de H. Dumon, eerste advocaat-generaal.

(DE WEE.)
ARREST (ve1·taling).
HET HOF ; - Gelet op het verzoekschrift tot intrekk:ing van het arrest van
20 juni 1975 van het Hof van beroep
te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, in zake Jacques Moins, gewezen
in de aanwezigheid van verzoeker, burgerlijke partij, alsmede op het verzoekschrift
tot verhaal op de rechters die dat arrest
hebben gewezen, welk verhaal werd ingesteld op 17 november 197 5 door Rene
De Wee, staatsambtenaar, woonachtig
te Bosvoorde,
Auguste Beernaertstraat 14A;
I. Op het verzoek tot intrekking van
het arrest :
Gelet op de artikelen 1113 en 1114
van het Gerechtelijk W etboek ;
Overwegende dat geen enkele wets·
bepaling aan het Hof de bevoegdheid
verleent om andere beslissingen dan zijn
eigen beslissingen in te trekken ;
Dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is;

II. Op de vordering tot verhaal op de
rechters:
Overwegende dat het verzoekschrift
waarbij het verhaal wordt ingeleid, niet
is ondertekend door een advocaat bij het
Hof van cassatie ;
Dat het derhalve niet ontvankelijk is ;

2e KAMER. -
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10 WEGVERKEER. - WEGVERKEERS·
REGLEMENT, ARTIKEL 56bis. BESTUURDER VAN EEN VOERTUIG ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 56bis, 6, bEN C.
- GEEN TOEPASSING VAN DE REGELS
INZAKE RET VERKEER OP AUTOSNEL·
WEGEN. - VooRWAARDEN.
2o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN.- STRAFZAKEN.STRAFVORDERING. VEROORDE·
LING.- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE
ONBEANTWOORD GEBLEVEN. NIET
GEMOTIVEERDE BESLISSING,
bestuu1·de~· van het mate1·ieel van een
aannemer als bedoeld in a1·tikel 56bis,
6, b, van het wegverkeer81·eglement die
voor de behoeften van de dienst of
van zijn opdtacht op een autosnelweg
1·ijdt, moet door de minister niet gemaohtigd zijn zoals zulks is vom·gesohl-even
voo1· het verkeer op autosnelwegen van
het door aannemers gebezigd speciaal
mate~·ieel. (Art. 56bis, 2, b, en 6, wegverkeersreglement.)

1o De

Om die redenen, verwerpt het verzoek-

2° Niet gemotivee~·d is de beslissing die de
beklaagde verom·deelt zonde1· te antwoorden op een door hem regelmatig bij
conclusie voo1·gedragen ve1·weer (2).
(Art. 97 Grondwet.)

(1) Cass., 11 juni 1974 (Arr. ,cass., 1974,
blz. 1128) en 3 oktober 1974 (ibid., 1975,
blz. 163).
Onder het stelsel van het Gerechtelijk
W etboek heeft het verhaal op de rechter zijn
burgerlijk karakter behouden dat het had
sinds artikel 19, 2°, van de wet van 25 maart
1876 aan het Hof bevoegdheid had toegekend
om van dat rechtsmiddel kennis te nemen,
zodat het verzoekschrift nog steeds moet
ondertekend zijn door een advocaat bij het
Hof van cassatie, - zoals het Hof zulks v66r
de inwerkingtreding van genoemd wetboek had

beslist in talrijke arresten waarin toepassing
werd gemaakt van de artikelen 31 van de
wet van 4 augustus 1832 en 9 van de wet
van 25 februari 1925 - , krachtens de artike·
len 478 en 1080 van dat wetboek, die de artike~en 31 van de wet van 4 augustus 1832 en
9 van de wet van 25 februari 1925 hebben
overgenomen ; raadpl. hierover noot 1 onder
cass., 19 januari 1970 (A1'1', cass., 1970,
blz. 448); contm: A. LEPAIGE, Precis de d1·oit
judiciai1·e, d. IV, Les voies de 1'ecou?·s, blz. 208,
nr. 227 en noot 2.
(2) Cass., 10 november 1975, supm, biz. 321.

-538(<COMPAGNIE ANVERSOISE D'ASSURANCE
NA VIGA ll EN LITISCONSORTEN, T. NOTREDAME, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP <C PEVALCO ))' COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
« INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR
DE AUTOWEG E3 ll EN LITISCONSORTEN.)
ARREST.

HET HOF;- Gelet op het bestreden
vonnis, op 22 november 1974 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Kortrijk :

I. Over de voorzieningen van de
Compagnie anversoise d'assurance N aviga
en litisconsorten :
l. In zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissing op de strafvordering ingesteld
tegen Notredame, beklaagde :

2. In zoverre zij gericht zijn tegen de
beslissing op de civielrechtelijke vordering
tegen de verweerders ingesteld :
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 56bis, 1-b, 2-b en
6-b en c, van het wegverkeersreglement,
3 en 4 van de wet van 17 april1878, houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat, om verweerder N otredame
vrij te spreken van de telastlegging van
overtreding van artikel 56bis, 1-b, van
het wegverkeersreglement, en de rechtbank onbevoegd te verkla;ren om te oordelen ,over de burgerlijke rechtsvorde.ringen van de eiseressen, het vonnis het
middel verwerpt dat zij hieruit hebben
afgeleid dat de toelating dd. 1 mei 1973
waarvan verweerder gewag maakt bEltrekking heeft op artikel 56bis, 6-b,
en niet op artikel 56bis, 2-b, dat het
niet volstond dat N otredame ingevolge
artikel 56bis, 6-a of b, op de autoweg
mocht rijden en door de normale regelen
van het verkeer niet gebonden was,
en dat het voertuig dat hij bestuurde
aannernersmaterieel
ook van
een vergunning in de zin van artikel 56bis, 2-b, moest voorzien zijn,
en het vonnis afwijzend beslist om de
redenen dat artikel 56bis, 6, zulk onderscheid niet maakt en een 11itzondering op
artikel 56bis, 2-b, inhoudt voor aannemers en hun aangestelde bestuurders die
voor de behoeften van de dienst of hun
opdracht de autosnelwegen gebruiken,
zodat zij die (( toelating ,,, dit wil zeggen

de toelating waarin artikel 56bis, 2-b,
voorziet, niet nodig hebben,
te1·wijl de aannemers alsmed~ de leden
van hun personeel, die de bij artikel56bis,
6, voorgeschreven machtiging genieten,
en tevens de bestuurders van hun materieel, wanneer zij op autosnelwegen rijden
met door aannemers gebezigd speciaal
materieel als bedoeld in artikel 56bis, 2-b,
in ieder geval het bewijs moeten leveren
van het bezit van de door deze bepaling
geeiste toelating :
Overwegende dat het vonnis verweerder N otredame vrijspreekt van de telastleggingen, te Aalbeke, op 29 januari 1973,
op de openbare weg 1° in overtreding met
artikel 56bis, 1, b, van het wegverkeersreglement, als bestuurder van een voertuig, namelijk een sleep, bestaande uit
een autocamion en een karkas van een
oude autobus, tegen een snelheid van
minder dan 70 krnfuur te hebben gereden
op een autosnelweg, 2° in overtreding met
artikel 56bis, 2-b, als bestuurder van een
voertuig, namelijk een sleep, bestaande
uit een autocamion en een karkas van
een oude autobus, behorend tot het door
aannemers gebezigd speciaal materieel,
op een autosnelweg te hebben gereden
zonder hiertoe gemachtigd te zijn door
de Minister tot wiens bevoegdheid het
beheer van de autosnelwegen behoort of
zijn gemachtigde ;
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
zonder op dit punt te zijn aangevochten,
dat Notredame zich bevond in de toestand als bepaald bij artikel 56bis, 6,
van het wegverkeersreglement, daar hij
als bestuurder van het materieel van een
aannemer, bedoeld in letter b van genoemd artikel, op een autosnelweg was
voor de behoefte van de dienst of van
zijn opdracht ;
Overwegende dat het middel aanvoert
dat N otredame niettemin ook in het
bezit moest zijn van de in artikel 56bis,
2-b, van het. wegverkeersreglement bedoelde ministeriele toelating om met
het door aannemers gebezigd speciaal
inaterieel op de autosnelweg te komen ;
Overwegende dat de door artikel 56bis,
6, bepaalde toestand het N otredame
nochtans mogelijk maakte met alle
Inaterieel van de gemachtigde aannemer
op de autosnelweg te komen, zonder dat
de bij het artikel 56bis, 1 tot en met 5,
van het wegverkeersreglement bepaalde
<< regelen van toelating en verkeer )) op
hem van toepassing waren ; dat deze
wetsbepaling uit de << niet toepasselijke
regelen van toelating )) niet die van 2-b
i1itsluit, welke de zoeven bedoelde minis-
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op de autosnelweg van door aannemers
gebezigd speciaal materieel, verkeer dat
dan vreemd is aan de in artikel 56bis,
6, bedoelde toestand ; .
Dat het middel naar recht faalt ;
II. Over de voorziening van de samenwerkende vennootschap « Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E-3 >> :
III. Over de voorzieningen van Genijn
Kurt, beklaagde, en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
« Vervoer Tax», thans « Covitrans-Europ », civielrechtelijk aansprakelijke :
Over het middel afgeleid uit de scherr:
ding van artikel 97 van de Grondwet,
do01·dat het bestreden vonnis, hetwelk
verklaart, « dat de inbreuk op artikel 27-1, alinea's 1 en 2, der wegcode,
lastens beklaagde Genijn bewezen is »,
en de eisers veroordeelt om verweerster
schadeloos te stellen, niet regelmatig met
redenen omkleed is, nu het niet antwoordt
op de conclusie waarin de eisers, onder
verwijzing naar de voor de eerste rechter
genomen conclusie van 7 januari 1974,
nauwkeurige en uitvoerig omschreven
gegevens deden gelden, nopens de aansprakelijkheid, dat het oranjegeel knipperlicht van het voertuig van N otredame
« niet zichtbaar was voor het achterkomend verkeer », dat beklaagde Genijn
met zijn vrachtwagen ingesloten werd
tussen de v66r hem rijdende sleep van
N otredame en een links inhalende vrachtwagen, wat gezegde beklaagde « in de
onmogelijkheid plaatste om nog tijdig
de v66r hem zeer traag rijdende sleep
links te kunnen ontwijken en inhalen »,
dat derhalve de aanrijding en haar schadelijke gevolgen uitsluitend te wijten zijn
aan de fouten en schuld van beklaagde
Notredame:

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Covitrans-Europ voor deze veroordelingen civielrechtelijk aansprakelijk
verklaart, en hen beiden tot het betalen
van schadevergoeding, van intresten en
van kosten veroordeelt ten overstaan
van de burgerlijke partij samenwerkende
vennootschap '' Intercommunale vereniging voor de Autoweg E-3 »; verwerpt
de voorzieningen voor het overige ; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing ; laat dE;~
kosten gerezen op .de voorzieningen van
Genijn Kurt en van de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Covitrans-Europ, als civielrechtelijk aansprakelijke, ten laste van de Staat ;
veroordeelt de Compagnie anversoise
d'assurance N aviga en litisconsorten en de
samenwerkende vennootschap '' Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E-3 l> in de kosten op hun voorzie•
ning gerezen ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Brugge, zitting houdende in hogm•
beroep.
13 januari 1976. 2e kamer. Vo01·zitter, de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggever, de H. Versee. Gelijkc
luidende conclttsie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleite1·s, de HH. Fally
en DeBruyn.

2e KAMER. -
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1° CASSATIEMIDDELEN. STRAFZAKEN. - MIDDEL GEGROND OP EEN
DOOR DE RECHTER BEGANE RECHTSDWALING. DWALING ZONDER INVLOED OP DE WETTIGHEID VAN HET
BESCHIKKENDE GEDEELTE. - MIDDEL
ZONDER BELANG. - NIET·ONTVANKELIJKHEID.

Overwegende dat het vonnis zich ertoe
beperkt te verklaren '' dat de inbreuk op
artikel 27-1, leden 1 en 2, van de wegcode
lastens Genijn bewezen is » en aldus de
in het middel bedoelde conclusie niet
beantwoordt waarbij de eisers omstandigheden aanvoerden waaruit naar hun
mening de onschuld van de beldaagde
bleek;
Dat het middel gegrond is ;

2° SCHIP-SCHEEPVAART. -BINNENVAART. AANVARING TE WIJTEN
AAN DE SCHIPPER. - SCHIPPER NOCH
EIGENAAR NOCH MEDEEIGENAAR VAN
HET SCRIP, AANSPRAKELIJKHEID
VAN DE SCHIPPER WEGENS DE SCHADE
AAN HET KUNSTWERK, DRAAGWIJDTE.

Om die re'denen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het Genijn Kurt
tot geldboete en in de kosten van de
strafvordering veroordeelt, de personen-

1° N iet ontvankelijk, bij gebrelc aan belang,
is het middel dat aan de 1·echte1' ve1·wijt
een 1•echtsdwaling te hebben begaan,
wanneer deze zonder invloed is op de
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gecleelte ( 1) .
2° De sohippe?' die noah eigenaar noah
medeeigenam· van het schip is en die
door zijn schuld een aanvaring ve?'OO?'zaakt is verplicht de schade volleclig te
vergoeclen, zelfs indien voo?' de eigenaar
van het schip de vergoedingsverplichting
tot de waarde van het schip is beperkt (2).
(BELGISOHE STAAT, MINISTER VAN OPENBARE WERKEN,
T. MAEREVOET EN
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <e EUGENE
HERBOSOH ,),
ARREST,

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 18 april 1975 door de Correctionele Rechtbank te Mechelen in hoger
beroep gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :

21 augustus 1878, houdende het boek II
van het Handelswetboek, zoals het gewijzigd werd bij artikel 11 van de wet
van 2 april 1965, uitdrukkelijk de toepassing van dit artikel uitsluit wat de
binnenvaart betreft :
Overwegende dat het middel aanvoert
dat het door het vonnis, met verwijzing
naar artikel 1 van de zeewet, aangenomen criterium om te beslissen dat de
hijsbok cc Antigoon » een schip is, op de
boten van de binnenscheepvaart, luidens
artikel 272 van die wet, niet toepasselijk
is;
Overwegende echter dat, luidens artikel 271 van dezelfde wet, het uitvoeren
van winstgevende verrichtingen van
scheepvaart eveneens als criterium geldt
ten opzichte van de boten van de binnenscheepvaart; dat de verkeerde verwijzing
naar artikel 1 van voormelde wet derhalve zonder invloed blijft op de wettelijkheid vsn de beslissing ;
Dat het middel mitsdien, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is;

Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1 en 272,
gewijzigd bij artikel 11 van de wet van
2 april 1965, van de zeewet (wet van
21 augustus 1878 houdende het boek II
van het Handelswetboek), en van artikel 97 van de Grondwet,
doonlat het vonnis, om te oordelen over
, de regeling van de schade veroorzaakt
door het ongeval waarbij de drijvende
cc Antigoon ,, die deel uitmaakte van een
sleep bestaande uit de sleepboot << EHS "
die de " Antigoon " vooruit trok, en uit
de sleepboot " Sperwer " die hem voornit
duwde, in aanraking kwam met de hefbrug te Willebroek op het kanaal BrusselRupel, beslist bij toepassing van artikel 1
van de zeewet, dat « een drijvend voorwerp een schip is van het ogenblik dat
het winstgevende verrichtingen van
scheepvaart verricht (artikel 1, zeewet) ,,
terwijl artikel 272 van de wet van

Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 46, § 2,
1° (gewijzigd door artikel 1 van de wet
van 28 november 1928), 58, 67, 253 en
273 (gewijzigd door artikel 2 van de wet
van 28 november 1928) van de zeewet
(wet van 21 augustus 1878 houdende
het boek II van het Handelswetboek),
3 van de wet van 17 april 1878 hpudende
de voorafgaande titel van het Wetboek
van strafvordering, 44 van het Strafwetboek, 62 van het koninklijk besluit
van 30 december 1871, 1382, 1383 van
het Burgerlijk W etboek en 97 van de
Grondwet,
doonlat het vonnis, na de fout of de
onvoorzichtigheid van de beklaagde te
hebben vastgesteld en strafrechtelijk te
hebben beteugeld, de civielrechtelijke
vordering van de benadeelde (eiser) als
ongegrond afwijst om de reden dat
krachtens artikel 46, § 2, 1°, van de
zeewet de verweerster, eigenares van de
drijvende bok cc Antigoon ,, cc gerechtigd
is , haar aansprakelijkheid voor de vergoeding van de aan de brug toegebrachte
schade te beperken tot het scheeps-

(1) Cass., 22 juillet 1975 (A1·r. cass., 1975.
blz. 1117).
(2) Rep, pmt. cZ,·oit belge, vo Navi?'e-Navigation, nrs. 219, 280, 301, 326, 327, 1033 en
1746. Vgl. met het Nederlandse recht, artikel 342 van het Wetboek van koophandel
en de cornrnentaar hierop door CLEVERINGA,

Het niettwe zeerecht, Zwolle, 1946, blz. 232
en vlg. Een wetsontwerp dat op 21 november
1972 op het bureau van de Kamer van Volksvertegenwoorcligers is ingecliend wil oak de
aansprakelijkheid beperken van de schipper
die niet de eigenaar van hct schip is ( cfr. Gedr.
St. Karne1~ zitt. 1972-1973, nr. 448-1).

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de civielrechtelijke
vordering van eil')er tegen de verweerders :
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de schipper (beklaagde) een fout heeft
begaan die bedoelde schade heeft veroorzaakt » en dat « de kapitein of de
eigenaar niet kan gehouden zijn tot meer
dan de abandonwaarde »,
terwijl de bepaling van aansprakelijkheid van artikel 46, § 2, van de zeewet,
die een afwijking uitmaakt van het
gemeen recht, slechts kan ingeroepen
worden door de eigenaar van het schip
en in bepaalde voorwaarden door de
kapitein die tevens eigenaar is, wat ter
zake niet het geval is voor de beklaagde
die geen eigenaar noch medeeigenaar is
van het betrokken schip, zop.at deze
gehouden is krachtens de regels van de
aquilische aansprakelijkheid de schade
veroorzaakt door zijn persoonlijke fout
zonder enige beperking te vergoeden :
Overwegende dat luidens artikel 47,
§ 1, van de zeewet, dat, zoals door
artikel 273 bepaald, op de binnenscheepvaart toepasselijk is, de aansprakelijkheidsbeperking door de kapitein dan
slechts kan worden ingeroepen wanneer
hij eigenaar of medeeigenaar van het
schip is en enkel voor zijn verzuimen die
voortspruiten uit gebrek aan zeemanschap en voor de verzuimen van de personen in dienst van het schip ;
Overwegende dat eiser in conclusie
liet gelden dat verweerder, schipper van
de " Antigoon » nagelaten had de hefbok
voldoende te vieren, waardoor deze
in aanraking kwam met de brug, en dat
hij, op grand van artikel 1382 van het
Burgerlijk W etboek, tot herstel van de
ganse schade was gehouden, « ook al is
voor de eigenaar van het schip de verplichting tot betaling beperkt tot de
waarde van het schip » ;
Overwegende dat, na voormelde font
van verweerder te hebben vastgesteld
en de aansprakelijkheidsbeperking van
verweerster, eigenares van het· schip, te
hebben aangenomen, het vonnis zich
ertoe beperkt te verldaren dat « de kapitein of de eigenaar niet kan gehouden
zijn tot meer dan de abandonwaarde » ;
Dat het vonnis aldus zijn beslissing
ten opzichte van verweerder niet wettelijk rechtvaardigt en evenmin regelnmtig
motiveert;
Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet
op de civielrechtelijke vordering van
eiser tegen verweerder Maerevoet, behalve in zoverre het vaststelt dat die
verweerder een fout heeft begaan in

oorzakelijk verband met het ongeval ;
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 en verweerder ieder in de
helft van de kosten ; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen, zitting houdend in hoger beroep.
13 januari 1976. 2 8 kamer. Voorzittm·, de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggevm·, de H. Sury.- Gelijlcluidende conclusie, de H. Krings, advocaatgeneraal. - Pleiters, de HH. De Bruyn
en Bayart.

28

13 januari 1976.

KAMER. -

WEGVERKEER.

VooRRANG.

WEGVERKEERSREGLEMENT, ARTIKEL 17.
VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER
DIE STOPT EN ZIJN VOERTUIG WEER IN
BEWEGING ZET. MANEUVER DAT
DOOR DE ANDERE BESTUURDER KAN
WORDEN OPGEMERKT. MANEUVER
WAARDOOR DE BESTUURDER VOORRANG
VERLIEST.

De bestttu1·de1· die voo?'?'ang geniet, ve1•liest
deze wannee1· hij stopt en ve1·volgens zijn
voe?'tttig opniettw in beweging zet, indien dit manetwe?' doo1• de ande1·e
bestuu1•de1' leon wo1·den opgeme1·lct. (1)
(Art. 17 wegverkeersreglement.)
(DEQUIDT, T. POLMAN.)
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
vom1.is, op 22 april 197 5 door de Correctionele Rechtbank te Veurne in hager
beroep gewezen ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen eiser
ingestelde strafvordering :

Over het middel; afgeleid uit de scherrding van de artikelen 97 van de Grand(1) Raaclpl. cass., 9 april 1974 (An·. cass.,
1974, biz. 877}.
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wet, 16-2, 17 en 18 van het koninklijk
besluit van 14 maart 1968, houdende het
algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer,
doordat het vonnis, zonder de feitelijkheid van het gelijktijdig aanzetten van
beide voertuigen tegen te spreken, niet
antwoordt op de conclusie van eiser
waarbij deze voorhield dat in dergelijke
gevallen de regel van de prioriteit voorzien door voormeld artikel 16-2 opnieuw
diende toegepast te worden,
te1·wijl de rechter aldus nagelaten heeft
de toepassing van de artikelen 16-2 en
17 te laten gelden, en toepassing heeft
gemaakt van de rechtspraak luidens
welke de prioritaire weggebruiker zijn
prioriteit verliest ten overstaan van de
debiteur van de prioriteit die zijn weg
vervolgt wanneer hij zelf zijn voertuig
tot stilstand heeft gebracht ; de rechter
echter het geval niet onderzocht waarin
en de prioritaire weggebruiker en de
debiteur van de prioriteit heiden hun
voertuig tot stilstand hebben gebracht
en gelijktijdig hun voertuig terug in
beweging zetten, daar in dit geval de
prioriteit opnieuw dient geeerbiedigd te
worden:
Overwegende dat het vonnis erop wijst
dat de linkerfile die de Koninklijke Baan
volgde en waarvan de wagen van eiser
deel uitmaakte, zich eerst terug in beweging zette to en verweerder, komende van
rechts nit de Professor Blancharlaan, de
rechterfile, welke hem doorgang gaf,
passeerde;
Overwegende dat nit die vaststelling
blijkt dat eiser zijn wagen slechts terug
in beweging heeft gebracht toen verweerder, na een stilstand, wederom aan het
rijden was;
Dat het vonnis, door aldus de bewering
van eiser dat beide voertuigen gelijktijdig
vertrokken zijn, zodat zijn prioriteit
opnieuw diende geeerbiedigd te worden,
tegen te spreken, de conclusie passend
beantwoordt; dat het tevens wettelijk
gerechtvaardigd is ;
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 ;

Overwegende dat eiser geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
13 januari 1976. 2e kamer. _____:
Voo1·zitter, de H. Delahaye, voorzitter.Ve1·slaggeve1·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluiclende conclusie, de H. Krings,
advocaat~generaal.- Pleiter, de H. Ver.
steele (van de balie te Veurne).

2°

13 januari 1976.

KAMER. -

VOORZIENING

IN

CASSATIE.

AFsTAND. STRAFZAKEN. VooR·
ZIENING VAN DE BEKLAAGDE TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE STRAFVORD1JJRING
EN DE BURGERLIJKE REOHTSVORDE·
RING. AFSTAND VAN DE VOORZIE•
NING TEGEN DE B:ElSLISSING OP DE
BURGERLIJKE REOHTSVORDERING. MSTAND GEGROND OP DE ENKELE
REDEN DAT DEZE BESLISSING GEEN
:EliNDBESLISSING IS IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 416 VAN HET WETBOEK VAN
STRAFVORDERING. AFSTAND DIE
NIET ALS EEN BERUSTING RAN WORDEN
UITGELEGD. GEVOLG.

W anneer de beklaagcle zich in cas.satie
heeft voorzien tegen cle beslissingen op
de tegen hem ingestelcle stmjvorde1·ing
en burge1'lijke ?'echtsvonle1·ing en ve1··
volgens van zijn voorziening afstand
heejt gedaan, in zover1·e deze ge1·icht was
tegen cle beslissing op de bu1·gM·lijke
?'echtsvo1·de1'ing, om cle enkele 1·eden dat
deze beslissing geen eindbeslissing is
in de zin van a1·tikel 416 van het W etboek
van stmfvordering, kan deze afstand
niet als een be1·usting worden ttitgelegd
en wordt hij door het Hoj niet gedec?·eteercl, indien het vaststelt clat deze
beslissing een eindbeslissing is (1).
(DE RIDDER T. VEREEOKE E. ;
DE RIDDER, T. VEREEOKE G. EN E.)
ARREST.

II. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing over de tegen eiser
door verweerder en over de tegen verweerder door eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :

HET HOF ; -

Gelet op het bestreden

(1) Cass., 16 december 1974 (Ar1•. cass.,
1975, biz. 450).
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arrest, op 4 juni 1975 door het Hof van
beroep te Gent gewezen ;
I. In zoverre de voorziening ingesteld is
door eiser als beldaagde :
Overwegende dat eiser verldaart afstand te doen ;
II. In zoverre de voorziening ingesteld
'is door eiser als burgerlijke partij :
Overwegende dat eiser verklaart af.stand te doen omdat de voorziening voorbarig is;
Overwegende dat, zo het arrest tegen
.eiser, als beklaagde, bij verstek werd gewezen, het echter op de door eiser tegen
verweerder ingestelde civielrechtelijke
vordering op tegenspraak uitspraak doet,
vermits uit de vaststellingen van het
arrest blijkt dat eiser, als burgerlijke
partij, bij monde van zijn advocaat
werd gehoord, zodat de voorziening, in
strijd met wat de akte van afstand vermeldt, niet voorbarig is ;
Dat hieruit volgt dat er geen reden
voorhanden is om de afstand van de
·voorziening in die mate te decreteren,
afstand die, vergezeld van een voorbehoud waarbij een uitlegging in de zin van
berusting uitgesloten is, door dwaling
blijkt aangetast ;
· Overwegende nochtans dat uit geen
.stuk blijkt dat eiser, als burgerlijke
partij, die voorziening heeft doen betekenen aan de partij tegen wie zij gericht
is·
'nat de voorziening mitsdien niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, decreteert de afstand
van de voorziening ingesteld door eiser
als beldaagde ; verwerpt de voorziening
.in· zoverre ze ingesteld is door eiser als
burgerlijke partij ; veroordeelt eiser in
de kosten.
13 januari 1976. 2e kamer. ' Voo?·zitte?', de H. Delahaye, voorzitter.Verslaggeve?', de H. Sury. Gelijklni'dende conclusie, de H. Krings, advocaatgeneraal.- Pleite?', de H. DeBruyn.

NING IN CASSATIE.- STRAFZAKEN.AKTE VAN VOORZIENING OPGESTELD
IN EEN ANDERE TAAL VAN DIE VAN DE
BESTREDEN BESLISSING. NIETIGHEID.

Nietig is de in het Frans opgestelde akte
van voo?·ziening tegen een in het N ede~·
lands gewezen beslissing (1). (Artt. 27
en 40 wet van 15 juni 1935.)
(DELEU.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 17 oktober 1975 door het Hof
van assisen van de provincie Oost-Vlaanderen gewezen ;
Overwegende dat eiser zijn verklaring
van voorziening heeft afgelegd voor de
directeur van de gevangenis te Mons
waar hij was gedetineerd, overeenkomstig
artikel1 van de wet van 25 juli 1893;
Overwegende dat het proces-verbaal
van die verldaring, die de akte van voorziening oplevert, in het Frans werd
gesteld;
Dat, nu het bestreden arrest in het
N ederlands werd gewezen, die akte
krachtens artikel 27 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken nietig is, ongeacht de
taal wa!:l,rin de verklaring van cassatieberoep werd afgelegd ;
Gelet ook op artikel 40 van gezegde
wet;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; laat de kosten ten laste van de
Staat.
13 januari 1976. 2e kamer. Voo1·zitter, de H. DelahayE), voorzitter.Verslaggeve1·, de H. Delva. - Gelijkluidende conclusie, de. H. Krings, advocaatgeneraal. - Pleite1·, de H. Tremmery
(van de balie te Kortrijk).

2e KAMER. 2e KAMER. -

13 januari 1976.

TAALGEBRUIK. FRANSE TAAL.
NEDERLANDSE TAAL.
VOORZIE-

13 januari 1976;

1° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPI.J (WET TOT). - BESLIS(1) Cass., 14 januari 1975 (A?'?', cass., 1975,
biz. 533).

-544SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER·
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ
DE··HEROPNEMING VAN EEN OP PROEF
IN vRIJHEID GESTELDE GEINTERNEERDE
WORDT GELAST.- WETTELIJKHEID.VooRWAARDE.

2°

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ (WET TOT). BESLIS·
SING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHER·
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ WAARBIJ
DE INVRIJHEIDSTELLING VAN EEN GE·
INTERNEERDE WORDT GEWEIGERD, NA
TE HEBBEN VASTGESTELD DAT DEZE
BLIJK GEEFT VAN EEN GEVAARLIJKE
GEESTESTOESTAND, IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 20 VAN DE WET TOT BESCHER·
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ, EN DAT,
NU DE BETROKKENE REEDS HERHAALDE
MALEN PSYCHIATRISCH
ONDERZOCHT
WERD, GEEN NIEUW MEDISCH ONDER·
ZOEK VEREIST IS. WETTELIJKHEID.
VooRWAARDE.

1° W anneer een op proej in m·ijheid gestelde ge!inte1·neerde, op vm·de1·ing van
de procureur des Konings, opnieuw in
een psychiatrische afdeling wordt opgenomen, mag de commissie tot bescherming van de maatschappij de opneming
van de bet1·okkene in een instelling die
zij aanwijst enkel gelasten, indien zij
in haa1· beslissing vaststelt dat de voorwaarden voo1· de wederopneming vervuld zijn (1).

2° W ettelij k verantwoord is de beslissing
van de commissie tot bescherming van
de maatschappij die, na te hebben vastgesteld dat de betrokkene de voo1·waarden
van invrijheidstelling niet heeft in acht
genomen, blijk geejt van een gevaarlijke
geestestoestand, in .de zin van artikel 20
van de wet tot bescherming van de maatschappij, zegt dat, nu de betrokkene
reeds herhaalde malen psychiatrisch
onderzocht werd, geen nieuw medisch
onderzoek vereist is bij de beoordeling
van een verzoek tot invrijheidstelling,
zodat de commissie zodus impliciet doch
zeke1· beslist dat vaststaat dat de betrokkene zich hetzij in een staat van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat
van geestesstoornis of van zwakzinnigheid bevindt, die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden.
(CALLEBAUT.)

beslissing, op 13 november 1975 gewezen
door de commissie tot bescherming van
de maatschappij ingesteld bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te
Antwerpen;
Over het eerste en het vijfde middel
samen, afgeleid uit de schending van
de artikelen 97 van de Grondwet, 1317,
1318, 1319, 1320, 1323, 1341 van het
Burgerlijk W etboek betreffende de bewijskracht van de akten, 1, 18 en 20 van
de wet van 1 juli 1964 tot bescherming
van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers,
het eerste, dom·dat de commissie tot
bescherming van de maatschappij, zowel
in de motivering als in het beschikkend
gedeelte dubbelzinnig heeft gelaten het
feit of zij zich beperkte tot het verwerpen
van het verzoek tot invrijheidstelling
dan wel of zij, buitendien, de beslissing
nam tot wederopneming van de ,eiser,
zoals bepaald in artikel 20, tweede lid,
van de wet van 1 juli 1964 ; dat inderdaad, in het beschikkend gedeelte van
de beslissing, werd « beslist tot het
behoud >> van eiser in de psychiatrische
afdeling, maar het niet duidelijk is of
zulks is ingevolge de verwerping van het
verzoek tot invrijheidstelling, dan wel bij
toepassing van artikel 20, tweede lid,
van voornoemde wet ; dat nochtans het
<< behoud >> van eiser in de psychiatrische
afdeling veronderstelde dat hij vooraf
opnieuw zou opgenomen geweest zijn in
de psychiatrische afdeling, hetgeen nergens in de beslissing wordt gezegd, en
ook niet het geval was ; dat dit gebrek
aan verstaanbare en ondubbelzinnige
motivering gelijk te stellen is met een
gebrek aan motivering ;
het vijjde, doordat de beslissing het
verwerpen van het verzoek tot invrijheidstelling, ingeleid op grond van
artikel 18 van de wet van 1 juli 1964,
helemaal niet motiveert ; dat immers
een aandachtige lectuur van de beslissing
ertoe leidt te constateren dat alle motieven betrekking hebben op het niet vervullen van de condities waaraa:n de invrijheidstelling op proef was oriderworpen, hetgeen de i:ntrekking van deze
invrijheidstelli:ng kan meeslepe:n, onder
meer de « sociaal gevaarlijke geestesgesteldheid in de zin van artikel 20 van
de wet van 1 juli 1964 >>; dat dit geen
verband houdt met het verzoek tot
invrijheidstelling, gesteu:nd op artikel 18

ARREST.

RET HOF ; -

Gelet op de bestreden

(1) Cass., 2 december 1975, supra, biz. 416.
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de beslissing enkel stelt dat « bij de
beoordeling van een verzoek tot invrijheidstelling door de commissie geen nieuw
medisch rapport vereist is », dat zulks
geen motivering betekent voor het verwerpen van het verzoek tot invrijheidstelling, doch enkel het ontkennen van het
bestaan van een voorafgaand vereiste
waaraan eiser meende dat de << beoordeling » onderworpen was ; dat wat de
beoordeling van het verzoek tot invrijheidstelling zelf aangaat, de beslissing
geen motivering inhoudt :
Overwegende dat krachtens artikel 20
van de wet van 9 april 1930, vervangen
door de wet van 1 juli 1964, een op proef
in vrijheid gestelde gei':nterneerde, op
vordering van de procureur des Konings,
opnieuw in een psychiatrische afdeling
kan worden opgenomen, wam1.eer in zijn
gedragingen of zijn geestestoestand een
gevaar voor de maatschappij waarneembaar is, met name wanneer hij de hem
opgelegde voorwaarden niet in acht
neemt ; dat vervolgens de commissie tot
bescherming van de maatschappij over
de wederopneming van de betrokkene in
een inrichting die zij aanwijst uitspraak
doet ; dat de commissie echter vooraf
client na te gaan of de voorwaarden tot
wederopneming al dan niet vervuld zijn ;
dat zij zulks in haar beslissing client vast
te stellen ;
Overwegende dat wanneer, zoals ten
deze, de op proef in vrijheid gestelde
gei':nterneerde, ingevolge nieuwe feiten,
onder aanhoudingsmandaat wordt geplaatst, de commissie nagaat of in zijn
gedragingen of zijn geestestoestand een
gevaar voor de maatschappij waarneembaar is, en dit gevaar onder meer kan
afleiden uit de omstandigheid dat de
betrokkene de hem opgelegde voorwaarden niet in acht heeft genomen ;
Overwegende dat uit de bestreden
beslissing blijkt dat eiser, die door beslissing van 12 april 1973 op proef in
vrijheid gesteld werd, al de hem opgelegde voorwaarclen niet heeft nageleefd
en dat hij blijkt geeft van een sociaal
gevaarlijke geestesgesteldheid, in de zin
van artikel 20 van de wet van 1 juli 1964 ;
Overwegende dat door het verzoek tot
invrijheidstelling te verwerpen, de commissie ondubbelzinnig beslist dat eiser,
bij toepassing van artikel 20 voormeld,
wederopgenomen wordt ;
Dat de commissie vervolgens beslist,
overeenkomstig artikel14, lid 4, van voormelde wet; dat, tot de beeindiging van
CASSATIE,

1976. -
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het strafonderzoek, eiser in de psychiatrische afdeling van de gevangenis te ·
Antwerpen zal blijven ;
Overwegende dat wanneer de commissie beslist om de redenen die ze
bepaalt, dat er aanleiding bestaat, bij
toepassing van artikel 20, tot wederopneming van de op proef in vrijheid
gestelde gei':nterneerde, zij meteen het
verzoek tot invrijheidstelling verwerpt
en derhalve geen andere redengeving
hiervoor client aan te halen ;

Over het derde middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323,
1341 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht van de akten, 1,
18 en 20 van de wet van 1 juli 1964
tot bescherming van de maatschappij
tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers,

doo1·dat de beslissing niet het minste
antwoord geeft op het middel in de
conclusie ingeroepen, waar eiser beklemtoonde dat zelfs wanneer hij, ingevolge
het tweede lid van artikel 20 van de wet
van 1 juli 1964, opnieuw in een psychiatrische afdeling zou kunnen worden
opgenomen wegens het 'gevaar dat hij
vertegenwoordigde, dit nog altijd, als
eerste voorwaarde, veronderstelde dat
hij zich zou bevinden, hetzij in een staat
van krankzinnigheid, hetzij in een ernstige staat van geestesstoornis of van
zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden ; dat
dit gebrek aan antwoord van de beslissing niet aileen een schending is van
artikel 97 van de Grondwet, doch ook
een schending van de in dit middel
aangeduide artikelen 1 en 20 van de
wet van 1 juli 1964; dat weliswaar
de beslissing in het voorlaatste lid van
haar motivering stelt « clat bij de beoordeling van een verzoek tot invrijheidstelling door de commissie geen nieuw
medisch verslag vereist is; dat deze
zin nochtans enkel betrekking heeft '
op een vraag van voorlopige invrijheidstelling en niets gemeens heeft met de
wederopneming in een psychia trische
afdeling ingevolge artikel 20, tweede lid,
van de wet van 1 juli 1964 waarop eiser
wees, namelijk met te zeggen dat, zelfs
wanneer hij een gevaar zou betekenen,
hij zich nog altijd, voor de mogelijkheid
van deze wederopneming ingevolge het
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tweede lid van artikel 20 van de wet,
moest bevinden in de voorwaarden van
artikel 1 van deze wet, namelijk hetzij
in een staat van krankzinnigheid, hetzij
in een ernstige staat van gee~:~tesstoornis
of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt
maakt tot het controleren van zijn daden ;
dat het door de beslissing geciteerd arrest
van cassatie van 22 september 1969 uitsluitend betrekking heeft op de invrijheidstelling, zoals bepaald in artikel 18
van de wet van I juli I964, en geenszins
op de wederopneming in een psychiatrische afdeling, zoals begrepen in artikel 20, tweede lid, van dezelfde wet ; dat
er minstens gebrek aan duidelijke motivering is, hetgeen een schending uitmaakt
van artikel 97 van de Grondwet ; dat,
integendeel, de rechtsleer en de arresten
van het Hof door eiser geciteerd in zijn
conclusie, duidelijk onderstrepen dat hij,
die slechts op proef uit een psychiatrische afdeling ontslagen is, en een nieuw
misdrijf begaat, niet noodzakelijk nog
verder, hetzij krankzinnig is, hetzij lijdend aan een ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid waardoor hij
onder .toepassing zou vallen van dit
artikel 20, tweede lid, en artikel I van
de wet van 1 juli 1964 ; dat hieruit af te
leiden is dat voor een wederopneming
volgens artikel 20, lid 2, van de wet van
1 juli 1964, zeker in geval van betwisting
van de betrokkene, onvermijdelijk opnieuw moet onderzocht worden of de
voorwaarden van artikel I van de wet
van 1 juli 1964 nog langer verenigd zijn :
Overwegende dat, na vastgesteld te
hebben dat eiser de hem opgelegde
voorwaarden van invrijheidstelling niet
heeft nageleefd en blijk geeft van een gevaarlijke geestesgesteldheid in de zin van
artikel 20 van de wet van 1 juli 1964, de
commissie beslist dat, nu betrokkene
reeds herhaalde malen psychiatrisch
onderzocht werd, bij de beoordeling van
een verzoek tot invrijheidstelling geen
nieuw medisch rapport vereist is ;
Dat de commissie aldus impliciet doch
zeker oordeelt clat het vaststaat dat
eiser zich bevindt hetzij in een staat van
krankzinnigheicl, hetzij in een ernstige
staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden ;
Dat de beslissing derhalve de conclusie
van eiser passend beantwoordt en wettelijk gerechtvaardigd is ;
Over het vierde middel,

Dat geen van de micldelen 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.
I3 januari 1976. 2 8 kamer. Voorzittm·, de H. Delahaye, voorzitter.Ve?·slaggeve?·, Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende conclttsie, de H. Krings,
advocaat-generaal.
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13 januari 1976.

KAJVIER. -

BEVOEGDHEID

EN

AANLEG.

BEVOEGDHEID. STRAFZAKEN.
BETWISTING OlliTRENT DE BEVOEGD·
REID. BEGRIP.

De vraag of een pa1·tij voor de kame?' van
inbeschttlcligingstelling de bevoegdheicl
van het onderzoeksge1·echt heeft betwist,
hangt niet af van de kwalificatie welke
zij aan haa?' venvee?·miclclel heeft gegeven,
doch van het werkelijke voorWM'P van
de betwisting (1).
(ENGELEN, T. 1\'IR. RENIERS

q.q.)

ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 november 197 5 gewezen door
het Hof van beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling ;
Gelet op de arresten door het Hof
gewezen op I9 maart 1974 en I5 september 1975 (2) ;
Overwegende dat door het bestreden
arrest de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent, als rechtscollege waarnaar de zaak verwezen werd, eiser met
aanneming van verzachtende omstandigheden wegens bedrieglijke bankbreuk
(1) Raadpl. cass., 22 juli 1959 (A1'1', cass.,
1959, blz. 931).
(2) Niet gepubliceerde arresten.
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naar de Correctionele Rechtbank te Gent
verwijst;
Overwegende dat deze beslissing, die
over geen betwisting inzake bevoegdheid
uitspraak doet, een voorbereidende beslissing of een beslissing van onderzoek is
waartegen, krachtens artikel 416 van
het Wetboek van strafvordering, een
voorziening slechts toegelaten is na het
eindarrest ;
Overwegende dat eiser weliswaar in
zijn conclusie aanvoerde dat de feiten
in geval van correctionalisatie zouden
verjaard zijn, en hieruit afleidde dat de
kamer van inbeschuldigingstelling « dan
ook onbevoegd is om te oordelen over de
verwijzing naar de correctionele rechtbank van het rechtsgebied " ;
Overwegende dat de vraag of eiser de
onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht heeft opgeworpen, niet afhangt
van de kwalificatie die hij aan zijn verweermiddel heeft gegeven, doch van het
werkelijk voorwerp van de betwisting ;
dat een betwisting 6ver de verjaring van
de strafvordering geen exceptie van
onbevoegdheid insluit ;
Dat de voorziening niet ontvankelijk
is;

EuROPESE
EcoNOMISCHE
GEMEENSCHAP. GEMEENSCHAPPELIJK
DOUANETARIEF.
SOOIAAL FONDS
VOOR DE DIAMANTARBEIDERS. WET
VAN 12 APRIL 1960, GEWIJZIGD BIJ DE
WET VAN 28 JULI 1962, ARTIKEL 2bis.
- lNVOER VAN RUWE DIAMANT ONDER·
'VORPEN AAN DE BETALING VAN EEN
BIJDRAGE VOOR DIT FONDS. lNVOER
UIT STATEN DIE GEEN LID ZIJN VAN
DE EuROPESE EcoNOMISCHE GEMEENSCHAP.
VERENIGBAARHEID MET
ARTIKEL 12 VAN HET VERDRAG TOT
OPRICHTING VAN DEZE GEMEENSCHAP.
-BEGRIP.

3°

ARBEID.- BIJZONDERE REGLEMENTEN. DIAMANT. SoOIAAL FONDS
VOOR DIAMANTARBEIDERS.- WET VAN
13 APRIL 1971 DIE ARTIKEL 2bis HEEFT
GEINTERPRETEERD VAN DE WET VAN
12 APRIL 1960 HOUDENDE OPRICHTING
VAN DIT FONDS. VOORWERP VAN DE
INTERPRETA TIE.

4o INTERNATIONALE VERDRAGEN.
CONFLICT TUSSEN EEN RECHTSTREEKS
TOEPASSELIJKE
BEPALING
VAN CONVENTIONEEL INTERNATIONAAL
RECHT OF VAN GEMEENSCHAPSRECHT
EN EEN NORl\£ VAN NATIONAAL RECHT,
O.M. EEN WET.
VERPLICHTING
VOOR DE HOVEN EN RECHTBANKEN
DE NORl\£ VAN NATIONAAL RECHT BUITEN TOEPASSING TE LATEN. VOORRANG VAN DE BEPALING VAN INTERNATIONAAL RECHT OF VAN GEl\mENSCHAPSRECHT NIET ONDERWORPEN AAN
HET BESTAAN VAN EEN INTERPRETATIEVE WET.

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

13 januari 1976. 2 8 kamer. Voorzittm·, de H. Delahaye, voorzitter.Vm'Blaggeve1', de H. Versee. Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.

3°

1°

KAMER. -

-

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
CONFLICT TUSSEN EEN RECHT·
STREEKS TOEPASSELIJKE BEPALING VAN
GEMEENSCHAPSRECHT EN EEN NORM
VAN NATIONAAL RECHT, 0. M. EEN
WET.
VERPLICHTING VOOR DE
HOVEN EN RECHTBANKEN DE TOEPAS·
SING VAN DE NORM VAN NATIONAAL
RECHT BUITEN TOEPASSING TE LATEN.
VOORRANG VAN DE BEPALING VAN
GEl\rEENSCHAPSRECHT
NIET
ONDER·
WORPEN AAN HET BESTAAN VAN EEN
INTERPRETATIEVE WET.

6°

GRONDWET. GELIJKHEID VOOR
DE WET.- BEGRIP.

7°

RECHTERLIJKE MACHT. ToT
STAND KOMEN VAN DE WETTEN IN
DE WETGEVENDE KAl\fERS.
lNACHTNEMING VAN DE BEPALINGEN VAN
DE REGLEMENTEN VAN DIE KAMERS.-

14 januari 1976.

ARBEID.- BIJZONDERE REGLEMENTEN. SoqiAAL FONDS VOOR DE DIA·
MANTARBEIDERS.- WET VAN 12 APRIL
1960, GEWIJZIGD BIJ DE WET VAN
28 JULI 1962, ARTIKEL 2bis.- lNVOER
VAN RUWE DIAMANT ONDERWORPEN
AAN DE BETALING VAN EEN BIJDRAGE
VOOR DIT FONDS.- lNVOER UIT STATEN
DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE
ECONOMISCHE GEMEENSCHAP.- VER·
ENIGBAARHEID MET ARTIKEL 12 VAN
HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN
DEZE GEMEENSCHAP.- BEGRIP.

2°

5°

EUROPESE GEMEENSCHAPPEN.
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE
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GEEN TOEZICHT VAN DE RECHTERLIJKE
MACHT. AFKONDIGING VAN DE WET
DOOR DE KONING. AUTHENTIEKE EN
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN DE
FORMELE REGELMATIGHEID VAN DE
WET.

so WETTEN EN BESLUITEN.- WET.
-

9o

AFKONDIGING. -

BEGRIP.

ARBEID.- BIJZONDERE REGLEMEN·
TEN. DIAMANT. SoCIAAL FONDS
VOOR DE DIAMANTARBEIDERS. WET
VAN 12 APRIL 1960, GEWIJZIGD BIJ DE
WET VAN 28. JULI 1962. KONINK·
LIJKE BESLUITEN VAN 26 SEPTEMBER
1962 EN 26 APRIL 1971. - BIJDRAGE
AAN DAT FONDS VERSCHULDIGD WE·
GENS DE INVOER VAN RUWE DIAMANT.
VRIJSTELLING VAN DE BIJDRAGE
WANNEER DE WAARDE VAN DE INGE·
VOERDE RUWE DIAMANT 300 FRANK
PER KARAAT NIET TE BOVEN GAAT.BEWIJS EN TEGENBEWIJS VAN DEZE
WAARDE,

tot op1·ichting van een Sociaal fonds voor
de cliamantarbeiclers, in die zin ge~ntm·pre
teercl clat er m·ijstelling van de bijclrage
als becloeld in deze wettelijke bepaling
bestaat wannee1· die vrijstelling voortvloeit uit de inte1·nationale vm'Plichtingen
van Belgie (3).

4 en 5o De hoven en rechtbanlcen zijn vm·plicht de bepalingen van nationaal1·echt,
met inbeg1·ip van de wettelijke bepalingen
die st1·ijdig zijn met de ?'echtstreeks toepasselijke bepalingen van conventioneel intm·nationaal 1·echt of van gemeenschaps?'echt, o.a. van het verd1·ag tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap, zoals deze van artikel 12 van
genoemd ve1'd1·ag (4), buiten toepassing
te laten, ongeacht of cleze bepalingen van
nationaal ?'echt al dan niet do01· een
wet werden ge~nterpreteercl ' teneincle ze
in ove1·eenstemming te b1·engen, naa1·
gelang van het geval, met het internationaal ?'echt of met het gemeenschaps?'echt (5).

3° De wet van 13 ap1·il 1971 heeft artikel 2bis, dat bij de wet van 28 jttli 1962
wenl ingelast in de wet van 12 april1960

6° De g1·onclwettelijke 1'egel van de gelijkheid elm• Belgen voo?' de wet w01·clt niet
geschonden cloo1· de rechte?' die, bij de
inte?'P?'etatie van een wet, beslist dat
zij vermag de betaling van zelce1·e bijclrage op te leggen in bepaalde gevallen
of wegens bepaalde feiten teneinde het
ttitbetalen van bepaalde sociale voo1·delen
aan bepaalde arbeideTs mogelijlc te
maken, op voo1·waanle dat deze interp1'etatie insluit dat al degenen die zich
in dezelfcle toestand bevinden op dezelfde
wijze behandeld worden, dat die a?·beide?'s niet bevoordeeld w01·clen cloo1· enig
onde?'scheicl tttssen indivicltten dat doo1·
een ancle?'e g1•onclwettelijke .1·egel of ?'egel

(1) Datum waaro:P het gemeenschappelijk
douanetarief van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap in werking
is getreden.
(2) Beslissing overeenkomstig die van het
arrest van hetHofvanjustitie van de Europese
Gemeens~happeu van 11 juli 1969 - zaken 2
en 3/69 - , Jtw., 1969, biz. 211.
Over het feit dat wanueer het Hof van
justitie van de Europese Gemeenschappen in
een andere zaak reeds over de interpretatievraag heeft beslist, de nationale gerechteu
waarvan sprake in het laatste lid van artikel177 van het E.G.G.-verdrag die vraag uiet
opnieuw voor het Hof moeten brengen, maar
evenwel het recht hebben zulks te doen,
raadplege men de arresten van clit Hof van
27 maart 1963 (zaak 28-30/62, Jtw., 1963,
biz. 64), 2 december 1964 (zaak 24/64, ibid.,

1964, biz. 1261), 10 maart 1971 (zaak 38/70,
ibid., 1971, biz. 145), 17 juui 1975 (zaak 93/74,
ibid., 1975, biz. 661), 23 oktober 1975
(zaak 35/75, ibi<l., 1975, biz. 1205) en cass.,
24 december 1970 (A1'1', cass., 1971, biz. 417),
(3) In de memorie van toelichting voor het
ontwerp clat de wet van 13. april 1971 is
geworden- Doc. nr. 80, Senaat, 1970-1971werd nauwkeurig bepaald, onder uitdrukkelijke verwijzing uaar het arrest van het Hof
van justitie van 1 juli 1969, vermeld in noot 2,
. clat dit ontwerp ertoe strekte de interuationale
verplichtingen van Belgie in het nationaal
recht in te lassen.
(4) Cass., 27 mei 1971 (A1·r. cass., 1971,
biz. 959) en de conclusie van de procureurgeneraal Ganshof van der JYieersch.
(5) Raaclpl. de conclusie van het openbaar
miuisterie.

1o en 2o A1·tikel 2bis bij de wet van 28 juli
1962 ingelast in de wet van 12 ap1·il1960
tot oprichting van een Sociaal Fonds
voor de diamantarbeiders is niet strijdig
met de bepalingen van het venl1·ag tot op1'ichting van de Etwopese Economische
Gemeenschap, in zovm·re het, o.a. voo1·
de pMiode v66r 1 juli 1968 (1}, de
1'echtst1•eekse invoe1• van 1'ttwe diamant
ttit cle1·de landen onde1·we1'Pt aan de
betaling van een bijdrage voor clit
fonds (2).
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van inte1·nationaal recht of van gemeenschaps?'echt is verboden en tenslotte dat
dit onde1·scheid niet willekeurig is (1) (2).
7o en 8° Het staat niet aan de rechte1·lijke
macht te onde1·zoeken of bij de bespreking
of de stemming van een wetsontWM'P of
wetsvoo1·stel de bepalingen van de 1'eglementen van de wetgevende lcame1·s al dan
niet zijn in acht genomen ; do01' de
afkondiging stelt de Koning op authentieke wijze vast dat de wet regelmatig
tot stand gekomen is (3).

go Zij die 1·uwe diamant invoeren zijn,
bij toepassing van de wet ·van 12 april
1960, gewijzigd bij de wet van 28 juli
1962, ve1·plicht aan het Sociaal fonds
vo01· de diamantm·beiders een bijdrage
te betalen die gelijk is aan 1/3 pe1·cent
van de waarde van de ingevoerde 1·uwe
diamant ; zij zijn echte1· 'daa1·van vrijgesteld als deze waa1·de niet mee1· dan
300 frank pe1· kamat bedmagt ; de
waa1·de van de ingevoerde 1'ttwe diamant
is vastgesteld, onde1· voorbehoud van het
tegenbewijs door de invoerder, doo1• de
expe1·ten van de ve1·eniging zonde1· winstgevend doel « Diamond Office » te Antwe?'Pen. (Wet van 12 april 1960, gewijzigd bij de wet van 28 juli 1962;
K. B. van 26 september 1962 en
26 april 1971.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP cc INDIAl\rEX »,
T. SOCIAAL FONDS
VOOR DE DIAMANTARBEIDERS.)

Het openbam· ministe1·ie heeft in substantie het volgende gezegd :
Eiseres werd gedagvaard tot betaling
van 522.212 frank bijdragen en 52.222
frank bijslagen, met interesten, over het
jaar 1968, op grond van de bepalingen
van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Sociaal Fonds voor de
diamantarbeiders, zoals deze wet door
die van 28 juli 1962 werd gewijzigd.
(1) Raadpl. de conclusie van het openbaar
ministerie.
(2) Raadpl. cass., 20 november 1975, sttp1·a,
blz. 363 en noot 1, alsmede de conclusie van
de advocaat-generaal Velu in Bttll. en Pas.,

1976, I, 347.
(3) Raadpl. cass., 2 juli 1948 (Bull. en Pas.,
1948, I, 428). Vgl. evenwel nopens het onder-

scheid tussen bet toezicht op de vormvoorschriften welke zijn vereist opdat een besllil-

De eerste rechter heeft de vordering
ontvankelijk verldaard en eiseres wegens
invoer (1) van ruwe diamant gedurende
de periode van 1 januari 1968 tot 30 juni
1968 veroordeeld tot betaling van
250.794 frank bijdragen en 25.080 frank
bijslagen plus de verschuldigde interesten.
Het vonnis van de eerste rechter - zoals naderhand het bestreden arrest beperkt de veroordelingen tot de sommen
verschuldigd tot 30 juni 1968 omdat deze
datum de laatste dag is v66r de inwerkingtreding van het gemeenschappelijk
douanetarief dat ingevoerd werd door de
Verordening van 28 juni 1968 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen,
die op 1 juli 1968 in werking is getreden.
W at de periode van 1 juli 1968 tot
31 december 1968 betreft, schorste de
arbeidsrechtbank de procedure ten einde
met toepassing van artikel 177 van het
V erdrag tot instelling van de Europese
Economische Gemeenschap aan het Hof
van Justitie van de Europese Gemeenschappen interpretatievragen te stellen.
Het bestreden arrest bevestigt het
vonnis van de arbeidsrechtbank met
nochtans een ldeine wijziging : eiseres
wordt veroordeeld tot betaling van
249.170 frank - voor de bijdragen omdat het arrest aanneemt, aan de hand
van ·de door eiseres voorgebrachte facturen, dat een son1 van 1.624 frank niet
verschuldigd is.
Een woord over de ten deze in aanmerking komende nationale en Europese
rechtsregels.
1° De wet van 12 april 1960 bepaalt
dat een Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders wordt opgericht en dat bedoeld
fonds tot opdracht heeft het financieren,
toekennen en uitbetalen van bijkomende
sociale voordelen aan de diamantarbeiders.
2° De wet van 28 juli 1962 voegt in de
wet van 12 april 1960 een·artikel 2bis in
dat luidt : cc Alle personen die ruwe diamant invoeren zijn gehouden tot betaling
van een bijdrage, bestemd om het Sociaal
Fonds toe te laten de opdracht te vervullen waarmede het door artikel 2 belast is.
sing van de wetgevencle macht een wet zij
en het toezicht op de conformiteit van deze
wet met de Grondwet, noot 1 onder cass.,
29 juni 1939 (ibid., 1939, I, 341), inz. blz. 342.
Raadpl. dienaangaande de conclusie van
het openbaar ministerie.
(1) Invoer nit" derde, landen d.w.z.landen
die geen Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen zijn.
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verschuldigde bijdragen is gelijk aan
1/3 °/0 van de waarde van de door hen
ingevoerde ruwe diamant. De Koning
kan evenwel vrijstelling van deze bijdragen verlenen wanneer de in vorig lid
bedoelde diamant een waarde van
300 frank per karaat niet overschrijdt
of wanneer die diamant uit Nederland
wordt ingevoerd "·
3° Roofdstuk I van titel I van het
tweede deel van het Verdrag van Rome
(25 maart 1957) betreft de Douane-Unie.
In dit hoofdstuk bepaalt o.a. artikel 12 :
cc De Lid-Staten on.thouden zich ervan
onderling nieuwe in- en uitvoerrechten
of heffingen van gelijke werking in te
voeren en de rechten. en heffingen te verhogen welke zij in hun onderlinge handelsbetrekkingen toepassen >>. Artikel 9
bepaalt ook : cc De gemeenschap is gegrondvest op een douane-"Lmie welke zich
uitstrekt over het gehele goederenverkeer
en zowel het verbod medebrengt van inen uitvoerrechten en van alle heffingen
van gelijke werking in het verkeer tussen
de Lid-Staten onderling, als de invoering
van een gemeenschappelijk douanetarief
voor hem betrelddngen met derde Ianden>>.
De tweede afdeling van hetzelfde
hoofdstuk betreft de vaststelling van een
gemeenschappelijk douanetarief.
4° Uitspraak doende over interpretatievragen welke gesteld werden door de
vrederechter te Antwerpen, die kennis
1noest nemen van de aanslag ten bezware
van verscheidene importeurs van ruwe
diamant op grond van de bepalingen
van de evenvermelde wetten van 12 april
1960 en 28 juli 1962, besliste het Rofvan
Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest van 1 juli 1969 (zaken 2
en 3/69) :
a) Onder een hefting van gelijke werking als bedoe1d in de artikelen 9 en 12
van het E.E.G.-Verdrag is te verstaan
iedere geldelijke last welke - zonder een
douanerecht in eigenlijke zin te zijn wegens grensoverschrijding op binnen de
Gemeenschap
circulerende
goederen
wordt gelegd, voor zover zij niet bij
specifieke Verdragsbepalingen is toegelaten.
b) Onverminderd de mogelijk ter verwezenlijldng van de doelstellingen van
het gemeenschappelijk douanetarief op
te leggen beperkingen, acht het Verdrag
geldelijke lasten welke niet douanerechten in eigenlijke zin zijn en door een
Lid-Staat v66r de invoering van dit tarief

werden toegepast op de invoer van rechtstreeks uit denle lanclen afkomstige goederen, niet onverenigbaar met de eisen
betreffende de geleidelijke aanpassing
der nationale douanetarieven aan het
gemeenschappelijk buitentarief.
5° Ret Europees gemeenschappelijk
douanetarief werd ingevoerd door de
verordening van de ministerraad van
28 j"Lmi 1968 en trad in werking op 1 juli
1968.
6° Op 24 november 1970 heeft de
Koning een ontwerp van wet ingediend
dat o.a. tot doel had cc te beantwoorden
aan het volgende oogmerk : In een mededeling van 7 januari 1970 vestigt de Commissie van de Europese Gen<eenschappen
de aandacht van de Belgische Regering
op de rechtspraak van het Rof van
J ustitie zoals deze kan afgeleid worden
uit het arrest van 1 juli 1969, waarbij
bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak wordt gedaan over de uitlegging
van de woorden cc heffingen van gelijke
werking als invoerrechten >> van het
Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap. Zich richtend
naar deze rechtspraak beoogt dit wetsantwerp er de Koning mede te belasten
om de internationale verbintenissen welke
Belgie op zich heeft genomen, in het
nationaal recht op te nemen, zodat er
geen tegenstrijdigheid meer zal bestaan
tussen genoemde verbintenissen en de
bepalingen van het intern recht "·
Dit ontwerp heeft geleid tot de wet
van 13 april 1971 die bepaalt :
- in artikel 1 :
cc Artikel 2bis van de wet van 12 april
1960 tot oprichting van een Sociaal Fonds
voor de diamantarbeiders, ingevoegd bij
de wet van 28 juli 1962, wordt in die zin
ge!interpretee1·d dat er vrijstelling van de
bijdrage bestaat wanneer dit overeenkomstig de voor Belgie geldende verplichtingen behoort te zijn >> ;
- in artikel 2 :
cc De Koning kan evenwel vrijstelling
van deze bijdrage verlenen, wanneer de
in vorig lid bedoelde diamant een waarde
van 300 frank per karaat niet overschrijdt. Daarenboven bepaalt de Koning
de maatregelen welke noodzakelijk zijn
om de verplichting tot betaling van een
bijdrage in overeenstemming te brengen
met de voor Belgie geldende int'ernationale verplichtingen. De Koning lmn het
bijhouden opleggen van de boeken,
registers en documenten die Rij nodig
acht voor de toepassing van deze wet "·
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1971, ter uitvoering van het evenvermelde
gei'nterpreteerde artikel 2bis genomen,
bepaalt in artikel 3 :
cc De in artikel 1 bedoelde bijdrage is
evenmin verschuldigd voor de invoer
van ruwe diamant komende uit de LidStaten van de Europese Gemeenschappen
of uit de geassocieerde landen van die
Gemeenschap >>.
Ret bestreden arrest overweegt m.i.
helemaal terecht, dat, zo het heffen van
een bijdrage ten voordele van verweerder
op de invoer van ruwe diamant uit LidStaten van de Europese Gemeenschappen
met het communautair recht strijdig zou
zijn, dat recht nochtans geenszins verbiedt dat zulke bijdrage geind wordt op
de invoer uit andere landen, ten minste
v66r de datum van de inwerki:ngtreding
(1 juli 1968) van l:\et gemeenschappelijk
douanetarief.
Deze beslissing is in eenklank met de
bepalingen van het communautair recht
zoals ook duidelijk blijkt uit het reeds
geciteerde arrest van het Rofvan Justitie
van de Europese Gemeenschappen van
1 juli 1969.
Dienaangaande rijst overigens geen
probleem van uitlegging dat het Rof
zou kunnen verplichten zich met toepassing van artikel 177 van het Verclrag
van Rome tot het Rof van J ustitie te
wenden.
Nu het hestreden arrest het probleem
aanraakt van de ve1·hmtdingen tttssen het
Eu1•opees 1·echt en het nationaal 1'echt strijdigheid of onverenigbaarheid tussen
de bepalingen daarvan lijkt enige
uitleg mij dienaangaande noodzakelijk.
Door de goedkeuring van een verdrag
ingevolge de beslissing van de wetgevende
macht die de bepalingen van de
Grondwet eerbiedigt ' - verkrijgt dat
verdrag uitwerkselen (cc heeft het gevolg >>
- artikel 68, Grondwet) en worden de
bepalingen daarvan in het in Belgiii van
kracht zijnde recht regelmatig opgenomen ; deze bepalingen worden regels of
normen die in dit recht gelden.
V anzelfsprekend is ook vereist :
1) dat het verclrag ingevolge de beslissingen van de verdragsluitende Partijen
in werking getreden is ;
'
2) de ratificatie door het Staatshoofd
die als gevolg heeft Belgiii internationaal
te binden;
3) dat het verdrag in het Staatsblad
hekendgemaakt is.
Zolang het door de wetgevende macht
goedgekeurd verdrag van kracht hlijft

dienen alle overheden het na te leven :
het verhindt al deze overheden, hierin
begrepen de wetgevende macht, die haar
machten te buiten zou gaan als zij een
beslissing zou nemen die tegen dit vigerende verdrag zou indruisen. De wetgevende macht heeft i.h.b. geen hevoegdheid om een vigerend verdrag op te
zeggen.
De bepalingen van een verdrag zijn
niet de uiting van de wil van een enkele
nationale soevereiniteit, maar vormen
het gevolg van een samenloop van beslissingen van verscheidene nationale soevereiniteiten.
Zij worden weliswaar, zoals daarnet
aangestipt, opgenomen in het vigerend
nationaal positief recht ingevolge een
heslissing van de nationale soevereiniteit... maar deze hepalingen hehouden
hem karakter van regel of norm van de
internationale of Europese juridische
orde.
Door de goedkeuring van de Europese
Verclragen die de Lid-Staten binden
hebben deze Staten aan de Europese overheden de macht toegekend verordeningen
uit te vaardigen die rechtstreekse uitwerking hebben in al de Lid-Staten. Deze
verordeningen behoeven geen verdere
goedkeuring. Zij hebben een kracht en
uitwerkselen, ruimer dan die van de
nationale wetten of besluiten. Immers
op de gebieden waar ze gelding mogen
hebben kunnen ze de toepassing van de
nationale normen - wetten, besluiten,
verordeningen... - die ermede strijdig
zouden zijn, uitschakelen.
De Lid-Staten daarentegen hebhen
zich door de goedkeuring en de ratificatie
van de verdragen het recht ontzegd op
deze gebieden voortaan nog wetten of
reglementen uit te vaardigen, althans
wetten of reglementen die strijdig zouden
zijn met de bepalingen van deze verordeningen en van de Europese Verdragen.
Te allen tijde hebben de communautaire
overheden het recht verordeningen te
nemen die rechtstreeks van kracht
zijn in alle Lid-Staten - waarbij toepassing van nationale wetten of besluiten
die i.h.b. deze verordeningen zouden
tegenspreken uitgesloten wordt.
Daar de verordeningen van de Europese overheden de toepassing van nationale wetten en besluiten kunnen heletten,
is het duidelijk dat zij ingevolge de
verdragen zelve, die door de wetgevende
macht werden goedgekeurd, een primaat
hebben op deze wetten en besluiten.
Bezwaarlijk zou kunnen betwist worden
dat, daar de verordeningen dit primaat

_:____ 552 bezitten, hetzelfde geldt voor de bepa- wet- de wet van 28 juli 1962 die artilingen van de Verdragen (2).
kel 2bis in de wet van 12 april1960 heeft
Het Hof besliste op 27 mei 1971 (3), ingevoerd - zouden dienen toe te passen
« ( •.• ) dat, wanneer het conflict bestaande die met het Europees recht strijdig is.
tussen een landsrechtelijke (d.i. interne,
Vandaar het wetsontwerp waarvan
F.D.) norm en een internationaal-rechte- hierboven sprake dat leidde tot de wet
lijke norm die rechtstreekse gevolgen van 13 april 1971 waarvan artikel 1
heeft in de interne rechtsorde, de door bepaalt : « Artikel 2bis van de wet van
het verdrag bepaalde regel moet voor- 12 april 1960 tot oprichting van een
gaan ; dat deze voorrang volgt uit. de Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders,
aard zelve van het bij het verdrag ingevoegd bij de wet van 28 juli 1962,
bepaald internationaal recht; (... ) dat wordt in die zin ge1nterpreteerd dat er
zulks te meer geldt wanneer, zoals hier,
vrijstelling van de bijdrage bestaat wanhet conflict zich voordoet tussen een neer dit overeenkomstig de voor Belgie
norm van het interne recht en een norm geldende internationals verplichtingen
van het gemeenschapsrecht ; dat immers behoort te zijn >>.
de verdragen die het gemeenschapsrecht
Men kan begrijpen dat de regering en
hebben in het leven geroepen, een nieuwe ook de wetgevende kamers betreurd
rechtsorde hebben ingesteld, ten behoeve hebben dat een wet met het Europees
waarvan de Lid-Staten de uitoefening recht strijdig was en dat zij dan ook gevan hun soevereine macht in de bij deze poogd hebben ze met dat recht in
verdragen omschreven gebieden hebben overeenste=ing te brengen.
beperkt ».
De wetgever heeft gedacht dat een
Uit dcze overwegingen deduceerde het interpretatieve wet het probleem kon
Hof : « dat (hieruit) volgt dat de rechter oplossen daar de door de wetgever aldus
verplicht was de bepalingen van intern voorgeschreven interpretatie uiteraard
recht die strijdig zijn met deze bepalingen verondersteld wordt ?'et?·oactiej te stroken
van het Verdrag, buiten toepassing te met de betekenis, het voorwerp en de
draagwijdte van de gei'n.terpreteerde wet,
laten >> (4).
Het staat buiten kijf dat, in zover de zoals zij ab ovo werd beslist.
wet van 28 juli 1962 betaling van bijMaar .. . zo de techniek van de interdragen, ingevolge de invoer van ruwe pretatieve wet verantwoord is ofwel
diamant uit Lid-Staten van de Europese wmmeer de hoven of rechtbanken er
Gemeenschappen oplegt, deze bepaling niet in geslaagd zijn een bepaalde wet
onverenigbaar is met het Verdrag van op eenvormige wijze te interpreteren (dit
Rome tot oprichting van de Europese was het geval dat aanleiding gaf tot de
Economische Gemeenschap.
wet van 21 april 1850 die artikel 360
Het Hof van Justitie heeft zulks in van het W etboek van strafvordering
het reeds geciteerd arrest uitdrukkelijk heeft gei'nterpreteerd), ofwel wanneer de
bevestigd.
wetgever oordeelt dat de door de hoven
De regering en de wetgevende macht en rechtbanken gegeven interpretatie
hebben nochtans gemeend dat een inte?·- niet met de geest en het voorwerp van
p?·etatieve wet noodzakelijk was om voor de wet overeenstemt, toch kan deze
deze strijdigheid een oplossing te geven. techniek geen voldoening schenken of
Zij hebben wellicht ook gemeend, dat is ze althans veel minder verantwoord
het optreden van de wetgevende macht wanneer de door de rechtscolleges gegeven
noodzakelijk was om te voorkomen dat interpretatie correct is maar de wetgever
de hoven en rechtbanken een nationale oordeelt dat ze niet meer gepast of opportuun lijkt.
Deze techniek is ook veel minder ver(2) Raadpl. o.a.
a) " Conflits entre les normes resultant des
traites ayant institue les Commcmautes europeennes et celles des droits nationaux des
Etats membres », Revue intm•nationale de d1·oit
cornpa1·e, 1965, 46 en 51 ;
b) « L'affiux europeen dans les droits et
les institutions des Etats membres des Communautes europeennes », Cahie1·s de d1·oit
etwopeen, 1965, 19, 20 en 21.
(3) A?'1'. cass., 1971, 959, i.h.b. 967 ; R. W.,

1971-1972, 424.

(4) Raadpleeg de belangrijke conclusie van
procureur-generaal Ganshof van der l\l[eersch,
waarvan het gezag niet enkel in Belgie maar
ook in het buitenland zo dikwijls werd ingeroepen, in Bttll. en Pas., 1971, I, 888 en vlg.
Raadpl. ook SALMON, « Le confiit entre Ie
traite international et la loi interne en Belgique a la suite de l'arret rendu le 27 mai 1971
par la Cour de cassation», Jott?'n. t1·ib., 1971,
509 en vlg. en 529 en vlg.
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dat een wet die, hoewel kem1elijk in strijd
met een bepaling van het internationaal
of van het Europees recht, met deze regel
in overeenstemming client te worden
gebracht ... tenzij uit de geschiedenis van
deze wet zou lnmnen worden afgeleid
dat de wetgever beslist zou hebben
<<onder voorbehoud van hetgeen het
internationaal of Europees recht be·
paalt )),
In dergelijke gevallen kan de wetgever
de wet wijzigen - voor de toekomst en zelfs beslissen dat de nieuwe wet terug
zal werken, maar hij kan bezwaarlijk een
interpretatieve wet uitvaardigen aan·
gezien er niets te interpreteren valt.
W at er ook van zij, met of zonder een
beslissing van de wetgevende macht,
genomen bij een interpretatieve of bij
een andere wet, de hoven en rechtbanken
zijn verplicht de bepalingen van intern
recht - hierin begrepen de wetten die strijdig zijn met de bepalingen van
het internationaal recht, hierin begrepen
het Europees recht, en die rechtstreeks
toepasselijk zijn, buiten toepassing te
laten. Zij zijn verplicht deze toepassing
te weigeren vanaf het tijdstip wam·op het
conflict ontstaan is en voo1· al de jeiten
en omstandigheden die door de internationale bepaling worden bedoeld.
Indien dit buiten toepassing laten
afhankelijk zou worden gesteld van een
toelating, een bevel of een << interpretatie)) van de wetgever, dan zou, natuurlijk, het primaat van het internaiionaal
recht en, o.a. van het Europees recht, op
het nationaal recht niet bestaan. Het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen overwoog in deze gedachtengang in zijn arrest van 13 juli 1972
(zaak 48-71) dat, « waar het om een
rechtstreeks toepasselijke Gemeenschapsregel gaat, de opvatting dat aan de
schending van die regel slechts een einde
kan worden gemaakt door de vaststelling
van constitutioneel geeigende maatregelen tot afschaffing der bepaling waarbij
de belasting werd ingevoerd, erop neerkomt dat de toepassing van de gerneenschappelijke regel afhankelijk wordt
gemaakt van het recht van elke LidStaat juister gezegd, onmogelijk is
zolang een nationale wet zich daartegen
verzet ; dat de verwezenlijking van de
doelstellingen der Gemeenschap verlangt
dat de in het Verdrag of overeenkomstig
de Verdragsprocedures vastgestelde regels
van Gemeenschapsrecht van 1•echtswege
gelijktijdig en met identieke gevolgen op
het gehele grondgebied der Gemeenschap

van toepassing zijn, zonder dat de LidStaten daaraan ongeacht welke belemmering in de wet kmmen leggen ; dat het
feit dat de Lid-Staten overeenkomstig
de bepalingen van het Verdrag rechten
en bevoegdheden aau de Gemeenschap
hebben toegekend, immers een definitieve
beperking van hun soevereine rechten
meebrengt, waartegen interne rechtsbepalingen van welke aard ook niet
kunnen worden ingeroepen)) (5).
Uit deze beschouwingen vloeit m.i.
duidelijk voort dat zelfs bij afwezigheid
van de interpretatieve wet van 1971 en
van het koninklijk besluit dat ingevolge
deze wet werd uitgevaardigd, de hoven
en rechtbanken verplicht waren de wetten
van 1960 en 1962 buiten toepassing te
laten in zoverre zij met de bepalingen
van het Europees recht strijdig waren.
Zoals ik reeds de gelegenheid had op
te merken is hier geen probleem van een
interpretatie van een bepaling van het
Europees recht dat het Hof zou kunnen
verplichten de procedure met toepassing
van artikel 177 van het E.E.G.-Verdrag
te schorsen.
Deze beschouwingen stellen mij in
staat beknopt het eerste onde1·deel van het
ee1·ste middel te beantwoorden. Het bestreden arrest beslist wettelijk dat de wet van
12 april 1960, zoals zij door de wet van
28 juli 1962 werd gewijzigd, geenszins
strijdig is met de internationale verplichtingen in zover zij de invoer van ruwe
diamant uit derde landen betreft - althans voor de periode waarvoor het uitspraak doet.
In het tweede ondenleel van het middel
wordt betoogd, dat de wet van 13 april
1971 met de Grondwet strijdig is daar ze
met miskmming van de ingeroepen bepaling van de Grondwet een recht van
interpretatie van een wet aan de Koning
opgedragen zou hebben.
Dit onderdeel steunt op een verkeerde
inte1'Pretatie of lezing van bedoelde wet
en is overigens ten deze van alle belang
ontbloot zodat er geen enkele reden
bestaat voor het Hof om het toetsingsrecht van de grondwettigheid der wetten
ter sprake te brengen.
De wet van 13 april 1971 bepaalt wat
reeds hierboven werd aangetoond en
beperkt zich ertoe, wat de opclracht van
de Koning betreft, te beslissen dat Hij
de maatregelen zal bepalen welke nood(5) Jnrisp?'ttcl. H.
p. 534 en 535.

v. Jttst., cleel XVIII,
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betaling van een bijdrage in overeenstemming te brengen met de voor Belgie
geldende internationale verplichtingen
die ingevolge deze wet nageleefd dienen
te worden. Aldus wordt aan de Koning
louter opdracht verleend om cle beslissingen van cle wet zelve ten uitvoer te brengen.
Overigens, zoals zoeven reeds werd
opgemerkt, zelfs bij afwezigheid van de
interpretatieve wet, dienden de wetten
van 1960 en 1962 buiten toepassing
gelaten te worden in de mate dat zij met
de bepalingen van het Europees recht
strijdig waren.
In het cle1·cle oncle1·cleel, zoals het door
de « ontwikkeling '' wordt toegelicht,
wordt aangevoerd, dat artikel 3 van het
koninldijk besluit van 26 april 1971,
getroffen met toepassing van artikel 2 van
de wet van 13 april 1971, louter van wijzigende aard is, dat het niet interpretatief
is en derhalve geen terugwerkende kracht
heeft.
Zoals er reeds meermalen werd aan
herinnerd, doet het arrest uitspraak over
bijdragen die verschuldigd zouden zijn
ten gevolge van invoer van ruwe diamant
uit clenle lanclen.
Artikel 3 van het koninklijk besluit
van 26 april 1971 heeft uitsluitend
betrekking op de invoer van ruwe diamant vanuit Lid-Staten van de Europese
Economische Gemeenschap.
De door het onderdeel naar voren gebrachte grieven zijn gevolglijk zonder
terugslag op de bestreden beslissing.
Tweecle miclclel.

Eiseres had o.a. betoogd, dat de wetgeving inzake het Sociaal Fonds niet
toepasselijk is op de inclustriecliarnant
en derhalve niet op een gedeelte van de
invoer verricht door eiseres, die tellwns
bij de ingevoerde waar belangrijke hoeveelheden betrok, die aangewend werden
als industriediamant.
Ret arrest antwoordt hierop i.h.b. :
1° " De wetgeving op een Sociaal Fonds
bepaalt nergens een vrijstelling van bijdrageplicht op de invoer van industriediamant. Zij bepaalt evenmin wat door
« ruw diamant '' client verstaan. De
eerste rechter heeft terecht geoordeeld
dat de term « ruw diamant '' in zijn
gewone courante betekenis van onbewerkte grondstof, zoals zij op de markt
wordt gebracht, moet worden opgevat ''·

2° « De verwijzing voor de eerste maal

in graad van beroep naar de wet van
30 december 1950 is niet dienend en
wordt weerlegd door de toelichting van
de minister van Arbeid en Tewerkstelling ''·
3° " Blijkbaar heeft de wetgever geen
belang gehecht aan het feit dat industriediamant een grondstof is voor de metaalnijverheid en hij is ervan uitgegaan dat
de hefting van de bijdrage client te geschieden op basis van de aard van de
grondstof op het ogenblik van de invoer
zonder rekening te houden met de latere
bestemTrting ervan ''·
In het ee1·ste onclenleel van het middel
wordt aangevoerd, dat' eiseres wel voor
de eerste keer in hoger beroep de wet
van 30 december 1950 en het ministerieel
besluit van 12 oktober 1955 vermocht
in te roepen en dat uit deze wetsbepalingen blijkt dat de term cc ruw diamant ''
slaat op sierdiamant maar niet op industriediamant.
Ret arbeidshof onderzocht het middel
voor dit college door eiseres ontwikkeld,
en besliste wettelijk dat de wet en het
ministerieel besluit die ingeroepen worden
de betekenis van het begrip cc ruw dianmnt '' voorkomende in de reeds nteermalen vermelde wetten van 1960 en 1962
en in de koninklijke besluiten die deze
wetten ten uitvoer leggen, niet kunnen
toelichten.
Het tweecle oncle1·cleel voert aan dat, door
te beslissen dat een bijdrage betaald client
te worden die ten goede komt aan het
Socia,al Fonds voor de diamantarbeiders
- zowel bij invoer van industriediamant
als bij invoer van ruwe diamant - het
arrest artikel 6 van de Grondwet- gelijkheid voor de wet - geschonden heeft.
Immers, zoals in de cc ontwikkeling '' van
het middel wordt aangevoerd, wordt
cc de categorie van de diamantarbeiders
die aileen sie1·diamanten bewerken bevoordeeld ten aanzien van de categorie
van de metaalarbeiclers die incl~tst?·iedia
mant bewerken. Dezen genieten hoegenaamcl niet van bijdragen die door de
invoerders van industriediamant worden
gestort terwijl volgens de wet zulks de
reden zou zijn van de hefting "·
De betekenis en de draagwijdte van
de grondwettelijke regel - artikel 6 van
de Grondwet - zijn moeilijk op nauwkeurige en volledige wijze te bepalen en
te omschrijven.
De begrippen cc gelijkheid '' en cc op
gelijke wijze behandelen " - kemn.erk of
essentie van de gerechtigheid - zijn ook
lTtoeilijk te vatten en zijn doorgaans
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een keuze (6).
TV at cle belastingen betreft dienen somtijds de artikelen 6 en 112 van de Grandwet samen in aanmerking genomen te
worden. Indien immers dit artikel 112,
het artikel 6 bevestigende, bepaalt " inzake belastingen kmm.en geen voorrechten worden ingevoerd >>, toch wordt in
het tweede lid ook beslist dat " geen
vrijstelling of vermindering van belasting >> kan worden ingevoerd clan cloo?'
een wet.
Talrijke arresten van het Hof zoals
ook arresten van de Raad van State
hebben het grondwettelijk principe van
de gelijkheid voor de wet toegelicht.
Verscheidene arresten hebben gepreciseerd dat het beginsel van de gelijkheid
van de Belgen, volgens hetwelk alle
Belgen op gelijke wijze zich naar de
voorschriften van de wet moeten gedragen, zoals ze allen hetzelfde recht hebben
de bescherming van de wet in te roepen,
,betekent o.a. dat al degenen die zich in
een identieke feitelijke toestand bevinden,
op gelijke wijze moeten worden behandeld.
De Raad van State preciseerde o.a.
dat het beginsel van de gelijkheid dan
wordt miskend, wanneer een verschillende regeling wordt toegepast op personen die in dezelfde toestand verkeren
en ... het treffen van verschillende regelingen niet strijdig is met artikel 6 wanneer aan alle burgers die in gelijke omstandigheden verkeren gelijke regelen
worden opgelegd.
De Raad van State heeft weleens
beslist, dat een beschikking niet strijdig is
met artikel 6 wanneer zij op " objectieve
(6) In zijn merkwaardige verhancleling De
0HAi'M PEREUIAN dat
het onmogelijk is al de individuen steeds op
dezelfde wijze te behandelen zonder rekening
te houden met bepaalde bijzonderheden. Maar
dan ontstaan talrijke uiteenlopende opvattingen aangaande de kenmerken die in aanmerking genomen dienen te worden en derhalve als essentieel beschouwd worden. Vandaar de veelvuldige concrete formules van de
gerechtigheid zoals : aan een ieder naar zijn
vercliensten; aan een ieder naar zijn arbeid;
aan een ieder naar zijn rang ; aan een ieder
naar zijn behoefte ... Al deze regels steunen
op de gerechtigheid, maar deze gerechtigheid
is zeer betrekkelijk. Ze is immers afhankelijk
van een voorafgaande waardebeoordeling. Men
moet immers eerst beslissen wat essentieel is :
de verdiensten, de arbeid, de behoeften ...

maatstaven steunt >> die de willekeur uitsluiten.
Alle Belgen dienen weliswaar aan
dezelfde. wet~en onderworpen te worden,
maar cht prmcipe belet natuurlijk niet
dat, zonder schending van artikel 6 van
de Grondwet, Belgen die zich in bepaalde
toestanden bevinden aan een bepaalde
regeling onderworpen worden : alle Belgen
bezitten volledige handelingsbekwaamheid met de leeftijd van 21 jaar ... maar
krankzhm.igen, verkwisters o.a. hebben
deze bekwaamheid niet (7).
Aml?tenaren hebben wettelijke, reglementaire en deontologische rechten en
verplichtingen, welke de gewone burgers
niet hebben. Vrijheden, rechten en
mogelijkheden die aan iedereen toebehoren kum1.en aan ambtenaren ontzegd
worden. Dit wordt door de aard zelve en
door de doelstellingen van het openbaar
ambt vereist, aard en doelstellingen
welke de Grondwet gewis niet heeft
willen miskennen door een absolute en
onbeperkte gelijkheid op te leggen.
Een wetgeving of een reglementering
Vl_'elke het statuut, de rechten en verplichtmgen van bepaalde individuen vastleggen die zich in bepaalde toestanden
bevindel!- ofwel die bepaalde bedrijvigheden u1toefenen - geneesheren, architecten, apothekers, dierenartsen .. . zijn natuurlijk niet met artikel 6 van de
Grondwet strijdig.
De sociale wetgeving, algemeen of
beperkt tot bepaalde werlmemers (diamantbewerkers bv.), is gewis niet strijdig
met artikel 6 van de Grondwet omdat
ze sociale voordelen of tegeinoetkomingen
aan bepaalde individuen en niet aan de
anderen toekent.
Een andersluidende opvatting nopens
de draagwijdte van artikel 6 van de
Grondwet zou de maatschappelijke orde-

la Jttstice, schreef prof.

PERELMAN vervolgt : er zijn drie elementen
in de gerechtigheid :
1) de waardebepaling die haar grondslag is;
2) de regel die ze uitdrukt ;
3) de hand~ling die ze verwezenlijkt.
Gerechtig is de liandeling en gerechtig is
de regel, die stecmen op de waardebepaling
die men goedgekeurd heeft.
(7) Raadpl. o.a. in verband met de gelijkheid inzake belastingen : a) KrnKPA'£RICK en

L'egalite clevant l'impOt en
d:l'oit belge, Travaux du centre de philosophic

GHYsBREOHT,

du droit de l'Universite libre de Bruxelles
1975; b) noot van MICHEL DuRuP= ond81:
Conseil d'Etat van Frankrijk, 22 februari
1974, Rec. Dalloz-Si1•ey, 1975, 520.

-556ning, door de Grondwet aan de wetgevende macht opgedragen, werkelijk lamleggen.
Het meergenoemde artikel 6 van de
Grondwet kan derhalve niet miskend
worden wanneer al de individuen die de
hoedanigheid hebben welke de wet op
abstracte wijze bedoelt deze sociale voordelen kunnen genieten en hierop wettelijk
een aanspraak kunnen doen gelden.
Hoewel de realiteit, het gezond verstand, de noodzakelijkheid van de maatschappelijke reglem.entering en ordening
in vele gevallen opleggen dat door een
wet of door een besluit regels ingevoerd
worden voor rechtssubjecten of instellingen die zich in bepaalde toestanden
bevinden, dat derhalve aldus somtijds
onderscheidingen geboden zijn een
noodzaak die uiteraard door de grondwetgever werd ingezien - toch mogen
deze onderscheidingen niet indruisen
tegen een andere 1·egel van de G1·ondwet
of van het internationaal recht, en, wat
de andere besluiten of verordeningen
betreft, tegen een regel van de wet. Zij
mogen ook niet willekmwig zijn, hetgeen
o.a. of i.h.b. beduidt dat zij moeten
kunnen worden verantwoord.
Het lijkt mij duidelijk, dat een onderscheid, uitsluitend of hoofdzakelijk gebaseerd op filosofische, godsdienstige,
ideologische overtuigingen of op stand,
ras, ldeur, de artikelen 6bis, 14, 15 van
de Grondwet en artikel14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens zou schenden.
De grondwettelijke gelijkheid voor de
wet is verenigbaar met ondm·scheiclingen .. . voor zover iedereen op dezelfde
wijze behandeld wordt. Maar op voorwaarde oak dat het onderscheid geen
ancle1•e regel van de Grondwet of van het
internationaal recht schendt.
Alle Belgen hebben volledige rechtsbekwaamheid met de leeftijd van 21 jaar.
De door de Grondwet vereiste gelijkheid verbiedt niet te beslissen dat sommigen deze bekwaamheid hebben en
anderen niet. Een op de geestestoestand
of op zekere neigingen (de verkwisters)
gebaseerd onderscheid is met de Grandwet verenigbaar.
Maar met te beslissen dat de kathoIieken of de protestanten juridisch onbekwaam en de anderen wel bekwaam zullen
zijn, zou men een onderscheid invoeren
dat artikel 6bis van de Grondwet en
artikel 14 van het Verdrag betreffende
de rechten van de 1nens verbieden.
Het onderscheid zou ook ongrondwettelijk zijn als het op de stand der indivi-

duen ste1.mde - edellieden en anderen ;
dit onderscheid zou artikel 6, lid 1, van
de Grondwet schenden.
Een bijzondere bijdrage ten gunste
van de diamantarbeiders opleggen is met
de cc gelijkheid >> niet onverenigbaar.
Maar een grondwettelijke of internationale regel zou geschonden worden zo
een dergelijke bijdrage ingevoerd werd
uitsluitend ten gunste van de individuen
die een bepaalde politieke overtuiging
hebben.
De Grondwet en het internationaal
recht zouden eveneens geschonden worden indien een wet of een besluit besliste
dat de individuen van een bepaald ras een
bepaalde bezigheid of een bepaald beroep
niet mogen uitoefenen ... omdat bv. aldus zou de wet of het besluit bepalen de individuen van bedoeld ras het vertrouwen van de bevolking niet genieten.
Kortom : onderscheidingen zijn principieel door de Grondwet niet verboden ...
maar zij mogen niet op bepaalde criteria
ste1.men :.stand, km1ne, ras, ldeur, taal,
godsdienst, politieke overtuiging.
In hun merkwaardige studie L'egalite
devant l'impot en cl1·oit belge schrijven
J. KIRKPATRICK en J. GHYSBRECHT (8),
bepaalde arresten van het Hof besprekende : cc A s'en tenir a cette jurisprudence, si demain nne commune adoptait
des criteres d'imposition ou d'exoneration fondes exclusivement sur le sexe
ou la race, il faudrait admettre que le
reglement n'est pas' contraire a !'article 112 de la Constitution>>. Het Hof
zou m.i. gewis de verenigbaarheid van
zulk reglement met de grondwettelijke
en internationale bepalingen niet aangenomen hebben. Dit zal meen ik duidelijk worden indien het Hof thans
preciseert dat, zo onderscheiclingen principieel door de Grondwet niet worden
verboden ... die onderscheidingen nochtans niet op bepaalcle criteria mogen
steunen.
Overigens, zoals advocaat-generaal
Velu terecht opmerkte in zijn conclusie
v66r de arresten van 20 november
1975 (Sbis) : cc Ne serait pas conforme au
principe de l'egalite devant l'impot,
la regie legale ou reglementaire qui enoncerait que toutes les personnes dont
le nom commence par les lettres A ... sont
redevables de l'ilnpot et que celles dont
le nom cmnmence par les lettres M ...
(8) Publikaties van
Wijsbegeerte van het
Universiteit, op. cit., p.
(Sbis) B1tll. en Pas.,

het Centrum voor
recht van de Vrije
10.
1976, I, 347.
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ne le sont pas >>. Een dergelijk onderscheid
waarvoor geen enkele rechtvaardiging
gegeven zou kunnen worden zou willekeurig zijn (9) (10).
« Une distinction de traitement dans
l'exercice d'un droit consacre par la convention ne doit pas seulement poursuivre
un but legitime - overweegt het Europees Hof van J ustitie voor de rechten
van de mens in zijn arrest van 23 juli
1968 - !'article 14 est egalement vioie,
lorsqu'il est clairement etabli qu'il n'existe
pas de mppo1·t 1·aisonnable de proportionnalite entre les moyens employes et le
but vise» (11).
Er wordt soms voorgesteld te beslissen,
dat een onderscheid ongrondwettelijk is
wanneer het ofwel << niet op objectieve
maatstaven steunt » ofwel zonder vero
band is « met het doel of de aard van
de wetgeving (of van de belasting) ».
Enerzijds echter zijn geslacht, ras,
ldeur, godsdienst ... « objectieve maatstaven » maar een hierop steunend onderscheid is niettemin ongeoorloofd.
Anderzijds kunnen « de aard en het
doel van de wetgeving » geeerbiedigd
worden . . . terwijl niettemin de regels
van de meervermelde artikelen 6bis en 14
worden geschonden.
Overigens client men zich af te vragen
of dit een bruikbaar en nuttig criterium
is en, in elk geval, of men aldus niet op
het terrein van de opportuniteit, de doeltreffendheid, eventueel van de politieke
interne of externe noodzakelijkheid zal
treden.
Maar, zo de bevoegde politieke of administratieve overheid aileen gerechtigd
is om daarover te oordelen, mag zij hoe
dan ook geen willekeurige beslissing, i.h.b.
een willekeurig onderscheid, nemen of
in het leven roepen, d.w.z. een beslissing
of een onderscheid waarvoor geen enkele
rechtvaardiging mogelijk zou zijn. Ret
Hof had de gelegenheid dit te besliesen
in zijn arrest van 15 juni 1893 (12). In
talrijke arresten, op het stuk van directe
belastingen, heeft het Hof ook beslist
dat van ambtswege gevestigde aanslagen,
nietig zijn wanneer zij onredelijk zijn
of gebaseerd werden op niet te verantwoorden gevolgtreklcingen.
(9) Het Hof overwoog in zijn arrest van
15 juni 1893 (Bttll. en Pas., 1893, I, 265), " que
cette disposition (gemeentereglement) accordant a?·bit?·airement, comme le constate le juge
du fond, une exemption de Ja taxe a quelques
cabaretiers detm•mines pa?' le Ziett qtt'ils
habitent, etablit, en realite, en leur faveur
un privilege en matiere d'impot "·

Ten deze heeft het bestreden arrest
artikel 6 van de Grondwet geenszins
geschonden door de wet van 12 april
1960, aangevuld door die van 28 juli 1962
(artikel 2bis), te interpreteren zoals in
het middel is aangegeven.
De grondwettelijke regel verbiedt geenszins dat bepaalde bijdragen opgelegd
worden n.a.v. een bepaalde toestand of
een bepaald feit - ten deze de invoer
van ruwe diamant - ten einde het uitbetalen van bepaalde soeiale voordelen
aan bepaalde arbeiders diamantbewerkers - mogelijk te maken, op de
voo?·waarden :
1° dat al degenen die zich in dezelfde
toestand bevinden op dezelfde wijze
aangeslagen worden ;
2° dat, voorts, de aldus bedoelde arbeiders niet begunstigd worden ten
gevolge van een onderscheid tussen individuen dat door een grondwettelijke of
internationale regel verboden is, en
3J ten slotte, dat het onderscheid niet
willekeurig is.
De door het middel gekritiseerde interprets tie leidt er niet toe, dat de individuen die zich in dezelfde toestanden
bevinden niet op dezelfde wijze aangeslagen zouden worden, noch dat een
onderscheid, verboden door een grondwettelijke regel of een internationale
regel, gemaakt wordt, noch dat het
onderscheid willekeurig zou zijn.

Derde middel.
In het eerste onderdeel voert eiseres
aan dat, hoewel zij in haar conclusie de
onregelmatigheid van de totstandkoming
niet enkel van de wet van 13 april 1971
maar ook van de wet van 28 juli 1962
had doen gelden, het besbreden arrest
zich ertoe beperkt acht te slaan op de
totstandkoming van de wet van 13 april
1971, zodat het arrest de bewijskracht
van deze conclusie heeft miskend en er
niet regelmatig op heeft geantwoord.
Dit onderdeel kan niet slagen om de
volgende twee redenen :
1) Eensdeels stelt het arrest geenszins,
dat eiseres in haar conclusie de regel(10) Raadpl. de arresten van Raad van
State van 9 juni 1964, nr. 10675 (A?'?'. R.v.S.,
1964, 571) en 8 maart 1973, nr. 15.749 (ibid.,
1973, 221).
(11) Arrest geciteerd in dezelfde conclusie
van advocaat-generaal Velu.
(12) Supm: reeds geciteerd.
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matigheid van de totstandkoming van
de wet van 28 juli 1962 niet had betwist;
het heeft bijgevolg in dit opzicht de
bewijsluacht van deze conclusie Diet miskend.
Anderdeels, waar het arrest overweegt
dat het « de rechter niet toekomt zich
te n1.engen in politieke discussies en het
proces te maken van de parle1nentaire
handelingen en technieken ))' betreft deze
overweging zowel de totstandkoming
van de wet van 28 juli 1962 als die van
13 april 1971. Het arrest heeft derhalve
de conclusie beantwoord.
2) De conclusie had zich ertoe beperkt
terloops te overwegen, dat << een amendement werd ingediend met de inhoud
van het huidig artikel 2bi8 in de wet van
12 april 1960 ingevoegd door de wet van
28 juli 1962 .. . V oormeld amendement,
buiten de onontvankelijkheid ervan, die
in openbare kamerzitting werd opgeworpen tijdens de vergadering van de Kamer
van V olksvertegenwoordigers van 19 juli
1962, heeft aanleiding gegeven tot zeer
ernstige debatten ... Ook in de Senaatscommissie werd de wetswijziging aan
ernstige kritieken onderworpen ... )),
In deze passage werden aldus weliswaar
bepaalde feiten of omstandigheden aangevoerd, maar daaruit werden geen
juridische gevolgen afgeleid zodat de
rechter niet verplicht was deze co11clusie
in het bijzonder te beantwoorden.
Het tweecle onclm·cleel betoogt, dat de
door zekere volksvertegenwoordigers ingediende amendementen geen verband
hadden met het onderzochte wetsvoorstel,
zodat dit amendement dus niet ontvankelijk was, en dat derhalve bedoeld
artikel 2bis van de wet van 12 april1960,
ingevoegd door de wet van 28 juli 1962,
onregelmatig is zodat de rechtbanken
deze bepaling niet mogen toepassen. In
de << ontwikkeling >> preciseert eiseres, dat
« de onregelmatigheid van de totstandkoming van de wet van 28 juli 1962 ... >>
niet be twist kan worden ... dat artikel 54,
lid 1, van het reglem.ent van do Kamer
luidt : << Ieder lid heeft het recht amenclementon voor te stellen. Deze amendementon moeten rechtstreeks verband
houden met het precieze ontwerp of met
het artikel van het ontwerp of voorstel
waarvan zij de wijziging beogen >>.
Uit deze beschouwingen leidt eiseres af,
dat de artikelen 42, 92, 93, 107 en 130
van de Grondwet, alsook artikel 54, lid 1,
van het reglement van de Kamer geschonden werden, aangezien hot bestredon arrest van bedoeld artikel 2bis toepassing n.makt.

Het is de eerste keer, meen ik, dat voor
uw Hof opgeworpen wordt dat een wet
niet << regelmatig >> zou zijn omdat een bepaling van een reglement van een der
wetgevende kamers geschonden zou zijn
en dat derhalve de wet die in weerwil
van deze schending tot stand zou gekomen zijn door de hoven en rechtbanken
niet toegepast mag worden.
Men is natuurlijk onmiddellijk geneigd
te oordelen dat het aan de hoven en
rechtbanken niet toekomt na te gaan
of de wetgevende lmmers hm1. reglementen hebben toegepast zoals het behoort.
Het middel echter beperkt er zich niet toe
schending van een bepaling van een
dergelijk reglement te doen gelden, maar
voert- insgelijks aan dat bepalingen van
de Grondwet geschonden werden omdat
een wetsontwerp of een wetsvoorstel niet
regelmatig onderzocht en besproken is
en dat de wet waartoe dat ontwerp of
voorstel heeft geleid bijgevolg niet op
grondwettelijke, wettelijke en reglementaire wijze ontstaan zou zijn.
Een dergelijk probleem - somtijds het
probleem van de authenticiteit der
wet (13) of van haar << grondwettelijk bestaan >>, of nog van het << bestaan van de
ext erne voorwaarden der wet >> ( 14)
geheten verschilt van dat van de
verenigbaarheid van een wet met de
Grondwet, d.w.z. het onderzoek of de
Grondwet al dan niet toestond dat een
bepaalde beslissing door de W etgevende
Kamers genomen werd en of een door
een wet besliste norm een hogere norm
van de Grondwet al clan niet nakomt en
hiermede verenigbaar is of niet.
Hetgeen door het onclerdeel vim het
derde middel naar voren wordt gebracht
betreft de procedure, de formaliteiten,
de voorwaarden gesteld voor de totst-andkoming van een wet, wat ook dezer inhoud moge zijn.
De rechtsleer en de jurisprudentie
maken steeds cluidelijk het onderscheid
tussen deze twee problemen, welk onderscheid overigens cluidelijk is.
De hoven en rechtbanken vermogen
niet te onderzoeken of een wet al dan niet
regelmatig is ontstaan en in het bijzonder
of ze door de drie takken van de W etgevende Macht aangenomen en goeclgekeurd wercl met naleving van de proce-

(13) LAFERRIERE " De l'authenticite du
texte des lois publiees au J' ournal Officiel »,
Revue du d1·oit public et de la science politique,
1949, 117 en vlg.
(14) GrnoN, D1•oit public, m·. 177.
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die door de Grondwet, de wetten en
reglementen van de Kamers worden
bepaald (15).
Is een wet eenmaal door de Koning
bekrachtigd, door de Koning « afgekondigd », dan staat ingevolge deze aflwndiging authentiek en definitief - d.w.z.
zonder mogelijk verder toezicht - vast
dat die wet regelmatig is ontstaan en als
dusdanig geldt.
P. De Visscher, ste1.mende o.a. op uw
arrest van 2 juli 1948 (16), dat beslist
heeft dat « de afkondiging van een wet
een alcte is waardoor de Koning in zijn
hoedanigheid van hoofd van de Uitvoerende Macht het bestaan van de wet
bevestigt en de uitvoering ervan beveelt ... », oordeelde m.i. geheel terecht :
(( la promulgation confere a la loi son
caractere d'authenticite, le Roi atteste
son existence et couvre par la tous les
vices dont le vote de la loi par les Chambres aurait pu etre entache)) (17).
Verder preciseert hij : « C'est en vertu
de la Constitution meme et dans !'interet
de la secm'ite juridique absolue que le
Roi s'est vu reconnaltre le pouvoir discretionnaire d'attester de maniere authentique !'existence de la loi >> (18).
De Page (19) schrijft ook : «La promulgation est l'acte par lequel le Roi,
en sa qualite de chef du pouvoir executif,
atteste !'existence de la loi et en ordom1e
!'execution''· Verwijzend naar het arrest
van het Hof van beroep te Gent van
5 juni 1971 (20) en naar het advies van
het openbaar ministerie, schrijft hij : « Le
Roi, en taut que chef du pouvoir executif,
est de ce point de vue un veritable ministre d'authenticite. Il atteste que le texte
qu'il promulgue (et qu'il a prealablement
sanctionne) repond aux conditions de
fond et de forme requises pour l'elabora-

tion reguliere d'une loi et le principe de
la separation des pouvoirs s'oppose a ce
que le pouvoir judiciaire se substitue ou
se superpose a l'executif pour apprecier
la Iegalite ou l'authenticite du texte promulgue, meme·si ce texte est celui adopte>
par l'une des deux Chambres seulement.
Seule subsiste, en cas de promulgation
non justifiee, la responsabilite ministerielle "·
Ons grondwettelijk stelsel onderscheidt
duidelijk drie verschillende handelingen
die op de aanneming van de wet volgen :
de sanctie of de bekrachtiging door de
Koning, in zijn hoedanigheid van derde
tak van de W etgevende Macht, van de
aldus aangenonien tekst, de afkondiging
en de bekendmaking van de wet.
Dit neemt nochtans niet weg dat geen
verwarringen worden begaan zowel in
Belgie als in Frankrijk en in Belgie zelfs
in de jaren 1830 en 1831. Zo bv. besliste
het Nationaal Congres op 1 februari 1831 :
<< La Constitution, solennellement sanctionnee dans la seance du 7 fevrier 1831,
sera immediatement promulguee dans
la jo1'me prescrite par le decret du 27 novembre 1830" (21).
Nochtans hebben de ontwerpen betreffende onze Grondwet, zoals trouwens
de Grondwet zelve, de begrippen bekrachtiging, afkondiging en bekendmaking
duidelijk van elkaar onderscheiden (22).
De drie begrippen bekrachtiging,
afkondiging en bekendmaking- zijn niet
noodzakelijk aanwezig en worden derhalve niet noodzakelijk onderscheiden in
vreemde grondwettelijke rechten.
In Nederland worden, meen ik, de
begrippen afkondiging en bekendmaking
met elkaar verward.
Ret soeverein besluit van 18 december
1813, dat kracht van wet bezit, bepaalt
dat de wetten zullen worden afgekondigd

(15) Een bijzonder probleem rijst weliswaar
t.o.v. de grondwettelijke verplichting bepaalde
wetten met een bijzondere meerderheid aan
te nemen, bv. art. 1, lid 5, en art 47, lid 2,
van de Grondwet. Gelclt hot !outer een formaIiteit betreffende de totstandkoming van de
wet gedekt door de afkoncliging? Het Oosten·
rijks Verfassungsgerichtshof besliste clat de
wetten die niet aangenomen werden door de
bijzondere meerderheid die de Grondwet
voorschrijft met cleze :in strij d zijn.
(16) B~tll. en Pas., 1948, I, 428; A?'1'. cass.,

J.B. HERZOG et G. VLACHOS, Travaux et
recherches de I'Institut de droit compare de
l'Universite de Paris, Editions de l'Epargne,

1948, 369.
{17} P. DE VISSCHER, in La p?'onmlgation,
la signahwe et la p~tblication des textes lflgislatijs en droit compa?'e, sons la direction de

ontwerp van de Commission de la Constitution
en de artikelen 40 en 118 van het antwerp
van de heren Forgeur, Barbanqon, Fleussu
en Liedts {HUYTTENs, IV, p. 45 en 52).

p. 44.
(18) Op. cit., p. 45 et 46.
{19) DE PAGE, I, 3e ed., p. 292, nr. 196.
(20} Rev. de l'Administmtion et du dToit
administmtij de la Belgique, 1952, 2e et 3 8 Iivraisons, en Revtte jtwidique fiscale et financ-ie?·e,
juin 1951.
{21) HUYTTENS, IV, p, 133.
(22) Zie de artikelen 35 en 52 van het

-560in het bij dat zelfde besluit opgerichte
Staatsblad.
W.F. WYTHOFF schrijft : <<De aflwndiging geschiedt door plaatsing in het
Staatsblacl" (23).
Professor mr. C.W. VAN DER Po (24)
geeft nochtans toe : « Tussen de sanctie
en de afkoncliging cler wetten schuift de
wetenschap veelal nog de promulgatie
of uitvaarcliging >>. Zo wijclt. o.a. LABAND
(25) claaraan uitvoerige beschouwingen :
<< Het is het plechtig in schrift brengen
cler wet, gepaarcl met de verklaring clat
cleze op de voorgeschreven wijze is tot
stand gekomen, de solemnis editio legis >>.
Hij preciseert vercler : « Onze Gronclwet kent althans voor wetten de uitvaarcliging (cl.w.z. de afkondiging en promulgatie) niet ... Men mag bovenclien aannemen clat de afkondiging niet plaats
heeft alvorens vastgesteld is dat aan alle
jo1·mele eisen is voldaan. De andere organen, met name de rechters, hebben zich
bij clat oorcleel neer te leggen >> (Hoge
Raacl cler N eclerlanden, 25 november
1912, W 9419 v.D. 13).
In Frankrijk worden de wetten door
het staatshoofcl niet bekrachtigcl (sanctionnees), maar de begrippen << promulgatie >> en << publikatie >> bestaan in het
Frans recht en hebben welbepaalcle betekenissen en objecten, hoewel zij door
enkele auteurs soms met elkaar verward
worden en andere auteurs het belang
van het onclerscheid niet inzien (26) (27).
Het is nochtans aan de hand van de
Franse rechtsgeschieclenis clat wij lnmnen uitmaken wat de afkoncliging van
de wet betekent en welke de uitwerkselen
van cleze beslissing van het staatshoofcl
zijn : de authentieke en clefinitieve vaststelling van het bestaan van de wet en
derhalve ook van de regelmatigheicl van
haar ontstaan.
In het oucl Frans recht was de formaliteit van de << enregistrement >> door de
Franse parlementen van de normatieve
beslissingen niet enkel een maatregel van
bekenclmaking maar wercl zij ook so1n(23) De

Staatsimichting

van

tijcls beschouwcl als strekkende tot het
verifieren van de volmaaktheicl (la perfection) van de koninklijke orclonnancien. Dit was althans de door de Franse
parlementen gestelcle vorclering. De
Franse revolutie heeft, zoals men weet,
hevig gereageercl tegen de machten en
de aanspraken van de Franse parlementen, die het politiek gezag en de politieke
macht inperkten, gezag en macht die
voortaan in de hanclen van het volk,
cl.w.z. van vertegenwoordigers van de
Natie, kwamen te liggen. Sincls de Franse
revolutie wercl clerhalve dergelijke formaliteit afgeschaft en aan de Uitvoerende
Macht werd de opclracht toevertrouwd
om de wetten af te koncligen en bekend
te maken.
De formule van de afkondiging vverd
door het Decreet van 9 november 1789
bepaalcl. Dit decreet luidt : «La promulgation des lois sera ainsi con<;ue : Louis ..•
Roi des Fran<;ais ... A tous les presents et
a venir Salut. L'Assemblee Nationale
a clecreM et nous voulons et orclonnons
ce qui suit . . . Manclons et orclonnons a
tons les triblmaux, corps administratifs
et municipalites que les presentes ils
fassent transcrire sur leurs registres,
publier et afficher clans leurs ressorts et
departements respectifs et exectde?' comme
lois du royaume. En foi de quoi nons
avons signe et fait contresigner les
presentes ... >>.
LAURENT (28) schrijft dienaangaande :
<< D'apres ce decret la promulgation etait
lill acte solennel, par lequel le Roi
attestait au corps social !'existence de la
loi, ordonnait aux tribunaux et aux corps
administratifs de la publier et de l'executer. Afin de donner lill caractere authentique a cette sole1mit8, le Roi signait
la loi, les ministres contresignaient et de
plus le sceau y etait appose. La promulgation etait suivie de la publication, mode
prescrit par le 18gislateur pour faire parvenir la loi a la connaissance de tous les
citoyens ''·
Dezelfde opvattingen vindt Tnen bij
ORBAN (29) en in de Pandectes belges (30).

Nederland,

p. 143.
(24) Hanclboek van het Nedm·lancls Staats1'echt, 5e druk, p. 324-325.
(25) Das Staatsrecht des Detdschen Reiches,
1876-1882, p. 13 en vlg. en 42 en vlg.
(26) Nopens deze verwarringen, raadpl.
LAURENT, P1'incipes de d1·oit civil, I, nr. 11,
p. 53.
(27) A. HAURIOU schrijft in zijn Droit
constihttionnel et instittdions politiqttes, 5e eclition, p. 922 : " ... La loi est alors promulguee

par le president de la Republique. La promulgation qui a pour objet de rendre la loi
executoire consiste a (( enrober)) pour ainsi
dire le texte de la loi dans un decret. C'est,
en effet, le pouvoir executif qui a le monopole
des decisions executoires, c'est-a-dire des
decisions qui sont parees pour I' execution ... "·
(28) P1•incipes de droit civil, I, nr. 9, p. 53.
(29) Encyclopfxlie dtt clroit, nr. 15.
(30) Pandectes belges, V 0 Lois, actes du

1JOttvoi1' legislatif, nr. 96.
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het volgende gezegd : << Il ne faut pas
Donfondre « la publication " avec la
promulgation. Celle-ci donne a la loi
le caractere de l'authenticite. Ce n'est
pas de la promulgation que la loi tient
son existence ; elle a existe auparavant.
Mais il ne suffit pas qu'elle existe ; il faut
qu'il y ait une p1·e~tve mtthentiq~te et o'est
oette p1·e~we q~ti sort de la p1•om~tlgation.
C'est seulement cette promulgation qui
atteste au corps sociall'existence de l'acte
qui constitue la loi et q~te oet aote est
1·ev€tu de to~ltes les formes oonstit~ttionnelles.
Cependant l'authenticite donnee a la loi
ne suffit pas pour la faire connaitre ... '' ( 31).
Onze wetten, o.a. die van 19 september
1831, 28 februari 1845 en 18 april
1898 (32), hebben ook de formule van
de bekrachtiging en van de afkondiging
bepaald. In het verslag van de Commissie van de Kamer, dat aan de stemming
van de laatstgenoemde wet voorafging,
staat te lezen : « ... Ce concours accorde,
le Roi promulgue la loi, c'est-a-dire qu'il
pose l'acte par lequel il atteste I' existence
de la loi et en ordonne !'execution (Merlin,
Lois, § 5, n° 62)" (33).
Een arrest van het Franse « tribunal
de cassation" van 18 fructidor an V
besliste : « C'est au Directoire executif
que la constitution a delegue le pouvoir
de faire promulguer les lois et c'est sur
lui seul, a cet egard, que repose la responsabilite ... Les autorites subordonnees
n'ont pas le droit de decider que l'acte
qui leur est envoye comme nne loi par
le Directoire n'a pas ce caractere "·
Het « tribcmal de cassation " deed uitspraak over een voorziening die aan een
rechtscollege verweet geweigerd te hebben een wet toe te passen m:ndat ze niet
ontstaan was in de voorwaarden door de
Grondwet bepaald. Deze wet was nochtans afgekondigcl (34).
De voorzitter van de Commissie, in
Franluijk belast met de herziening van
het Burgerlijk W etboek, verklaarde op
3 februari 1949 :. « Lorsque le president
de la Republique, officier public type,
affir1ne dans l'exercice de ses fonctions,
les plus majestueuses que peut avoir un
officier public, que toutes les forr:nalites

J. G. LocRJ], Esp1'it cht Code Napoleon
let discttssion, I, p. 153, Paris, 1805.
Zie oak de wet van 31 mei 1951.
Pasinomie, 1898, p. 83.
(34) LAFERRIERE, op. cit., p. 151.

(31)
tid! de
(32)
(33)

necessaires a la loi ont eM remplies,
il doit etre cru au meme titre qu'un
notaire ... La Loi affirmee veritable par
l'officier public qu'est le president de la
Republique dans la promulgation, doit
etre executee par le juge, quitte au
Parlement, s'il s'apergoit qu'on a promulgue cille loi qu'il n'a pas votee, a
prendre toutes mesures utiles, mais c'est
au Parlement de prendre ces mesures
et non au juge a refuser d'executer la loi "·
Laferriere schrijft met gezag, en men
zou bezwaarlijk de gegrondheid van
zijn overwegingen kunnen betwisten :
« ce que fait le president de la Republique
quancl il promulgue, la formule meme
clu decret de promulgation le dit expressement, c'est seulement verifier, consta.
ter et certifier qu'une loi existe parce
qu'elle a ete votee par le Parlement clans
les conditions requises par la Constitution
pour la formation de la loi et qu'elle a
une certaine teneur ; .. . Cette mission
de verifier, de constater et cl'attester
officiellement ]'existence et la teneur de
la loi, c'est au President de la Republique,
eta lui seul, que la Constitution la confere.
Sa competence a cet egard est exclusive
et exhaustive, et il est necessaire qu'il
en soit ainsi pour que la promulgation
ait son utilite. La promulgation reponcl
a ~m besoin de seoU1'ite dans les relations
juridiques. A ce besoin, il ne pec1t etre
satisfait que si l'exig~nce: d'une loi
congue en certains termes est dejinitivement etablie par la promulgation. Si,
apres que le chef de l'Etat, exergant la
competence que la Constitution lui attribue a cet effet et qui n'a pas cl'autre
objet, a verifie et attestS ]'existence de
la loi et sa teneur, celles-ci pouvaient a
nouveau etre verifiees - et par suite
deniees - par les tribtmaux, la promulgation ne repondrait plus a rien ; elle
serait depouillee de la seule ~ttilite q~t'elle
p1·esente en not1·e d1·oit Jntblio. Le role des
tribtmaux n'est pas de verifier l'authenticite des lois promulguees, parce que
ce serait de leur part pretendre exercer
nne competence que la Constitution
a attribuee au President de la Republique
eta lui seul)) (35).
Btu·deau overweegt ook : « La prmnulgation, c'est l'acte par lequelle president
de la Republique authentifie le texte de
la loi, co:nstate la regulariM prom3durale
de son adoption ct la declare valable. En
promulguant, le president ne fait pas
ceuvre de volonM legislative ; il se borne
(35)

LAFERRIERE,

op. cit., p. 119.
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pris naissance ... (36).
Op 8 februari 1974 besliste de Fmnse
Conseil d'Etat : " Considerant que la
promulgation est l'acte par lequelle chef
de l'Etat atteste l'existence de la loi et
dom1.e l'ordre aux autorites publiques
d'observer et de faire observer cette
loi ... >> (37).
In zijn conclusie v66r dit arrest had
de commissaris van de Regering, M. Rougevin-Baville, gepreciseerd : " La promulgation est une attribution du chef
d'Etat : elle est de:finie traditionnellement
comme l'acte par lequel celui-ci atteste
l'existence de la·loi, c'est-a-dire les votes
concordants ... des assemblees parlementaires, en ordonne la publication et le
respect par les autorites publiques >> (38).
Uit deze uiteenzetting client m.i. afgeleid te worden dat vvanneer een wet
afgekondigd v::ordt haar _l~est~an op
authentieke W1.Jze en de:fintttef IS vastgesteld, met het gevolg dat geen enkele
overheid- tenzij de W etgevende Kamers
zelve - en o.a. geen hof of rechtbank
haar bestaan of haar regelmatig bestaan
mag betwisten, i.h.b. om.dat de vorm,
de procedure, de formaliteiten vereist
voor haar ontstaan, niet zouden nageleefd zijn.
In een voetnoot, gepubliceerd bij het
arrest van uw Hof van 29 jcmi 1939 (39),
leest men nochtans : "Le pouvoir judiciaire est-il juge de la question de savoir
si telle disposition recmit les conditions
de forme requises pour qu'elle constitue
m1e loi? Est-il juge de la constitutimmalite des lois ? Ce sont la deux questions
distinctes. L'arret rapporte les resoud
toutes deux, la premiere par I' affirmative,
la seconde par la negative. Il resout la
premiere par !'affirmation puisqu'il recherche si les membres de la Chambre
des Representants et du Senat qui ont
vote la loi du 9 mai 1919 etaient investis
du mandat legislatif >>.
•
•
Uit dit arrest valt nochtans m.L ntet
afte leiden, dat het. Hof de regelmatigheid
van de totstandkoming der wetten aan
het toezicht van de hoven en rechtbanken
onderwerpt, niettegenstaande het feit
dat ze afgekondigd werden. Het probleem
dat in 1939 aan het Hofwerd voorgelegd
betrof een toestand die vercler reikt clan
(36) BuRDEAu, D1·oit constitutionnel et institutions polit·iqtws, p. 473.
(37) Revue cle droit public et de la science
politiqtte, 1974, 1524.
(38) Revtte de dToit pttblic et de la science
politiqtte, 1974, 1515.

de vraag of een wet 1·egelmatig was ontstaan.
De Grondwet, die de Koning belast
met de afkondiging van de wetten, geeft
aldus aan het staatshoofcl de opclracht
vast te ste11en en te beslissen of een wet,
cl.w.z. een beslissing van de Wetgevencle
Kamers en van de Koning, is ontstaan.
Mocht de Koning buiten het kader van
zijn machten en bevoegdheden, door de
Grondwet omlijnd, getreden zijn, clan
zou Zijn beslissing- beslissing van uitvoerende aarcl - aan het toezicht van
de hoven en rechtbanken dienen onderworpen te worden. Hij zou bv. buiten
dit kader treden indien Hij iets zou
afkondigen als een wet zijnde wat noahtans geen beslissing van de W etgevende
Kamers zou wezen. In clit geval zou Hij
zich immers niet meer kwijten van de
opdracht welke Hem door artikel 69 van
de Grondwet werd opgelegd. Dit artikel
verleent Hem de opclracht vast te stellen,
of een beslissing van de vVetgevende
Macht een wet is. Indien de Konil'tg een
beslissing zou afkondigen die genomen
werd door de Uitvoerende Macht of door
onverschillig welke overheid, andere dan
de W etgevende Kamers, cla~. zou de
Koning buiten het leader van ZtJn macht
getreden zijn en Zijn vaststelling zou
clerhalve niemand binden (40).
Professor P. DE VISSCHER (op. cit.,
p. 46) schreef nochtans : << Cette opinion,
qui semble avoir ete dictee a so~ at;te~r
par le souci de ne pas contredn·e l opi·
nion qu'il avait cru deceler dans un arret
de la Cour de cassation, ne nous parait
pas justi:fiee. N ous nons rallions quant
a nous a l'opinion generale selon laqu~Ue
la regularite de l'acte de promulgatiOn
ne pM!t jamais etre contestee par les
tribcmaux pour des raisons d'ordre intrinseque. C'est dans _m1. b,n~ c~e sec~u·ite
juridique que le Rm a ete mvestt en
propre du pouvoir d'authenti:fication des
textes legislatifs et ce but serait ~ejoue
s'il etait permis aux tribunaux de dtscuter
la qualification ou la competence de
l'organe dont ce texte emane )),
Ik meen det·halve dat op het tweede
onderdeel van het derde midclel geantwoord client te worden, dat door de afkondiging van de wetten de Koning
authentiek en cle:finitief heeft vastgestelcl
dat de wet van 28 juli 1962 regelmatig
7

(39) Bull. en Pas., 1939, I, 341; zie in
het bijzonder p. 342.
(40) Een dergelijke redenering werd reeds
in 1951 gehouden.
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het onderdeel naar recht faalt.
Vim·de middel (zonder belang voor de
publikatie).
Het eerste onderdeel mist feitelijke
grondslag en het tweede faalt naar recht.

BeslHit : verwerping.
ARREST.

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 9 augustus 197 4 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 25, 26, 28,
29, 30, 67, 78, 92, 93, 107, 130 van de
Grondwet, 2 van het Burgerlijk VVetboek,
7 van het Gerechtelijk Wetboek, 2 van
het Strafwetboek, 4, 6 van de wet van
31 Inei 1961 betreffende het gebruik der
talen in wetgevingszaken, het opmaken,
bekendmaken en in werking treden van
wetten en verordeningen, 2bis van de
wet van 12 april 1960 tot oprichting van
een Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders, · ingevoegd door artikel 1 van
de wet van 28 juli 1962, gei'nterpreteerd
en gewijzigd door de artikelen 1 en 2
van de wet van 13 april 1971 en 3 van
het koninklijk besluit van 26 april I971
getroffen in uitvoering van artikel 2bis
van de wet van I2 april 1960 tot oprichting van een Sociaal Fonds voor de
diamantarbeiders,

doordat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling van 249.I70 frank bijdragen
met bijslagen en intresten op invoer van
ruwe cliamant uit dercle landen in Belgie
over de periocle van I januari I968 tot
30 jtmi 1968, om de reclenen dat : de
rechter artikel 2bis van de wet van
I2 april I960, zoals gewijzigd door de
wet van 28 juli 1962, ingevolge hetwelk
eiseres de bijdrage op invoer van ruwe
cliamant moet betalen, moet toepassen
in zoverre het niet strijdig is met de
communautaire rechtsregels, zoclat eiseres de bijdrage op invoer uit clm·cle landen
client te betalen en de tussenkomst · van
de -vvetgever voor die toepassing niet
noclig was; claarbij de wet van I3 april
1971 artikel 2bis tach gei'nterpreteerd
heeft in die zin dat er vrijstelling van
bijclrage is wam1eer clit overeenkomstig
de voor Belgie geldende internationale
verplichtingen behoort te zijn en aan
de Koning opgeclragen heeft claartoe de
nodige uitvoeringsmaatregelen te bepalen hoewel zulks strikt genomen niet

noclig was; deze -vvet van I3 april 1971
in haar artikel I zelf de vroegere wet van
I2 april 1960 in haar artikel 2bis interpreteert en geenszins cleze bevoegdheicl
aan de Koning opdraagt en daarbij de
rechter niet bevoegcl is om te oordelen
over de ongrondwettelijkheicl van cleze
wetten ; het artikel 3 van het koninldijk
besluit van 26 april I97I volgens hetwell~
de ii1voer van ruwe cliamant uit de LidStaten van de Europese Economische
Gemeenschap of uit ermee geassocieercle
landen vrijgesteld is van de bijclrage,
ook terugwerkencle kracht heeft claar
cleze bepaling genomen werd in uitvoering
van het interpretatief artikel I van de
wet van I3 april I971,
tenvijl, ee1·ste onde1•deel, het arrest ten
onrechte oorcleelt dat de bijdrage op de
invoer van ruwe diamant uit clercle lanclen
eisbaar was op groncl van de oorspronkelijke tekst van artikel 2bis van de wet
van 12 ·april I960, zoals gewijzigcl door
de wet van 28 juli I962; integendeel, op
het ogenblik van de uitspraak, de rechters gehouden waren zich te gedragen
naar de interpretatieve wet van I3 april
1971 (schending van de artikelen 7 van
het Gerechtelijk Wetboek, 2bis van de
wet van I2 april 1960, gewijzigcl door de
wet van 28 juli 1968, 1 van de wet van
I3 april I97I, en 4 van de wet van
31 mei I96l);
tweede ondetdeel, de wet van 13 april
197I niet alleen, in haar artikel 2, tot
interpretatie strekt van artikel 2bis van
de wet van 12 april I960, maar eveneens,
in haar artikel 2, lid 3, aan de Koning
opclracht geeft de noclige maatregelen
te nemen om de verplichting, de bijcl:rage
te betalen, in overeenstemming te brengen met. de internationale verplichtingen
van Belgie ; claarcloor aan de Koning een
interpretatierecht van de wet werd opgeclragen clat ongronclwettelijk is en de
rechters wel bevoegcl zijn om claarover
te oorclelen (schencling van de artikelen 25, 26, 28, 29, 30, 67, 78, 92, 93, 107, ·
130 van het Gerechtelijk Wetboek, 2bis
van de wet van 12 april 1960, gewijzigcl
door de wet van 28 juli 1962, l en 2
van de >vet van I3 april I97l);
denle onclenleel, artikel 3 van het
koninklijk besluit van 26 aprili971, waarcloor beschikt wordt clat geen bijclrage
1noet betaalcl worden op invoer van ruwe
cliamant uit de Lid-Staten van de
Em·opese Economische Gerneenschap en
uit geassocieercle lanclen, genomen is in
toepassing van artikel 2 van de wet van
I3 april I971 clat van louter wijzigencle
aarcl is ; deze beicle bepalingen niet inter-
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kracht hebben (schencling van de artikelen 2 van het Burgerlijk W etboek,
2 van het Strafwetboek, 4, 6 van de wet
van 31 mei 1961, 2 van de wet van
13 'april 1971 en 3 van het koninklijk
besluit van 26 april 1971) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegencle clat het arrest beslist clat
de wet van 12 april 1960, zoals zij door
de wet van 28 juli 1962 wercl gewijzigcl,
geenszins strijclig is met de internationale
verplichtingen in zoverre zij de invoer
van ruwe diamant uit derde landen
betreft - althans voor de periocle waarvoor het uitspraak cloet - en de nadruk
legt op de omstancligheid clat de interpretatieve wet van 1971 slechts de invoer
uit Lid-Staten betrof en in elk geval
niet de invoer uit derde lanclen geclurende
bedoelcle periocle ;
Overwegende dat het arrest op groncl
van deze overwegingen wettelijk beslist,
dat de invoer van ruwe cliamant geclurencle de periocle 1 januari-30 jmti 1968,
onderworpen was aan de bepalingen van
artikel 2bis van de wet van 12 april1960,
zoals zij door de wet van 28 juli 1962
wercl gewijzigcl;
Wat het tweede onclercleel betreft :
Overwegende dat de wet van 13 april
1971 bepaalt : "Artikel 2bis van de wet
van 12 april 1960 ... worclt in die zin
gei:nterpreteerd clat er vrijstelling van
de bijclrage bestaat wanneer dat overeenkomstig de voor Belgie geldende internationale verplichtingen behoort te zijn >>
en zich ertoe beperkt, wat de opdracht
van de Koning betreft, in verbancl met
cleze verplichtingen te beslissen dat de
Koning de maatregelen bepaalt welke
nooclzakelijk zijn om de verplichting tot
betaling van een bijdrage in overeenstemming te brengen met de voor Belgie
geldencle internationale verplichtingen;
Overwegende dat, zelfs bij afwezigheid
van een interpretatieve wet, de hoven
en rechtbanken verplicht waren de
wetten van 1960 en 1962 buiten toepassing te laten in de mate dat zij met de
bepalingen van het Europees recht strijclig waren;
Dat, nu het onderdeel hierdoor van
alle belang ontbloot is, niet vercler client
te worden onclerzocht of de rechterlijke
macht al dan niet het recht zou hebben
een wet aan de Gronclwet te toetsen ;
W at het clercle onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest uitspraak

cloet over de invoer van ruwe cliamant
uit derde lanclen ;
Dat artikel 3 van het koninklijk
besluit van 26 april1971 geen betrekking
heeft op de invoer van rnwe diamant
ujt derde landen ;
Overwegende derhalve dat de door
het onclercleel naar voren gebrachte
grieven, al waren zij gegrond, zoncler
weerslag zijn op de bestreden beslissing ;
Dat het miclclel niet kan aangenomen
worden;
Over het tweede middel, afgeleicl nit
de schending van de artikelen 6, 6bis,
92, 93, 97, 107, 130 van de Grondwet·,
807, 808, 1042, 1068 van het Gerechtelijk
Wetboek, 2bis van de wet van 12 april
1960 tot oprichting van een Sociaal
Fonds voor de diamantarbeiders, ingevoegd door de wet van 28 juli 1962,
gei:nterpreteerd en gewijzigd door de
wet van 13 april 1971, 1 van de wet van
30 december 1950 tot regeling der cliamantnijverheid, en 2 van het ministerieel beslnit van 12 oktober 1955 tot
verplichte aangifte van de voorraden
niet-geslepen diamant en van sommige
verrichtingen inzake omloop cler zelfcle
goederen,
doo1·dat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling van 249.170 frank bijdragen
met bijslagen en intresten op invoer van
ruwe diamant nit clerde landen in Belgie
over de periode van 1 januari 1968 tot
30 juni 1968, om de redenen clat : de
term « rnwe diamant >> in zijn gewone,
conrante betekenis van onbewerkte grondstof moet opgevat worden en het overbodig is in andere reglementeringen naar
een interpretatie van cleze term te zoeken; dat de wet van 30 december 1950
niet dienend in graad van beroep ingeroepen kan worden, zodat de bijclrage
ook voor indnstriediamant verschnldigd
is ; wat betreft de ongelijkheicl tnssen de
verschillencle categorieen van arbeiclers,
de wetgever geen belang gehecht heeft
aan het feit dat inclnstriecliamant een
grondstof is voor de metaalnijverheicl en
hij ervan nitgegaan is clat de hefting van
de bijdragen client te geschieclen op basis
van de aard van de grondstof op het
ogenblik van de invoer zonder rekening
te honden met de latere bestemming
ervan,
te1·wijl, eeTste ondenleel, de term cc rnwe >>
diamant op de invoer waarvan de bijclrage moet betaalcl worden, wei slaat
op sierdiamant maar niet op industriediamant, die een andere soort diamant is ;
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van 12 oktober 1955 tot aangifte van de
voorraden van diamant, en eiseres gerechtigd is deze bepalingen in graad van
hoger beroep in te roepen (schending van
de artikelen 2bis van de wet van 12 april
1960, 1 van de wet van 30 december 1950,
2 van het ministerie~l besluit van 12 okber 1955, 807, 808, 1042 en 1068 van het
Gerechtelijk W etboek) ;
tweede onde1·deel, eiseres in conclusie in
hoger beroep staande hield, zonder op
dit p1.mt tegengesproken te worden, dat
aileen de bewerkers van sierdiamanten
aangesloten zijn bij de Rijksverlofkas
voor diamantarbeiders en de voordelen
van de wet van 12 april 1960 genieten,
daar de bewerkers van industriediamant
de metaalarbeiders zijn die bij de verlofkassen in de metaalnijverheid zijn aangesloten, zodat de door het arrest gegeven
interpretatie in alle geval tot gevolg
heeft enerzijds dat de op invoer van
industriediamant geheven bijdrage door
eiseres gestort wordt ten gnnste van
werknemers nit wier arbeid zij geen voordeel haalt en, anderzijds, dat de metaalarbeiders, die het industriediamant bewerken, deze bijdrage niet kunnen genieten ; deze interpretatie strijdig is met het
doel van de wetgever en een miskenning
is van de gelijkheid van de Belgen en de
vrijstelling van heffing op rnwe diamant
van een mindere waarde dan 300 frank
per karaat aan deze ongelijkheid geen
afbreuk doet en de bestreden beslissing
niet rechtvaardigt (schending van de
artikelen 6, 6bis, 92, 93, 97, 107, 130 van
de Grondwet en 2bis van de wet van
12 april 1960) :
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, indien het weliswaar
terloops aanstipt dat eiseres pas in hager
beroep de wet van 30 december 1950 tot
regeling der diamantnijverheid heeft
aangehaald, het arrest nochtans de verwijzing naar deze wet niet als laattijdig
van de hand wijst, maar ze onderzoekt
en ze niet dienend noemt ;
Overwegende dat artikel 1 van de wet
van 30 december 1950 bepaalt dat de
in deze wet voorkomende onderscheiden
in het bewerken van diamant dienen
<< voor de toepassing van deze wet " ;
dat het ministerieel besluit van 12 oktober 1955, tot verplichte aangifte van de
voorraden niet-geslepen diamant en van
sommige verrichtingen in zake omloop
der zelfde goederen, in artikel 2 de bete-

kenis van de woorden « niet-geslepen
diamant " aangeeft, doch enkel voor « dit
besluit " ; dat deze wet en dit ministerieel
beslnit dus niet worden geschonden
wanneer buiten hun toepassingsveld
andere onderscheiden en benamingen
worden gebrnikt ;
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de grondwettelijke
regel van de gelijkheid der Belgen voor
de wet geenszins verbiedt dat bepaalde
bijdragen opgelegd worden naar aanleiding van een bepaalde toestand of een
bepaald feit ten einde het uitbetalen van
bepaalde sociale voordelen aan bepaalde
arbeiders mogelijk te maken, op voorwaarde dat al degenen die zich in dezelfde
toestanden bevinden op dezelfde wijze
behandeld worden, dat geen onderscheid
tnssen individuen wordt gemaakt dat
door een andere grondwettelijke of een
internationals regel verboden is en dat
het onderscheid niet willekeurig is ;
Dat het onderdeel niet aanvoert dat
deze voorwaarden werden geschonden ;
Overwegende overigens dat het arrest
het doel, de tekst en de parlementaire
voorbereiding van de wet onderzoekt en
van deze laatste een interpretatie geeft
die met haar doel geenszins onverenigbaar of strijdig is ;
Dat het middel niet kan aangenomen
worden;
Over het derde rniddel, afgeleid nit de
schending van de artikelen 42, 92, 93,
97, 107, 130 van de Grondwet, 54, lid 1,
van het reglement van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1'dat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling van 249.170 frank bijdragen
met bijslagen en intresten op invoer van
ruwe diamant nit derde landen in Belgie
over de periode van 1 januari 1968 tot
30 jnni 1968, om de redenen : dat niet
client ingegaan op de kritiek die eiseres
uitbrengt op de wijze waarop de wet van
13 april 1971 in het parlement tot stand
is gekomen ; dat het de rechter niet
toekomt zich te mengen in politieke
discnssies en het proces te maken van
de parlementaire handelingen en technieken,
tenvijl, ee1•ste onde1·deel, eiseres in conclnsie in hoger beroep ook de regelmatigheid van de totstandkoming van de wet
van 28 juli 1962 tot wijziging van de wet
van 12 april 1960 tot oprichting van een
Sociaal Fonds voor dian1.antarbeiders
betwistte en het arrest derhalve de
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en niet regelmatig op deze conclus1e
antwoordt (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk
Wetboek, en 97 van de Grondwet);
tweecle onclenleel, het amendement dat
door de volksvertegenwoordigers Major,
Verhenne en V erlackt werd ingediend op
het wetsontwerp nr. 326/1 van 23 maart
1962 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en dat artikel 1_ vm;-. de wet
van 28 juli 1962 geworden IS, ZIJnde het
ingevoegd artikel 2bis van de wet van
12 april 1960, de heffing op invoer van
diamant betreft en derhalve geen rechtstreeks verband hield rnet het precieze
onderwerp van het wetsontwerp nr. 326/1
dat de bevoegdheden der ambtenaren inzake controle betrof; dat het amendemont evenmin enig rechtstreeks verband
hieldmet het wetsontwerp nr. 271/1, dat
de bevoegdheid der rechtbal_lk~n betrof
(zie verslag van de Kamer, z1ttmg 19611962, stuk 273/2, blz. 2, en st1.lk 326/2),
zodat dit amendement niet ontvankelijk
was en artikel 2bis van de wet van
12 april 1960, ingevoegd door de wet
van 28 juli 1962, onregelmatig is en de
rechtbanken deze bepaling niet mogen
toepassen (schending van de artikelen 42,
92, 93, 107, 130 van het Gerechtelijk
W etboek en 54, lid 1, van het reglement
van de Kamer) :
vVat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres in conclusie
in hoger beroep de voorgeschiedenis van
de besproken wetgeving tot aan het
beroepen vom1is uiteenzette en terloops
vermeldde dat een amendement werd ingediend met de inhoud van het ~uidige
artikel 2bis, in de wet van 12 apnl 1960
ingevoegd door de wet van 28 juli 1962 ;
dat eiseres onder n1eer liet opmerken :
" voor1neld mnende1nent, buiten de onontvankelijkheid ervan, die in openbare
kamerzitting werd opgeworpen tijdens
de vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 19 juli 19?2,
heeft aanleiding gegeven tot zeer ernst1ge
debatten ... ; ook in de Senaatscommissie
werd de wetswijziging aan ernstige kritieken onclerworpen " ; dat echter eiseres
zelf geenszins de ontvankelijkhei~ v~n
het amenclement noch de regelmat1gh81d
van de wet van 28 juli 1962 heeft betwist;
Dat het onderdeel feitelijke gronclslag
mist ;
vVat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat het aan

de rechterlijke macht niet toekomt te
onderzoeken of in een procedure betreffende de bespreking en de stemming
van een wetsvoorstel of wetsontwerp de
bepalingen van het reglement van de
Kamer nageleefd worden ;
Overwegende, anderzijds, dat d.oor de
afkondiging van de wet de Konmg op
authentieke en definitieve wijze vastgesteld heeft dat de wet van 28 juli 1962
regelmatig tot stand gekomen is ;
Dat het onderdeel naar recht faalt;
Over het vierde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1315 van
het Burgerlijk vVetboek, 870, 871 van
het Gerechtelijk Wetboek, 2bis, 5, 5°,
van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een Sociaal Fonds voor de
diamantarbeiders, zoals gewijzigd door
de wet van 28 juli 1962 en zoals gei:nterpreteerd en gewijzigd dom: de.. wet va.n
13 april1971, 6 van het konmldiJk besl;nt
van 21 november 1960 tot vaststellmg
van de statuten van het Sociaal Fonds
voor de diamantarbeiders, 1, 2 van het
koninklijk besluit van 26 september 1962,
1, 2 van het koninklijk besluit van 26 ap~il
1971, beide laatste besluiten getroffen m
uitvoering van artikel 2bis van de wet
van 12 april 1960 tot oprichting van een
Sociaal Fonds voor de diamantarbeiders,
en 82 tot 93 van het reglement nr. 29
van het Belgisch-Luxemburgs Instituut
voor de ·wissel, betreffende in- en uitvoer
van goederen,
cloo1·clat het arrest eiseres veroordeelt
tot betaling van 249.170 frank bijdragen
met bijslagen en intresten op invoer van
ruwe diamant uit derde landen in Belgie
over de periode van 1 januari 1968 tot
30 juni 1968 on1 de redenen : dat de
overheid sinds 1945 een beroep doet op
de expertcn van de « Diamond Office >>
om de waarde van de diamant te bepalen ; do artikelen 2 van de koninldijke
besluiten van 26 september 1962 en
26 april 1971 ongetwijfeld naar de :r.aststellingen van deze experten verWIJzen
en hen geen bijkomende opdracht geven
om de waarde voor de kwestieuze heffulgen te bepalen, zoniet ware de tekst
van deze artikelen anders opgesteld ;
noch het Sociaal Fonds noch de experten
moeten bH1vijzen dat eiseres niet kan
genieten van de vrijstelling van bijdrageplicht en dit bewijs op eisores zelf rust,
tenuijl, ee1·ste onclenleel, eiseres in conclusie in hogor beroep staande hield dat
in het kader van de >'lrisselreglemontering
do experten van de vereniging zonder
>'lrinstoogmerk cc Diamond Office » alleen
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gevraagde deviezen voor de betaling
van de invoer al dan niet boven de
normale waarde van de goederen lagen
en de bijdragen op de i:nvoer van ruwe
diamant in het kader van de reglementering op het Sociaal Fonds voor de
diamantarbeiders dienden berekend te
worden op de werkelijke waarde van de
ingevoerde diamant, die door deze experten niet vastgesteld was, zodat de
hefting niet gebeurd is op de door de wet
vereiste werkelijke waarde (schending
van de artikelen 2bis, 5, 5°, van de wet
van 12 april 1960, 6 van het koninklijk
besluib van 21 november 1960, 2 van
het koninklijk besluit van 26 september
1962, 2 van het koninldijk besluit van
26 april1971, 82 tot 93 van het reglement
nr. 29 van het Belgisch-Luxemburgs
Instituut voor de wissel) ;
tweede ondenleel, . de waarde van de
ingevoerde ruwe diamant die is welke
wordt vastgesteld door de experten van
de vereniging zonder winstoogmerk « Diamond Office " te Antwerpen en daarin de
vaststelling begrepen is van de waarde
van ruwe dimnant die een waarde van
300 fr. per karaat niet te boven gaat, zodat eiseres het bewijs harer vrijstelling in
de vaststellingen van deze experten moet
kunnen vinden en het feit dat de vaststellingen der sociale controleurs tot het
bewijs van het tegendeel gelden daaraan
geen afbreuk doet (schending van de
artikelen 1, 2 van het koninklijk besluit
van 26 september 1962, 1, 2 van het
koninklijk besluit van 26 april 1971,
1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870
en 871 van het Gerechtelijk \'Vetboek)
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende ,dat de wettelijkheid van
het koninldijk besluit van 26. april 1971
in dit middel niet wordt aangevochten ;
dat het middel integendeel nit de schending ervan is afgeleid; dat artikel 2bis,
in de wet van 12 april 1960 ingevoegd
door de wet van 28 juli 1962, het bedrag
van de bijdrage bepaalt op 1/3 procent
van de waarde van de ingevoerde ruwe
diamant ; dat artikel 2 van voornoemd
koninldijk besluit van 26 april 1971 deze
waarde definieert als « die welke wordt
vastgesteld door de experten van de
vereniging zonder winstoogmerk « DiantOnd Office ll te Antwerpen )) ;
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het koninldijk be-

sluit van 26 september 1962 alsook dat
van 26 april 1971 bepalen : << de waarde
van· de ingevoerde ruwe diamant is die
welke wordt vastgesteld door de experten
van de vereniging zonder winstoogmerk
« Diamond Office ll te Antwerpen )) ;
Overwegende dat, zo hieruit blijkt dat
de bijdrage van 1/3 procent op de alzo
bepaalde waarde client berekend te worden, de persoon die aangeslagen wordt
deze waarde mag betwisten door een
tegenbewijs en onder andere het bewijs
dat, in strijd met de schatting van de
deskundige, een ingevoerde ruwe diamant de waarde van 300 frank per karaat
niet te boven gaat en dat derhalve hierop
geen bijdrage verschuldigd is;
Overwegende dat eiseres derhalve ten
onrechte stelt dat ze « het bewijs van
haar vrijstelling in de vaststellingen dezer
experten moet kunnen vinden )) ;
Overwegende dat het arrest toepassing
maakt van deze principes vermits het
aan de hand van de door eiseres voorgelegde aankoopfacturen beslist dat
door eiseres bewezen werd dat de waarde
van sommige ingevoerde ruwe diamanten
300 frank per karaat niet te boven ging
en dat derhalve de bijdrage hierop niet
verschuldigd was ;·
Dat het onderdeel naar recht faalt ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten
14 januari 1976. 3e kamer. Vom·zitte1·, de H. Naulaerts, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Janssens. Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon, eerste advocaatgeneraal. - Pleite1·s, de HH. Houtekier
en van Heeke.
Op dezelfde dag is een arrest in dezelfde zin gewezen in zake De Belder J.
en R. tegen het Sociaal Fonds voor de
diamantarbeiders, op voorziening tegen
een arrest van het Arbeidshof te Antwerpen van 9 augustus 1974.
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DIENSTPLICHT. HoaE MILITIE·
RAAD. - DIENSTPLICHTIGE OPGEROE·
PEN OM TE VERSOHIJNEN.- GEOOOR-
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DINEERDE DIENSTPLICHTWETTEN, AR·
TIKEL 37, § 1. - V ASTSTELLING.

N am· luid van artikel 37, § 1, van de
gecoonlineerde dienstplichtwetten mag de
Hoge JYlilitiemad geen uitspmak doen
zonder de bet1·okkene te hebben opge?'Oepen om hem, zijn advocaat of zijn
gevolmachtigde te !wren en het hem
mogelijk te maken een memo1·ie of ve?'·
wee?·sch'l'ift in te dienen; de opToeping
van de betTokkene om te verschijnen
moet blijken uit p?'Ocedu?·estttkken en de
inachtneming van clit substantieel vormvoo?·scMift lean niet worden afgeleid
uit de enkele verklaring van de Hoge
Militiemad dat « de dienstplichtige behom·lijk ontboden is geworden om zijn
Ve?'Wee1·middelen te laten gelden » (1) (2).
(VAN ROMPUY.)
ARREST.
HET HOF ; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 23 oktober 1975 door de
Hoge Militieraad gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 37, § 1, van de
gecoordineerde dienstplichtwetten en 19
van het koninklijk besluit van 30 april
1962,
dom·dat de Hoge Militieraad vaststelt
« dat de dienstplichtige behoorlijk ontboden is geworden om zijn verweermiddelen te laten gelden en niet ter
zitting verschenen is ll,
te1·wijl, in strijd met de bepaling van
artikel 37, § 1, eiser niet behoodijk opgeroepen werd om op de terechtzitting
van de Hoge Militieraad te worden gehoord en het hem mogelijk te maken een
memorie of verweorschrift in te dienen :
Overwegende dat uit geen stuk, waarop
het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat
eiser ontboden werd om zijn verweermiddelen te laten gelden, zoals artikel 37,
§ 1, van de gecoordineerde dienstplichtwetten het voorschrijft ;

( 1) Enerzij cls kau het militiegerecht niet
bevoegcl zijn om op authentieke wijze vast
te stellen of cle clienstplichtige al clan niet door
cle secretaris-verslaggever is opgeroepen (raaclpl. K. B. van 30 april '1962, art. 19), en
anclerzijcls moet het Hof op cle verklaring
van clat gerecht " clat cle clienstplichtige

Dat het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; verwijst
de zaak naar de Hoge Militieraad, anders
samengesteld.
14 januari 1976. 3e kamer. Voo1·zitter en Vm·slaggeve?', de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluidende conclusie, de H. Dumon,
eerste advocaat-generaal. - Pleite?·, de
H. M. Delacroix (van de balie te Brussel).

3e KAMER. -

14 januari 1976.

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN.- GEMEENTEBELASTINGEN.
J AARLIJKSE BE LASTING OP NIET
BEBOUWDE PERCELEN. WET VAN
29 MAART 1962, AANGEVULD BIJ DE
WET VAN 22 DECEMBER 1970, ARTIKEL 70bis. - BELASTING NIET VAN
TOEPASSING O.A. OP DE PERCELEN DIE,
INGEVOLGE DE BEPALINGEN VAN DE
WET OP DE LANDPACHT, NIET VOOR
BEBOUWING KUNNEN WORDEN BESTEJ\fD. - BEGRIP.

W annee1· een gemeente, op g1·ond van
m·tikel 70bis, bij de wet van 22 decembe1·
1970 ingelast in de wet van 29 maart
1962 op de ?'uimtelijke onlening, een
jaarlijkse belasting heft op de niet
bebottwde pm·celen, begrepen in een
niet ve1·vallen ve1·kaveling, beslist de
bestendige deputatie van de p1·ovincie1'aad, op het be1·oep van een belastingplichtige ten name van wie een aanslag
in die belasting wenl gevestigd, niet
wettelijk dat deze ingevolge § 3, lid 1,
van clit aTtilcel - wellce bepaling wm·d
ove1•genomen in een gemeentelijke belastingveronlening - ten kohiere leon
wo1·den geb1•acht, door enkel vast te
stellen clat de percelen waarop de aanslag
behoorlijk wercl ontboclen " toezicht kunnen
oefenen o.m. ingevolge een miclclel clat is
afgeleicl uit cle miskenning van cle bewijskracht van cle akten.
(2) Oonl1'a : cass., 4 oktober 1972 (A1'1'.
cass., 1973, blz. 131).

-569wm·d gevestigd ve1·pacht wm·en; aangezien luidens deze bepaling « de ... belasting niet woTdt geheven op de pe1·celen die,
ingevolge de bepalingen van de wet op
de landpacht, thans niet voo1· bebottwing
kunnen tvoTden bestemd », is v1·ijstelling
van deze belasting niet wettelijk vemntwoo?·d tenzij wo1·dt vastgesteld, niet alleen
dat e1· een pacht bestaat, doch oak dat
de veThuu1·de pe1·celen tijdens het litigieuze dien:stjam• niet voo1· bebouwing
lconden bestemd wo1·den, a.m. omdat de
bepalingen van a1·tilcel 6, ajdeling III
van boelc II, Utel VIII van het Bu1·ge1'·
lijlc W etboelc, houdende de regels van
de pacht in het bijzondm·, niet van toepassing wm·en (1).
(GEMEENTE GRIMBERGEN,
T. MATERNE.)
ARREST.

HET HOF; - Gelet op de bestreden
beslissing, op 13 december 1974 gewezen
door de bestendige deputatie van de
provincieraad van Brabant ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 70bis, § 3,
lid 1, van de wet van 29 maart 1962,
gewijzigd bij de wet van 22 december
1970, 5-3° van het reglement van 13 november 1972 van de gemeente Grimbergen, 3, 6-1° en 2°, vervat in artikel I
van de wet van 4 november 1969 (pachtwet) ingelast in het Burgerlijk Wetboek
en 97 van de Grondwet,
dooTdat de bestL·eden beslissing de
bezwaren van 31 augustus 1973 en
26 augustus 1974 van verweerder tegen
de gemeentelijke belasting op niet bebouwde percelen van de aanslagjaren
1972 en 1973 inwilligt op grond van
artikel 5, § 3, van het gemeentelijk reglement van 13 november 1972, omdat
« krachtens artikel 5, § 3, zijn vrijgesteld
van de belasting, de eigenaars van de
percelen die ingevolge de bepalingen van
de wet op de landpacht, thans niet voor
bouwen kmmen worden bestemd >> en
« dat uit een verldaring van 14 november 1973 van de heer Mensalt Ferdinand,
landbouwer, wonende Poddegemstraat 62,
(1) Raadpi. het wetsontwerp, Gedr. St.
Senaat, zitt. 1968-196!), nr. 55!l·1, biz. 57
en 78, en het versiag van de verenigde senaatscommissies, Gedr. St. Senaat, zitt. 1959·1970,
nr. 525, inz. biz. 78.

te Grimbergen, blijkt dat deze de gronden
van verkaveling Borgt, fase V, bewerkt
heeft reeds v66r 28 oktober 1966 en deze
heeft blijven bewerken na verwerving
door de nieuwe eigenaars tot 30 april
1973 »,
teTwijl, ee~·ste ondm·deel, artikel 5, § 3,
van het gemeentelijk reglement van
13 november 1972, genomen overeenkomstig artikel ?Obis, § 3, van de wet op
stedebouw, ingevoerd door de wet van
22 december 1970, dat bepaalt dat « de
in § 1, 1°, bedoelde belasting niet wordt
geheven op de percelen die ingevolge de
bepalingen van de wet op de landpacht
thans niet voor bebouwing kunnen worden bestemd », niet inhoudt dat de
belasting niet zou verschuldigd zijn
aileen maar omdat vastgesteld wordt
dat het betrokken perceel onder de
wetgeving op de landpacht valt, zonder
tegelijkertijd vast te stellen dat het
ingevolge de bepalingen van deze wetgeving thans niet voor bouwen · kan
worden bestemd, zodat door het beroep
in te willigen om de enkele overweging
dat « kavels nummers 433 tot en met 442,
454 tot en met 461, 462 tot en met 466
en 474, 475 en 476 aldus door de heer
Mensalt in landpacht werden genomen >>
en door in de voorafgaande overweging
betoogd te hebben dat de wet op de
landpacht van toepassing was en het
bestaan van de landpacht bewezen was
in hoofde van de heer Mensalt, zonder
tegelijkertijd vast te stellen dat « ingevolge de bepalingen van de wet op de landpacht, de betrokken percelen thans
(tijdens de betrokken dienstjaren) niet
voor bebouwing konden worden bestemd », de beslissing de aangeduide
artikelen schendt ;
tweede ondm·deel, de beslissing het
bestaan van een landpacht tussen verweerder en de landbouwer Mensalt aan
de gemeente Grimbergen tegenstelt op
grond van een schriftelijke eenzijdige
verklaring van 14 november 1973 van
de heer Mensalt op grond van de overweging << dat krachtens artikel 3 van
dezelfde wet de pacht schriftelijk moet
worden vastgesteld, dat anders diegene
die in het bezit is van een landeigendom
het bewijs kan leveren van het bestaan
van een pacht en van de pachtvoorwaarden, waaronder begrepen het tijdstip van
ingebruikneming en de pachtsmn, door
alle rechtsmidclelen, met inbegrip van getuigen en vermoeclens », n:mar bedoelcl
artikel 3 van de pachtwet dit voordeel
van het bewijs, met alle rechtsmicldelen,
van het bestaan van een landpacht,
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voorbehoudt aan de pachter ten overstaan van de verpachter, voor zover hij
nog in het bezit is van het goed, en niet
aan de verpachter ten overstaan van
de pachter of van derden ; door de
door verweerder ingeroepen verpachting
tegenover de gemeente als bewezen te
beschouwen op grond van een een voudig
attest opgesteld door de pachter (na het
beeindigen van zijn pacht) ten overstaan
van eiseres, zonder dat door verweerder
een schriftelijke pachtovereenkomst· met
vaste datum ten overstaan van eiseres
werd overgelegd, de beslissing bedoeld
artikel 3 schendt :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing het bezwaar van verweerder tegen
de gemeentelijke belasting op niet bebouwde percelen in een niet vervallen
verkaveling voor de aanslagjaren 1972
en 1973 inwilligt om de redenen dat
cc krachtens artikel 5, § 3, van het belastingreglement zijn vrijgesteld van de
belasting de eigenaars van percelen die,
ingevolge de bepalingen van de wet op
de landpacht, thans niet voor bouwen
kunnen worden bestemd " en dat uit
een verklaring van een landbouwer van
14 november 1973 bleek dat deze de
gronclen van de verkaveling bewerkt. had
reeds v66r 28 oktober 1966 en ze heeft
blijven bewerken na verwerving door de
nieuwe eigenaars tot 30 april 1973;
Overwegende dat bedoeld artikel 5,
§ 3, evenwel niet inhoudt dat om de
vrijstelling van de belasting te kunnen
genieten het zou volstaan dat de betrokken percelen onder de wetgeving betreffende de pacht vallen ; dat er tevens client
vastgesteld te worden clat zij cc thans niet
voor bouwen kum1.en worden bestemd "
in het bijzonder rekening houdende met
de bepalingen van artikel 6, 1° of 2°, vervat in artikel I van de wet van 4 noveinber 1969;
Overwegende dat, door zulks niet vast
te stellen, de beslissing de in het middel
aangehaalde bepalingen schenclt ;
Dat het onderdeel gegrond is ;
Over het tweede middel, afgeleicl uit
de schending van lie artikelen 70bis, § 3-1,
van de wet van 29 maart 1962, gewijzigd
bij de wet van 22 december 1970, 1 van
het reglement van de gemeente Grhnbergen van 13 november 1972, 97 van
de Grondwet en van de bewijskracht van
de alden, meer bepaald de artikelen 2,
3, 9 en 13 van de overeenkomst van
3 maart 1970 tussen de verkavelaars

waaronder verweerder en eiseres, en van
de artikelen 1157, 1158, 1159 en 1161
van het Burgerlijk W etboek,
doo1·dat de bestreden beslissing de
bezwaren van 31 augustus 1973 en
26 augustus 1974 van verweerder tegen
de gemeentelijke belasting op de nietbebouwde percelen voor de aanslagjaren
1972 en 1973 inwilligt onder de overweging dat cc de niet-bebouwbaarheid
van deze kavels derhalve in hoofde van
de gemeente client gezocht en onafhankelijk is van de wil van de verkavelaar "•
om de reden cc dat artikel 13 van de
overeenkomst aangegaan door de verkavelaar met de gemeente bepaalt dat
de gemeente zelf zal overgaan tot de
aanleg en uitrusting van de Borgtstraat,
en de eigenaars van de verkaveling Borgt
zich akkoord verklaren de helft van de
totale kosten van aanleg van deze straat
te hlmnen laste te nemen" en cc dat de
gemeente op 1 januari van het belastingjaar deze werken nog niet had uitgevoercl
en dat de kavels clerhalve niet mochten
bebouwcl worden ''•
tenvijl eiseres in de voor haar op de
zitting van de bestendige cleplttatie regelmatig neclergelegcle conclusie uitclrukkelijk had vooropgezet betreffencle het
clercle miclclel van verweercler clat cc in
feite blijkt dat de mecleeigenaars van de
verkaveling Borgt, fase V, de overeenkomst niet haclclen nageleefd en clat
zijzelf in gebreke waren gebleven "• cc immers, wat de Borgtstraat betreft, client
er opgemerkt clat wat de aanleg van de
comfortmiclclelen betreft, het initiatief
van de verkavelaar moet uitgaan. Ingevolge artikel 2 van de overeenkomst van
3 maart 1970, hebben de verkavelaars
zelf het initiatief genomen om met de
clistributiemaatschappij te onclerhandelen " en, na vermelcling van de artikelen 2
en 3 van de overeenkomst van 3 maart
1970, argumenteercle dat cc de appellanten " zelf het initiatief hebben genomen
cloch de ontwerpen waarin de comfortmicldelen van de Borgtstraat begrepen
waren, slechts in oktober 1972 hebben
overgemaakt aan de gemeente Grimbergen. Ret volleclige dossier van de wegeniswerken wercl slechts overgemaakt op
1 maart 1973, terwijl de financieringsdocumenten (zie artikel 9 van de overeenkomst hager vermelcl) slechts in regel
waren in aprill973 "; zoclat de beslissing
door enkel te steunen op artikel 13 van
de overeenkomst van 3 maart 1970, en
zoncler verclere motivering te zeggen
clat cc de niet-bebouwbaarheicl van deze
kavels clerhalve in hoofcle van de gemeen-
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te client gezocht », zonder het· door eiseres
ingeroepen verband n1.et de artikelen 2,
3 en 9 van dezelfde overeenkomst te
onderzoeken, en zonder te antwoorden
op de feitelijke argumenten van eiseres
die uitlegden dat de werken niet v66r
1 januari 1972 of 1 januari 1973 konden
worden uitgevoerd, omdat verweerders
de nodige dossiers en documenten slechts
indiende op 1 maart 1973 en in april1973,
op n:iet gepaste wijze antwoordt op de
door eiseres ingeroepen middelen, en
hierdoor artikel 97 van de Grondwet
schendt:
'

Op dezelfde dag zijn vier arresten in
dezelfde zin gewezen in zake de gemeente
Grimbergen tegen De Prins, Thulliez,
Dams en Bouckaut-Dufort, op voorzieningen tegen de beslissing van de
bestendige deputatie van de provincieraad van Brabant van 25 oktober 1974.

Overwegende dat de beslissing eiseres
aansprakelijk stelt voor de niet-bebouwbaarheid van de kavels om de redenen
dat, blijkens artikel 13 van de tussen
eiseres en de verkavelaars aangegane
overeenkomst, eiseres zelve diende over
te gaan tot de aanleg en de uitrusting
van de Borgtstraat en dat zij op 1 januari
van het belastingjaar deze werken nog
niet had uitgevoerd, zodat de kavels
gelegen langs de Borgtstraat nog niet
mochten bebouwd worden;
Overwegende dat de beslissing echter
geen antwoord verstrekt op de con:clusie
waarin eiseres staande hield dat, ingevolge de artikelen 2, 3 en 9 van hogerbedoelde overeenkomst, de verkavelaars
zelve het initiatief dienden te nemen, en
trouwens hadden genomen, wat betreft
het opmaken van de plam1.en, studies,
ontwerpen, lastenboeken en bestekken,
doch dat zij slechts in oktober 1972 de
ontwerpen aan eiseres hadden overgelegd,
het volledig dossier slechts op 1 maart
1973 hadden overgemaakt en de financieringsdocumenten slechts in april 1973
in regel waren ;
Dat het middel gegrond is;

1e KAMER.- 15 januari 1976.

01n die redenen, en zonder dat er aanleiding bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste middel
en het derde middel, welke tot geen vernietiging zonder verwijzing zouden kunnen leiden, vernietigt de bestreden
beslissing ; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerder in de kosten ; verwijst
de zaak naar de bestendige deputatie van
de provincieraad van Antwerpen.
14 januari 1976. 3e lmmer.
Voorzitte?' en Ve1·slaggever, de H. Naulaerts, raadsheer waarnemend voorzitter.
- Gelijkluiclencle conclttsie, de H. Duman,
flerste advocaat-generaal. - Pleite1·, de
H. M. De Kock (van de balie te Brussel).

GEMEENTE- EN PROVINCIEBELASTINGEN. - DIREOTE GEMEENTEBELASTINGEN. REOLAMATIE. - BESTENDIGE DEPUTATIE. - ErGENLIJKE
REOHTSPRAAK. TOEZIOHT OP DE
\VETTELIJKHEID VAN DE TOEGEPASTE
BESLUITEN EN VERORDENINGEN.

De bestenclige cleputatie van een p?·ovinciemacl, waarbij een ?'eclamatie tegen cliTecte
gemeentebelastingen aanhangig is, cloet
uitspmak als eigenl~jke ?'echtsmacht en
he eft, als clusclanig, het Techt en cle Ve?'plichting na te gaan of cle besluiten of
ve?'o?·cleningen, welke zij moet toepassen,
met cle wet ove?'eenste?hmen (1). (Art·. 107
Grondwet.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP « IMODEO »,
T. GEMEENTE SEPTON.)
ARREST (ve?'taling).
HET HOF ; - Gelet op het bestreden
besluit, op 10 juli 1975 gewezen. door de
bestendige deputatie van de provincieraad van Luxemburg;
Over het middel afgeleid uit de schending van artikel 107 van de Grondwet,
cloorclat de bestendige deputatie verklaart dat zij onbevoegd is om de veronderstelde onwettelijkheid van het belastingreglement van 16 februari 1973 en
van het koninklijk besluit van 31 januari
1975, waarbij dit belastingreglement
wordt goedgekeurd, juridisch vast te
stellen,
(1) Cass., 22 november 1966 (.A1'1'. cass.,
1967, blz. 393) en 19 juni 1975 (ibid., 1975,
blz. 1120).
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terwijl, wanneer, zoals ten deze, een
bezwaar tegen gemeentebelastingen bij
·de bestendige deputatie wordt aanhangig
gemaakt, deze werkelijk een eigenlijke
rechtspraak uitoefent en zoals elke
eigenlijke rechtsmacht, luidens artikell 07
van de Grondwet, het recht en de plicht
heeft om te onderzoeken of de besluiten
en de reglementen, die zij moet toepassen, 1net de wet overeenstemmen :
Overwegende dat eiseres haar bezwaar
heeft gegrond op de onwettelijkheid van
het belastingreglement van 16 februari
1973, daar dit, volgens haar, lijdt aan
nietigheid wegens machtsoverschrijding;
Overwegende dat het arrest de door
eiseres aan.gevoerde grief verwerpt op
grond dat « het reglement van de belasting waarvan sprake werd goedgekeurd
bij koninldijk besluit van 31 januari 1975,
waarvan de wettelijkheid niet werd
betwist en dat dus moet worden toegepast";
Overwegende dat het besluit zegt : « ons
college verldaart dat het onbevoegd is
om de veronderstelde onwettelijkheid van
het belastingreglement en van het koninklijk besluit van 31 januari 1975,
dat het goedkeurt, juridisch vast te
stellen >>;
Overwegende dat, enerzijds in strijd
met de bewering van het besluit, de
wettelijkheid van het koninldijk besluit
van goedkeuring werd betwist ;
Overwegende dat, anderzijds, wamleer
een bezwaar tegen de gemeentebelastingen bij de bestendige deputatie wordt
aanlmngig gemaakt, deze werkelijk een
eigenlijke rechtsmacht uitoefent en, als
dusdanig, luidens artikel 107 van de
Grondwet, het recht en de plicht heeft
om de wettelijkheid te onderzoeken van
de besluiten en reglementen die zij moet
toepassen;
Dat het middel, aldus, gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden besluit, behalve in zoverre het
bezwaar ontvankelijk wordt verklaard ;
beveelt dat van dit arrest n-telding zal
worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beslissing ; veroordeelt verweerster in de kosten ; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
bestendige deputatie van de provincieraad van Nmnen.
15 januari 1976. 1e kamer. V oorzitte1·, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Ve1·slaggever, de H. Trousse.Gelijkl~ticlencle concl-usie, de H. Delange,
procureur-generaal. Pleiter, de H.
J. de Suray (van de balie te Brussel).

1e KAMER.- 15 januari 1976.

RECHTERLIJK GEWIJSDE. -

GE-

ZAG VAN GEWTJSDE.- STRAFZAKEN.VERKEERSONGEVAL. RECHTER
DIE ONDERSCHEIDEN STRAFFEN HEEFT
OPGELEGD, EENSDEELS, WEGENS EEN
OVERTREDlNG VAN RET WEGVERKEERSREGLEMENT,ANDERDEELS,WEGENSHET
BESTUREN VAN EEN VOERTUIG OP El!JN
OPENBARE PLAATS, IN STAAT VAN
ALCOHOLINTOXICATIE. RECHTER DIE
GEEN UITSPRAAK HEEFT MOETEN DOEN
EN ZIOH NIET HEEFT IDTGESPROKEN
OVER DE SCHADE AAN EEN DERDE EN
OVER DE OORZAAK VAN DEZE SCHADE.
BESLISSING DIE NIET INSLUIT DAT
DE STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE
NOCH DE OORZAAK NOCH EEN VAN DE
OORZAKEN VAN RET ONGEVAL IS GE·
WEEST. GEVOLG.

De ?'echtm· clie, naa1· aanleicling van een
verkee?·songeval, oncle?·scheiclen st?·affen
heejt opgelegcl, eenscleels, wegens een
ove?'t?·ecling van het wegvedceers?·eglement, anclm·cleels, wegens het bestu1·en
van een vom·tuig op een openbm·e plaats,
in staat van alcoholintoxicatie, zoncle?'
uitspmak te hebben moeten cloen en
zoncle1• zich te hebben uitgesproken oveT
cle schacle aan een cle?·cle en ovm· cle OOT·
zaak van cleze schacle, beslist niet clat cle
staat van alcoholintoxicatie noch cle OO?'·
zaak noch een van cle oo1·zaken van het ongeval is geweest. De burge?'lijlce ?"echte?',
bij wie naclien aanhangig is cle ved~aals
VO?'cle?·ing welke ·tegen cle clade?' wo1•clt
ingestelcl cloo?' cle veTzekemm· cloor wie
het slachtoffe?' van het ongeval is ve1·goecl,
kan clus, zoncle?' het gezag van cle beslissing van cle strajrechte?' te miskennen,
beslissen clat cle onclm'Scheiden bewezen
vm·klaa1·cle misclTijven beicle cle schacle
hebben veroO?'zaalct en cleThalve cleze
?'echtsvonle?·ing inwilligen (1). (Artt. 59
en 60 S.W.; algemeen beginsel van
het gezag van gewijsde in strafzaken,
gehuldigd in artikel 4 van de wet van
17 april 1878.)

(1) Contm: cass., 7 maart 1974 (An·. cass.,
1974, biz. 744) en 20 juni 1975 (ibid., 1975,
biz. 1127); raaclpl. cass., 11 maart 1971
(ibid., 1971, biz. 669).
Nopens het geval waarin cle strafrechter
onclerscheiclen straffen heeft opgelegcl, eens·
cleeis, wegens onopzettelijk cloclcn of onop·
zettelijk toebrengen van verwonclingim en,
anclercleels, wegens aicoholintoxicatie of clron ·
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cc DE SOHELDE ».)
ARREST

(ve1·taling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 29 oktober 1974 door het Hof
van beroep te Brussel gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1319, 1320
van het Burgerlijk W etboek, 65 van het
Strafwetboek, 3 en 4 van de voorafgaande
titel van het W etboek van strafvordering
en van het algemeen beginsel van het
gezag van het gewijsde in strafzaken,
doordat, nu eiser bij een verkeersongeval een balustrade op de openbare
weg had beschadigd en vervolgd werd
voor de Politierechtbank te Brussel die
hem, bij een in kracht van gewijsde
gegaan vonnis van 6 februari 1969, veroordeeld heeft tot een geldboete wegens
overtreding van artikel 10, lid 4, van het
wegverkeersreglement en tot een gevangenisstraf en tot een geldboete wegens
overtreding van artikel 34, 1°, van de
wetten betreffende het wegverkeer, het
bestreden arrest de rechtsvordering inwilligt van verweerster die, als verzekeraar van eisers burgerrechtelijke aansprakelijkheid, van hem de terugbetaling
vorderde van de schadevergoeding die zij
aan het rninisterie van openbare werken
had betaald tot vergoeding van een
schade aan de balustrade, met name op
grand dat : cc ... de bewijskracht die een
strafrechtelijk beslechte zaak voor de
burgerlijke rechter heeft, beperkt blijft
tot wat zeker werd beslecht; ... er, bijgevolg, geen argmnent kan worden afgeleid uit het feit dat de politierechter voor
de twee telastleggingen twee afzonderlijke straffen heeft uitgesproken ; .. . ten
deze de telastleggingen bestaan ongeacht
elk ongeval, terwijl, opdat de telastlegging van de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek bewezen wordt verklaard,
het nodig is dat de strafrechter vaststelt
dat er slagen en verwondingen waren,
ten gevolge van een ongeval, te wijten
aan de door beklaagde begane font ; ... de
burgerlijke rechter, bij wie de verhaalsvordering aanhangig werd gemaakt, mag
en moet onderzoeken of de schade
bestaat, of zij aan de bestuurder te wijten
is, of de vrijwillige tussenkomst van de
kenschap achter het sttnn, raadpl. cass.,
19 september 1968 (A1'1', cass., 1969, biz. 72)
en de noten; 21 mei en 24 jcmi 1970, voitallige
terechtzitting (ibid., 1970, biz. 888 en 1008),
aismede de conciusie van de procurmn-

verzekeraar, die het slachtoffer vrijwillig
heeft vergoed, verantwoord was en of
de font waardoor het ongeval werd veroorzaakt ongewoon zwaar was ; ... dat
de aan gei'ntimeerde (thans eiser) aangerekende schade het resultaat is van
fouten die, volgens de politierechter, als
afzonderlijk werden beschouwd maar die,
de ene en de andere, noodzakelijk en
rechtstreeks, de schade hebben veroorzaakt ; ... dat het feit dat een motorvoertuig op de openbare weg werd bestuurd,
nadat zodanig veel alcoholhoudende
dranken werden gedronken dat het
alcoholgehalte 3,29 gram per liter bloed
bedroeg, een met een vrijwillige daad
overeenstemmende fout is en die, in elk
geval, buiten de normale vooruitzichten
valt van het contract tot verzekering
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ; ... de fout, die de rechtstreekse en
noodzakelijke oorzaak is van de door
de verzekeraar betaalde schade, bijgevolg zodanig zwaar is dat de verhaalsvordering gegrond moet worden verklaard >>,
terwijl de rechter, die naar aanleiding
van een verkeersongeval twee afzonderlijke straffen uitspreekt, enerzijds, voor
de inbreuk op het wegverkeersreglement
en, anderzijds, om een voertuig in een
staat van a.Icoholintoxicatie te hebben
gestuurd, impliciet maar noodzakelijk
en zeker beslist dat de staat van alcoholintoxicatie noch de oorzaak noch een
van de oorzaken van het ongeval is
geweest ; de burgerlijke rechter, die later
uitspraak moet doen over de tegen de
dader ingestelde verhaalsvordering van
de verzekeraar die de door het ongeval
benadeelde partij heeft vergoed, bijgevolg, zonder dat er een onderscheid moet
worden gemaakt naargelang de schade
werd toegebracht aan de persoon of de
goederen van iemand anders, die eis
enkel zou kunnen inwilligen met miskenning van het gezag van de beslissing van
de strafrechter, in het onderhavige geval
voornoemd vonnis van 6 februari 1969,
en met schending van de bewijskracht
ervan:
Overwegende dat het vonnis van de
politierechtbank van 6 februari 1969,
dat in kracht van gewijscle is gegaan,
verklaart clat twee ten laste van eiser
generaai Ganshof van der M:eersch v66r het
eerste arrest; 8 maart 1973, verenigde kamers
(ibid., 1973, biz. 666) en de conciusie van de
procureur-generaai Ganshof van der Meersch ;
13 september 1974 (ibid., 1975, biz. 49)

-574gelegde overtredingen, deze van artikel 10, lid 4, van het wegverkeersreglement en deze van artikel 34, 1°, van de
wet op de politie van het wegverkeer,
bewezen zijn, maar, zoals het arrest er
op wijst, zonder dat het dienaangaande
wordt bekritiseerd, « zonder ergens, noch
uitdrukkelijk noch stilzwijgend, uitspraak te doen over het punt te weten of
belclaagde (thans eiser) aansprakelijk
was voor de schade aan andermans
eigendom " ;
Overwegende dat het arrest terecht
oordeelt cc dat de bewijskracht die de
strafrechtelijk beslechte zaak voor de
burgerlijke rechter heeft, beperkt blijft
tot hetgeen zeker werd beslecht " ;
Overwegende dat, aangezien de strafrechter geen uitspraak moest doen en
zich niet heeft uitgesproken over de
schade en de oorzaak ervan, het arrest,
zonder schending van de in het middel
vermelde bepalingen, heeft ktmnen beslissen dat de aan gei'ntimeerde (thans
eiser) te wijten schade het gevolg is van
de fouten die door de politierechter
als afzonderlijk werden beschouwd, maar
die, de ene en de andere, noodzakelijk en
rechtstreeks, de schade hebben veroorzaakt, en de verhaalsvordering ontvankelijk en gegrond heeft kunnen verlclaren ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 1319, 1320 van het Burgerlijk
W etboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel
van het Wetboek van strafvordering en
van het algemeen beginsel van het gezag
van het gewijsde in strafzaken,
doordat het arrest, om de rechtsvordering van verweerster in te willigen en
om eiser te veroordelen om deze te vergoeden, verklaart dat het verwijst naar
de uiteenzetting van de eerste rechter
cc behalve inzake de bewering .. . dat
gei'ntimeerde aansprakelijk zou zijn verklaard voor een verkeersongeval "• cc dat
ten deze de telastleggingen bestaan ongeacht elk ongeval ... >>; cc (dat) ten deze,
... de burgerlijke rechter, bij wie de verhaalsvordering aanhangig werd gemaakt,
een onderzoek moet en mag instellen
naar het ongewoon zwaar karakter van
de fout die het ongeval heeft veroorzaakt ; ... dat uit de strafbundel blijkt
dat gei'ntimeerde cc met zijn voertuig op
de linker reling van de uitgang van de
tnnnel is gebotst ... ,,
te1·wijl die vermeldingen tegenstrijdig
zijn, daar zij achtereenvolgens impliceren

dat een verkeersongeval niet gebeurd is
en wel gebeurd is (schending van artikel 97 van de Grondwet) en, naast het
feit dat het hof van beroep zichzelf tegenspreekt, het arrest de bewij~;drracht miskent van het op 6 februari 1964 door de
politierechtbank tegen eiser gewezen
vom1is (schending van de artikelen 1319
en 1320 van het Burgerlijk Wetboek),
zowel als de bewijskracht van die beslissing die eveneens impliceert dat eiser een
verkeersongeval heeft veroorzaakt (schending van de artikelen 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 en van het algemeen
beginsel van het gezag van het gewijsde
in strafzaken) :
Overwegende dat, door te verklaren
dat het verwijst naar de uiteenzetting
van de eerste rechter cc behalve inzake
de bewering ervan, namelijk dat gei'ntimeerde aansprakelijk · zou zijn verlclaard
voor een verkeersongeval " en cc dat ten
deze de telastleggingen bestaan ongeacht
elk ongeval "• vervolgens door in aanmerking te nemen cc dat ten deze, de
burgerlijke rechter bij wie de verhaalsvordering aanhangig werd gemaakt moet
en mag onderzoeken ... of de fout, waardoor het ongeval werd veroorzaakt, een
ongewoon zwaar karakter heeft ; ... dat
uit de strafbundel blijkt dat gei'ntimeerde
met zijn voertuig op de linker reling
van de uitgang van de tunnel is gebotst ,, het arrest de in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid niet bevat;
dat het, enerzijds, rekening houdt met de
in abst1·acto in aanmerking genomen telast leggingen en vervolgens met de feiten
zoals zij uit de strafbundel blijken ;
Overwegende dat het evenmin de
bewijskracht miskent van het op 6 februari 1969 gewezen vonnis, daar dit
vonnis enkel verklaart dat de twee
telastleggingen bewezen zijn zonder dat
die beslissing impliceert dat eiser schade
heeft veroorzaakt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiser in de kosten.
15 januari 1976. 1e kamer. Voorzitter, Ridder Rutsaert, eerste voorzitter.- Verslaggeve1·, de H. Trousse.Ancle?·sltticlende conclusie (1), de H. Delange, procm·eur-generaal. - Pleite1·, de
H. Fally.
(1) Het openbaar ministerie had geconcludeerd tot vernietiging op het eerste middel,
onder verwijzing naar de rechtspraak vermeld
in noot 1 op blz. 572.
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BEWI.JS. -

BEWIJS DOOR GESCHRIFT. BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN. BURGERLIJKE ZAKEN. VERZEKERINGSPOLIS VOOR GOEDEREN.- 0LAUSULE TOT UITSLUITING VAN DEKKING
IN GEVAL VAN ACROBATIE. VLIEGTUIG VERNIELD TIJDENS DE VASTGESTELDE VLUCHT. NEERSTORTEN UITSLUITEND VEROORZAAKT DOOR EEN
VERKEERD MANEUVER VAN DE PILOOT.
MANEUVER UITGEVOERD NA EEN
SCHEERVLUCHT BOVEN RET LANDINGSTERREIN.- GEEN VERBAND MET RET
ONGEVAL. 0LAUSULE BUITEN TOEPASSING VERKLAARD. GEEN li'USKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN
DE VERZEKERINGSPOLIS.

De bewijsk1·aoht van de olansule van een
volgens
vliegverzekeringsovm·eenkornst
welke ac1•obatieen niet td01·den gedekt,
w01·dt niet rniskend doo1· het arrest dat
de toepassing e1·van weert op g1'0nd dat
het vm·zekerde vliegtttig na uitvom·ing
van de vastgestelde vluoht en een sohee?'vluoht boven het landingstm·rein nem·gesto1't is, dooh dat deze aorobatie geen
verbandt houdt met het ongeval dat uitslnitencl ve1'001'Zaakt is door een vm·kee1·cl
rnaneuve1· van de piloot claa1·na.
(Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(NAAllfLOZE VENNOOTSCHAP
« KINTREY AND 0° ))'
T. NAAMLOZE VENNOOTSCHAP « l\WL
ARREST

>>.)

(ve1·taling).

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 mei 1975 door het Hof van
beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de schending van de artikelen 1134, 1135, 1319,
1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
16 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekering in het algemeen en 97 van
de Grondwet,
doordat, na te hebben vastgesteld dat,
volgens artikel11, g, van de verzekeringsovereenkomst, aangevuld met de vooraan
in de polis gegeven bepaling van het
woord « acrobatie ))' de dekking niet geldt
voor de schade geleden naar aanleiding
van voor het normale sturen van het
vliegtuig niet verantwoorde vrijwillige
evoluties, zoals een plotselinge verandering van hoogte of van stand ; dat de

piloot, in het onderhavige geval, plotseling van hoogte heeft veranderd waarna
hij plotseling van stand heeft veranderd
door het nemen van een zeer korte draai
naar links, dat die opeenvolgende maneuvers als de tijdens de vlucht uitgevoerde evoluties, met uitzondering van
de tolvlucht, gewilde bewegingen zijn,
het bestreden arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, de rechtsvordering
van verweerster inwilligt en eiseres veroordeelt om haar de overeengekomen verzekeringsvergoeding te betalen op grond
« dat het verkeerde maneuver van de
piloot moet worden onderzocht, rekening
houdende met de terzake geldende conventionele en wettelijke regels; ... dat,
om vast te stellen of die door de piloot,
juist v66r het ongeval, uitgevoerde
evoluties, overeenkomstig de gemene
bedoeling van de partijen, gewilde evoluties zijn, die door de verzekering niet
worden gedekt, er moet worden verwezen
naar artikel 16 van de wet van 11 juni
1874, daar het ongeval op het Belgisch
grondgebied of in het Belgische luchtruim
is gebeurd ; ... dat die wetsbepaling slechts
de vrijwillige fout in aanmerking neemt
als fout die niet wordt gedekt, namelijk
die waarvan de dader wist of moest
weten dat het verzekerde risico daardoor
werd verzwaard ... , dat die uitlegging
overigens met de in artikel 11, litter a g,
van de polis vermelde voorbeelden overeenstemt ; dat het onderzoek van de
tijdens het debat uitgemaakte elementen
het niet mogelijk maakt het verkeerde
m.aneuver van de piloot te aanzien als
een vrijwillige fout, met voornoemde
betekenis, die niet wordt gedekt door de
verzekering ; dat, bovendien, moet worden opgemerkt dat de desklmdigen tot
een fout bij het sturen concluderen maar
niet tot een grove fout ; dat de deskundige
Meerbergen overigens de door hem beschreven evoluties slechts als de waarschijnlijke oorzaak van het ongeval aanziet,
te1·wijl, ee1·ste onclercleel, luidens artikel 11, g, van de algemene voorwaarden
van de polis (artikel 11, h, van de
<< algernene voorwaarden)) van het exemplaar van de in het Nederlands opgestelde
en gesloten polis) aangevuld met de
bepaling van « acrobatieen)) (van genoemd exemplaar), de ongevallen naar
aanleiding van vrijwillig uitgevoerde
acrobatieen door de verzekeraar niet
worden gedekt, zonder dat het nodig is
dat die evoluties een grove fout zijn in
de zin van artikel 16 van de wet van
11 juni 1874; krachtens voornoemd
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artikel 11, g (of 11, h), de loutere uitvoering van acrobatische evoluties, ingeval van ongeval, door de verzekeraar
niet wordt gedekt, zelfs indien geen grove
fout werd begaan ; rekening houdende
met de daarin vermelde voorbeelden
aan genoemd artikel 11, g, of 11, h, geen
enkele andere betekenis kan worden
gegeven, waaruit volgt dat de wet de
bewijskracht van voornoemde bepalingen
van de verzekeringsovereenkomst miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk W etboek)
en, in elk geval, hun bindende gevolgen
schendt (schending van de artikelen 1134,
1135 van het Burgerlijk Wetboek en
16 van de wet van 11 juni 1874) ;
tweede onde1•deel, het hof van beroep,
bij zijn verwijzing naar artikel 16 van
de wet van 11 juni 1874, vergeet dat die
bepaling niet van toepassing is en dat het
begrip grove fout ten deze niet in aanmerking komt omdat de piloot van het
vliegtuig noch verzekerde noch verzekeringnemer is, hetgeen wordt afgeleid
uit het arrest dat over dat punt op zijn
minst dubbelzinnig is (schending van
de artikelen 16 van de wet van 11 juni
1874 en 97 van de Grondwet) ;
derde onderdeel, daar het ongeval te
wijten is aan een fout van de piloot bij
het sturen, het hof van beroep zoals in
de eerste conclusie van eiseres werd
gevraagd (bladzijde 4, sub 2) niet mocht
nalaten te onderzoeken of die fout
bij het sturen begaan werd tijdens een
vlucht waarop artikel 11, g (of 11, h),
van de algemene voorwaarden van de
polis al dan niet van toepassing was, dat
aile naar aanleiding van acrobatische
evoluties gebeurde ongevailen aan de
verzekering onttrekt (schending van
artikel 97 van de Grondwet en ook van
aile vooraan in het middel bedoelde
bepalingen) ;

Overwegende dat, door te steunen op
de waarnemingen van 1neerdere getuigen
en op de gevolgtrekkingen die de gerechtelijke deskundigen daaruit hebben opgemaakt, het arrest oordeelt dat descheervlucht van de piloot van het vliegtuig, kort 'voordat dit op de groncl te pletter sloeg, « geen verband heeft met het
ongeval >> waarvan << de enige oorzaak , ,.
een verkeerd maneuver van de piloot is »,
een verkeercl maneuver dat na de scheervlucht wercl uitgevoerd en dat niet kan
mee brengen da t de dekking op grond van
het in het middel aangevoercle artikel 11,
g, van de algemene voorwaarden van
het contract niet van toepassing is ;
Overwegende dat die redenen, die tot
de soevereine beoordelingsbevoegclheid
van de rechter behoren en die noch debewoordingen noch de bindende lrracht
van de overeenkomst miskennen, volstaan om het bestreden dispositief wettelijk te verantwoorden terwijl passend
wordt geantwoord op de conclusie van
eiseres ·
Dat,' daar aldus de andere door het
middel belrritiseerde redenen overtoilig
blijken, het middel, wat zijn eersteen zijn tweede onderdeel betreft, bij
gebrek aan belang overtoilig is ;
Dat het derde onderdeel van het middel feitelijke grondslag mist ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 januari 1976. 1e kamer. Ridder Rutsaert, eerste voorzitter. - Ve1·slaggever, de H. Capelle. Gelijkltticlende conclusie, de H. Delange,
procureur-generaal . Pleite1·s, de
HH. Fally en Van Ryn.
Voorzitte~·,

Over het middel in zijn geheel :
Overwegende dat eiseres in haar conclusie betoogde dat artikel 11, g, van de
algemene voorwaarden van het verzekeringscontract ten deze _moest worden
toegepast, door uitsluiting van de dekking ; dat het ongeval, inderdaad, is
gebeurd bij het uitvoeren van een, voor
het normale sturen van het vliegtuig, niet
verantwoorde scheervlucht en waarop
een maneuver mn te stijgen volgde, dus
een acrobatische evolutie waarvan artikel 11, g, bepaalt dat zij door de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen
niet wordt gedekt ;
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ERFDIENSTBAARHEID.
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RECHT

VAN OVERGANG. BEWIJS. EIGENAAR DIE IN DE KOOPAKTE ERKEND
HEEFT DAT HIJ VERPLICHT WAS EEN
RECHT VAN OVERGANG TE VERLENEN
AAN DE AANGRENZENDE EIGENDOM. VONNIS VOLGENS HETWELK RET BESTAAN VAN RET RECHT VAN OVERGANG
DOOR DEZE AKTE BEvVEZEN IS. \iVETTELIJKHEID.

Wettelijk vemntwo01·d is het vonnis volgens

-577hetwelk het betwiste 1·echt van ovm·gang
bewezen is door de erkenning door de
koper in de koopakte, dat hij vm·plicht is
aan de aang1·enzende eigendom een
dom·gang te ve1·lenen.
(FROYEN M., T. FROYEN C.
EN BEUSEN.)
ARREST.
HET HOF; - Gelet op het bestreden
vonnis, op 29 mei 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren ;
Over het eerste middel, 'afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,
doordat het vonnis, door overneming
van de motieven van de vrederechter,
het bij akte van ll mei 1967 ten voordele
van de cc achterliggende percelen " gevestigd recht van doorgang interpreteert
als zijnde gevestigd ten voordele van het
perceel van verweerster, en daartoe overweegt dat cc de percelen van beide partijen afkomstig zijn van eenzelfde rechtsvoorganger J ozef Froyen, die in 1934
reeds een erfdienstbaarheid van doorvaart
op zijn goed gevestigd had " en dat cc verweerster haar recht op doorvaart put uit
een erfdienstbaarheid gevestigd door
bestemming van de huisvader en bevestigd door de bestaande titels en het
gebruik ervan "'
tm·wijl de eisers in conclusie stelden
dat de ten tijde van Josef Froyen
bestaande doorvaart niet diende voor het
perceel van verweerster maar voor andere aan derden toebehorende percelen
en er bijgevolg geen sprake kan zijn van
bestemming van de huisvader, zodat een
verwijzing naar de motieven van de
eerste rechter daarop geen passend
antwoord kan vormen en het vonnis
derhalve niet naar behoren met redenen
is omldeed:
Overwegende dat het vonnis vaststelt,
door verwijzing naar de redenen van het
vonnis van de eerste rechter, dat luidens
de eigendomstitel van de eisers, namelijk
een notariele akte van 11 mei 1967, inhoudende een gift-deling, de eisers verplicht zijn doorgang te verlenen, zoals op
het bij die akte gevoegde plan is afgebeeld, onder meer cc naar de achterliggende percelen >> ; dat het beslist; zonder dienaangaande bestreden te worden, dat het
perceel van verweerster, in de zin van
CASSATIE, 1976. -
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voormelde akte, als een achterliggend
perceel te beschouwen is ;
Overwegende dat het vonnis aldus de
vordering van de eisers afwijst omdat
door de erkenning door de. eisers, in de
akte van verkrijging van het goed, van
de erfdienstbaarheid van verweerster
bewezen is, dat zij verplicht zijn aan
verweerster een recht van doorgang op
hun eigendom te verlenen ;
Dat die beslissing wettelijk verantwoord is en het middel, dat verband
houdt met een overtollige redengeving
van het vonnis, zonder bela:ng en derhalve
niet ontvankelijk is ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 januari 1976. 1 8 kamer. Voo1·zittm·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggever,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. van Heeke.
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1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BuRGERLIJKE
ZAKEN. - MIDDEL UITEENGEZET IN DE
AKTE VAN HOGER BEROEP. - APPEL·
LANT NIET VERSCHENEN.- VERSTEK·
BESLISSING. RECHTER NIET VER·
PLICHT OP DIT MIDDEL TE ANTWOORDEN.
20 CASSATIEMIDDELEN. - BURGER·
LIJKE ZAKEN, - BESLISSING IN HOGER
BEROEP GEACHT OP TEGENSPRAAK TE
ZIJN GEWEZEN T.A.V. DE APPELLANT. VOORZIENING VAN DE APPELLANT. - MIDDELEN NIET VOORGELEGD AAN
DE FEITENRECHTER EN WAAROVER DEZE
ZICH NIET AMBTSHALVE HEEFT UITGE·
SPROKEN OF NIET GEGROND OP BEPA·
LINGEN VAN OPENBARE ORDE OF VAN
DWINGEND RECHT. NIET-ONTVAN·
KELIJKHEID,
3° HOGER BEROEP. - BuRGERLIJKE
ZAKEN. VERSTEKDOENDE APPEL•
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LANT.
VERPLIOHTING VOOR DE
RECHTER DE GROND VAN DE ZAAK TE
ONDERZOEKEN. ~ GRENZEN.

4D

ONSPLITSBAARHEID. ~ HOGER
BEROEP. ~ GERECHTELIJK WETBOEK,
ARTIKEL 753 EN 1053. ~ BEPALINGEN
VAN OPENBARE ORDE.

5D

OASSATIE. ~ BEVOEGDHEID.
BuRGERLIJKE ZAKEN. ~ MIDDEL AFGELEID UIT DE ONSPLITSBAARHEID VAN
HET GESCHIL. ~ BEVOEGDHEID VAN
HET HoF.

1o TVanneed' de appellant voo1· het reohtBoollege in hager bemep niet iB verBohenen
en bijgevolg, ter te1·eohtzitting, het in zijn
akte van hoge1· be1·oep ttiteengezette middel aan de beoonleling van dit reohtBoollege niet heeft onderworpen, iB de bij
verBtek beBliBBende rechte?' niet ve?'plioht
(1) Cass., 7 december 1972 (A1·r. cass.,
1973, biz. 339).
(2) en (3) Onder de gelding van het Wethoek van burgerlijke rechtsvordering werd
een onderscheid gemaakt tussen de regels
inzake verstek van de eiser en die inzake
verstek van de verweerder.
Voor de rechtbanken van eerste aanleg en
de hoven van beroep was ·de eiser, op straffe
van niet-ontvankelijkheid van zijn vordering,
verplicht in het exploot van rechtsingang
pleitbezorger te stellen. Dit diende de verweerder ook te doen ten laatste op de terechtzitting en zoniet, kon hij verstek laten nemen
wegens niet-verschljning.
Voor de rechtbanken van koophandel en
de vrederechters was geen sprake van het
aanstellen van een pleitbezorger en men kon
verstek nemen wegens niet-verschljning zowel
tegen de eiser als tegen de verweerder.
Naar luid van artikel 150 van het Wetboek
van burgerlijke rechtsvordering zal, voor de
, rechtbanken van eerste aanleg, het verstek
bij het oproepen der zaak, ter terechtzitting
uitgesproken worden en de beslniten van de
partij die het vraagt zullen toegewezen worden, indien zij ?'echtrnatig en wel gestaafd worden bevonden.
Naar lnid van artikel 434 van clit wetboek,
diende, voor de rechtbanken van koophandel,
ingeval de eiser niet verscheen, verstek te
worden verleend en de verweerder van de
rechtsvordering te worden ontslagen ; ingeval
de verweerder niet verscheen, diende verstek
te worden verleend en de besluiten van de
eiser te worden toegewezen, ingeval zij ?'echtrnatig en behoorlijk gegrond bevonden wm•den.
Beide teksten hadden dus dezelfcle draag-

op dit middel te antwoo1·den, ongeaoht of
het al dan niet van openba?'e 01·de iB (1).
2o De ve?'Btekdoende appellant die een
ontvankelijk oaBBatiebe?·oep inBtelt tegen
de beBliBBing die geaoht w01·dt op tegenBpmak t'e zijn gewezen en waa1·bij zijn
hoge?· be?'oep w01·dt afgewezen, kan geen
g?'ieven aanvoe1·en die niet geg1·ond zijn
op bepalingen van openbm·e o?'de of van
dwingend 1·eoht of op middelen die niet
aan de ?'eohte?' in hager be?'oep zijn ove?'·
gelegd en waarove?' deze zioh niet ambtBhalve heeft uitgeBp?'oken (2).
3° W annee?' de appellant ve?'Btek laat gaan,
iB de ?'eohte?' in hoge1· be?'oep, die op de
oonolttBie van de ge~ntimeenle het hoge1·
be1·oep van de appellant afwijBt, BleohtB
ve1·plicht de g?'ond van de zaak am.btBhalve te onde?·zoeken, in zove?Te het
be1·oepen vonniB zou geg?'ond zijn op
bepalingen van openbare o?'de of van
dwingend reoht (3). (Impliciete oplossing.)
wijdte wat het verstek van de verweerder
betreft.
Men beschouwde immers dat de verweerder
die niet verscheen eventueel geen gelegenheid
had om zijn verweer voor te dragen en dat
zijn rechten dus dienden beschermd te worden
(zie noot P.L. onder het arrest van 30 april
1936, Bull. en Pas., 1936, I, 228). Hieraan
kon weliswaar aan toegevoegd worden dat
de rechter, voordat hlj een nitvoerbare titel
verleende, diende na te gaan of de vordering
gegrond was, zowel in feite als in rechte. Men
zou immers niet kunnen aannemen dat een
rechter ingaat op een vordering die, hetzij in
rechte, hetzij in feite, kennelijk niet gegrond is.
Er werd dan ook beschouwd dat de wet
alle middelen tegen de vordering ambtshalve
aan de rechter voorlegde, zelfs indien zij de
openbare orde niet raakten, en dat de rechter
vm·rnoedelijk die middelen onderzocht had
wanneer hlj bij verstek nitspraak deed.
De procureur-generaal Paul Leclercq heeft
daarnit afgeleid dat de partij die tegen een
verstekvonnis een cassatieberoep instelde,
zich kon beroepen op elk middel afgeleid uit
de onwettelijkheid van de beslissing, ook al
was het niet van openbare orde en zonder dat
daartegen kon worden opgeworpen dat bet
nieuw was. Het middel was niet nieuw aangezien de wet het, wegens het verstek van de
verweerder, aan de rechter voorlegde. Het
Hof heeft deze regel gehuldigd in zijn arrest
van 30 april 1936 en hem in herinnering
gebracht, op de conclusie van de eerste advocaat-generaal Mahaux, toen advocaat-generaal, in zijn arrest van 24 september 1953
(Bull. en Pas., 1954, I, 36).
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De bepalingen van de artikelen 753 en
1054 van het Ge1•echtelijk Wetboek
betreffende de ?'echtspleging in hager
be1·oep ?'aken de openba1·e o1·de, wannee?'
het geschil onsplitsbam· is. (Impliciete
oplossing.)

5° Wannee?' de eise1·, tot staving V?-n een
cassatiebe1·oep tegen een vonnts dat
geacht w01·dt op tegenspmak te zijn
gewezen en dat in hoge1• beroep bij ve?'stek tegen hem als appellant t<itspmak
heejt gedaan, betoogt dat het geschil on-

De bepalingen van de artikelen 150 en 434
van het W etboek van burgerlijke rechtsvordering zijn niet overgenomen in het Gerechtelijk W etboek.
Hierover heeft het verslag van de koninklijk
commissaris geen verklaring verstrekt. In de
noot nr. 304 (Gedr. St. Senaat, zitt. 1963-1964,
nr. 60, blz. 244) wordt wel uitdrukkelijk
gezegd dat, voor de opdracht van de rechter,
in geval van verstek van de verweerder, client
te worden verwezen naar vorenvermelde noot
van de procureur-generaal Leclercq_.
l\ien mag dan ook aannemen om de zoeven
vermelde redenen, dat onder de gelding zowel
van het Gerechtelijk vVetboek als van het
Wetboek van burgerlijke rechtsvorclering de
rechter, bij verstek van de verweerder, moet
nagaan of de vorclering gegroncl en wettelijk
verantwoord is.
Het verschil tussen de vorclering bij verstek
en de vorclering op tegenspraak ligt clus hierin
dat, in het eerste geval, de rechter van ambtswege moet nagaan of de vorclering gegrond en
wettelijk verantwoorcl is, daar aile punten
van het geschil vermoed worden in betwisting
te zijn en de rechter er via de wet kennis van
genomen heeft (cfr. de zoeven vermelcle
conclusie van de eerste advocaat-generaal
Mahaux en, in clezelfde zin, RIGAUX, La nahm·e
dt~ cont?·ole de la Cou1' de cassation, nr. 110,
blz. 176, en nr. 125, blz. 192-193), terwijl in
het tweecle geval, de rechter zijn onderzoek
beperkt tot de miclclelen welke de partijen hem
voorleggen en tot de punten welke de openbare orcle raken en die door hem ambtshalve
moeten worden opgeworpen. Aile andere
punten welke in feite of in rechte niet zouclen
aangevoerd zijn worden geacht geen cleel uit
te maken van het geschil tussen de partijen
en kunnen dus door de rechter niet ambtshalve
worden opgeworpen.
's Hofs rechtspraak welke in de arresten
van 1936 en 1953 werd vastgelegd moet clan
ook inzake het verstek van de verweerder
volledig gehanclhaafd worden volgens de
regels van het Gerechtelijk W etboek. Zulks
betekent dat de verstekdoencle verweerder,
die zich in cassatie voorziet, middelen mag
voorclragen m.b.t. rechtspunten die door de
rechter vermoedelijk werden onclerzocht en
waarover hij impliciet heeft beslist.

lijke rechtsvorclering nog lakonieker. Volgens
artikel154 kon de verweerder die pleitbezorger
had gestelcl, de zaak zonder enig verweer te
hebben voorgedragen, met een akte voort•
zetten en verstek tegen de eiser nemen,
wanneer deze niet verscheen.
Artikel 434, lid 1, bepaalde dat ingeval de
eiser niet verscheen. de rechtbank verstek
moest verlenen en de verweercler van de rechtsvorclering ontslaan.
Hoewel hun reclactie gelijkenis vertoont,
haclclen beicle teksten een andere draagwijclte.
Terwijl artikel 154 slechts het verstek wegens
niet-concluderen betrof, beoogcle artikel 434
zowel het verstek wegens niet-verschijnen als
het verstek wegens niet-concluderen.
Aan cle hand van een letterlijke interpretatie
van cle teksten, waren de auteurs de mening
toegedaan dat de beslissing slechts betrekking
kon hebben op het verstek en niet op cle grand
van het geschil, zodat de vordering opnieuw
kon worden ingesteld (GLASSON, TISSIER en
MoREL, d. III, nrs. 221-227).
Volgens de Franse rechtspraak echter was
de rechter verplicht de grond van de zaak
te onderzoeken, zoals bij verstek van de
verweerder, doch zonder zijn beslissing te
moeten motiveren, omdat vermoed werd dat
de eiser van zijn vordering afstand had geclaan.
Dezelfde interpretatie gold tevens inzake
hoger beroep. Van de appellant die niet verscheen werd vermoed dat hij van het hager
beroep afstand gedaan had en dat hij in het
beroepen vonnis berust had.
Het spreekt vanzelf dat zulks niet het geval
was in aangelegenheden die de openbare orde
raken, nl. echtscheiding, waarbij geen berusting mogelijk is.
De rechtspraak vermeed gewis dat de
rechtspleging lang zou duren.
Zij berustte evenwel, enerzijds, op de regels
inzake afstand, anderzijcls, op die betreffende
berusting, en kon in Belgisch recht niet worden
overgenomen zonder inachtneming van de
bepalingen inzake afstand en berusting. Deze
materie worclt geregeld door de artikelen 824
en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, sinds
de inwerkingtreding hiervan.
Luidens deze beide teksten, kan zowel de
afstand als de berusting slechts vermoed
worden wanneer zij voortvloeien uit akten of
nit bepaalde en met elkaar overeenstemmende
feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de
partij afstand wil doen van het geding
(art. 824) of van de rechtsvordering, of dat zij.

* * *
Wat het verstelc van de eise1' betreft waren
de bepalingen van het W etboek van burger-
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splitsbam· was en dat de 1·echtspleging
voo1· de rechter in hoge1· beroep get•egeld
we1·d doo1· artikel 753 van het Get·echtelij k

W etboek, aangezien een verweet·der verstek had laten gaan, is het Hoj bevoegd
om te oo1·delen of de gezamenlijke uit-

het vaste voornemen heeft haar instemming
te betuigen met de beslissing (art. 1045). Doch,
verstek kan op zichzelf niet als een afstand
of als een berusting, in de zin van deze bepalingen, worden beschouwd.
De Franse rechtspraak inzake verstek van
de eiser kan dus, althans sinds de inwerkingtreding van het Gerechtelijk W etboek, niet in
Belgisch recht worden overgenomen. Er is
dus een andere interpretatie vereist.
vVanneer de eiser in eerste aanleg verstek
laat gaan, hetzij wegens niet-verschljning,
hetzij wegens het niet-nemen van een conclusie, kan gezegd worden dat hij, buiten uitzonderlijke gevallen, blijk geeft van nalatigheid. Hij heeft het initiatief genomen van het
proces. Hij weet dat de zaak is ingeleid. Dus
kan hij niet beweren dat hij verrast is of dat
hij zijn advocaat niet heeft kunnen raadplegen. Deze omstandigheden, waarvan de
verweerder eventueel kan gewag maken,
gelden niet voor de eiser.
De rechter moet dus niet inzonderheid
waken voor zijn belangen en er is geen bijzondere reden om de grand van het geschil
te onderzoeken, nu de betrokkene geen
moeite cloet om zijn rechten te cloen gelden.
Wat client de rechter in dit geval te doen?
Ofwel is de verweerder niet verschenen of
heeft hij geen verweermiddel doen gelden ;
in dit geval wijst hij eisers vordering af
zonder de zaak ten grande te onderzoeken,
hlj verleent verstek tegen de eiser ; de beslissing bevat geen beoordeling van het geschil ;
het vonnis moet clus enkel gemotiveerd zijn
over het verstek. Ofwel is de verweerder verschenen en heeft hlj zijn verweermiclclt~len
doen gelclen ; in dit geval moet cle rechter erop
antwoorclen en hij onclerzoekt de zaak ten
grande, doch enkel wat betreft de verweermidclelen van de verweerder. Oorcleelt hlj
deze gegroncl, dan wijst de rechter de verdering van de verstekcloende eiser af door een
gemotiveercl vonnis. Zijn de weren echter niet
gegroncl bevonden, dan verleent de rechter
meestal verstek tegen de eiser, d.w.z. zonder
de groucl van de zaak te onclerzoeken.
Inclien de verweerder, evenwel de eiser,
overeenkomstig artikel 751 G.W., in gebreke
had gestelcl om te verschijnen, hetgeen wettelijk is (cfr. DE CoRTE, Sankties tegen een
onwillige JJaJ•tij, Gent, 1971), dan zou het
vonnis over de verweermicldelen van de verweerder geacht zijn op tegenspraak te zijn
gewezen t.a.v. de verstekdoencle eiser en, indien het in laatste aanleg was gewezen, staat
daartegen cassatieberoep open. De eiser wiens
vordering werd afgewezen zou in dit geval

voor het Hof geen andere middelen kunnen
cloen gelden clan die welke betrekking hebben
op de middelen waarover de rechter had beslist ofwel micldelen aanvoeren betreffencle
de schending van bepalingen van openbare
orcle of van clwingend recht, en voor zover
althans in zijn midclelen geen feiten en
recht vermengcl zijn.
vVat is de toestand van de verstekdoencle
appellant, ongeacht of deze de oorspronkelijke
eiser of verweerder is ?
De appellant heeft ook, zoals de verweercler,
een initiatief genomen en weet ook wat hem
te wachten staat. Hij kan voorzorgen nemen :
hlj kan niet beweren dat hlj is verrast door
de procedure waarmee hlj zelf is begonnen.
In dit geval ook kan als hij niet verschijnt
worden gedacht dat hlj nalatig was en zelfs
te kwacler trouw en dat hlj een miclclel zoekt
om het proces te vertragen.
V erschijnt hij niet, clan moet de rechter
niet de groncl van de zaak onderzoeken. Dat
heeft het Hof beslist in zijn arrest van 7 december 1972 (.A1·r. cass., 1973, blz. 339) welke
rechtspraak in het onderhavige arrest werd
bevestigd. De rechter in hager beroep is niet
verplicht te antwoorclen op de middelen
welke de appellant in de akte van boger
beroep heeft aangevoerd, wanneer hlj niet
verschijnt op de terechtzitting tijclens welke
de zaak behandeld wordt. W anneer de rechter
in hager beroep de verstekcloencle appellant
afwijst, spreekt hlj zich dus, in principe, niet
uit over de grand van de zaak en dus evenmin
over de grieven van de appellant in zijn akte
van boger beroep.
Wanneer echter de rechter zich niet uitspreekt over de grand van de zaak, ongeacht
of het gaat om een zaak die in eerste aanleg
of in boger beroep werd behancleld, staat
tegen cleze beslissing geen rechtsmiddel open,
omdat zij zich noch over de grand van de
zaak noch over een exceptie uitspreekt. De
eiser kan niets anders meer doen dan de
vordering opuieuw instellen of, wanneer het
om een hager beroep gaat, opnieuw boger
beroep instellen voor zover de appeltermijn
niet is verstreken (cfr. GLASSON, 'l'ISSIER en
MoREL, cl. III, p. 224). Tegen een dergelijke
beslissing kan clus geen cassatieberoep worden
ingesteld.
Heeft de eiser in boger beroep echter ver·
weermiclclelen voorgedragen en aan de rechter
gevraagcl over de zaak ten grande te beslissen,
wat het geval is als de ge'intimeerde de appel·
lant in gebreke heeft gesteld om te verschljnen
en conclusie te nemen, overeenkomstig artikel751 G.W., dan moet de appelrechter bij een
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vom·ing van de beslissing t.a.v. een pa1·tij
en van een eventueel andere beslissing
t.a.v. een andere pa1·tij materieel onmogelijk zmt zijn (1).
(DE LANDTSHEER EN MELAERTS,
T. NAAMLOZE VENNOOTSOHAP << LUXIMO
EN VAN DEN BRANDE q.q.)

vonnis, op 2 april 1973 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van koophandel te Brussel ;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van artikel 97 van de Grandwet,

>>

HET HOF;- Gelet op het bestreden

doordat het vonnis het hoger beroep
van de eisers, hoofdelijke borgen van de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid <<Hair-Up))' ongegrond
verk:laart en ze veroordeelt tot hoofde-

gemotiveerde beslissing uitspraak doen over
de middelen die hem zodoende zijn overgelegd
en tegen een dergelijke beslissing, die geacht
wordt op tegeuspraak te zijn gewezen, is een
cassatieberoep toegelaten. In dit geval echter,
nl. in geval van cassatieberoep vanwege de
verstekdoende appellant, kan deze voor het
Hof geen middelen aanvoeren welke hij voor
de rechter in hager beroep niet heeft voorgedragen tenzij hij zich beroept op de schending van bepaliugen van openbare orde of
van dwingend recht en, zoals reeds gezegd is,
voor zover in deze middelen geen feiten en
recht vermengd zijn.

beginsel de grand van de zaak uiet, omdat
de wet hem deze taak niet heeft opgedragen
en er overigens geen reden bestaat om zulks
te doen.
In dit geval kunnen noch de oorspronkelijke
eiser noch de verstekdoende appellant middelen doen gelden die zij voor de feitenrechter
niet hadden aangevoerd. Dergelijke middelen
zouden nieuwe middelen zijn. Zij kunnen
slechts middelen voordragen betreffende
rechtspunten waarover de rechter had beslist
of middelen die de openbare orde raken of
over dwingende bepalingen, en met het reeds
vroeger gemaakte voorbehoud.

ARREST.

***
De toestand van de verweerder en van de
verstekdoende ge1ntimeerde verschilt dus
fundamenteel van die van de eiser en van de
verstekdoende appellant.
Ten aanzien van de verweerder en van de
verstekdoende eiser in boger beroep moet de
rechter in elk geval Q.e grond van de zaak
onderzoeken, met name omdat hij geen vordering kan toewijzen die noch in feite noch
in rechte gegrond is. De wet schreef dit vroeger
uitdrukkelijk voor (artt. 150 en 434 \Vetb.
burg. rechtsvord.). De regel is door de huidige
wet gehandhaafd ; hij getuigt van gezond verstand. Zodus, aangezien de rechter door de
wet kennis neemt van aile middelen in feite
en in rechte die de zaak bevat (cfr. noot P.L.,
Bttll. en Pas., 1936, I, 228, de conclusie van
de eerste advocaat-generaal Mahaux, toen
advocaat-generaal, ibid., 1954, I, 36 en vlg.,
en de noot van de eerste advocaat-generaal
Duman, A1'1'. cass., 1973, biz. 339), kan de
verweerder of de gemtimeerde die zich in
cassatie voorziet tegen de beslissing waarbij
hij werd veroordeeld of bij verstek zijn vordering werd afgewezen, aile middelen doen
gelden tot staving van een cassatieberoep,
zelfs indien zij de openbare orde niet raken,
omdat deze middelen in geen geval uieuwe
middelen zijn. Als enige beperking blijft dat
in deze middelen geen feiten en recht mogen
vermengd zijn.
Daarentegen wat de eiser of verstekdoende
appellant betreft, onderzoekt de rechter in

* **
Het zou evenwel anders kunnen zijn indien
de oorspronkelijke eiser of appellant overeenkomstig artikel 751 G.W. in gebreke is gesteld
om te verschijnen en conclusie te nemen en
op de zitting verschijnt of ter griffie een conclusie indient, als men aanneemt dat de procedure aldus tegeusprekelijk is en dat de
rechter in hager beroep dan verplicht is de
hem overgelegde middelen te beantwoorden
(cass., 21 november 1975 en de noot, sup1·a,
biz. 373).
Ten deze hadden de eisers voor de rechter
in hager beroep verstek laten gaan, zodat
enkel het middel over de onsplitsbaarheid
van het geschil ontvankelijk was omdat het
de openbare orde betrof. De rechter in boger
beroep kon immers geen uitspraak doen
op grond van artikel 751 G.W., zoals de
eiser in hoger beroep hem zulks gevraagd
had, indien het geschil onsplitsbaar was, daar
·de procedure in dat geval beheerst was door
artikel 753 van genoemd wetboek.
Deze vraag raakt tot de openbare orde,
zodat de rechter desnoods het middel van
ambtswege diende op te werpen (cass., 7 november 1969, A1'1'. cass., 1970, biz. 241; DE
CORTE, op. cit., nr. 67, biz. 36).

E.K.
(1) Raadpl. de noot van de procureur-generaal Hayoit de Termicourt onder cass.,
26 november 1951 (Bull. en Pas., 1952, I,
biz. 157 en vlg.) '
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van 24.000 frank, de huurovereenkomst
te hunnen laste verbroken verklaart en
een deskundige aanstelt,
zonder te antwoorden op de gemotiveerde akte van hager beroep van de eisers,
waarin deze laatsten staande hielden dat
zij alle aansprakelijkheid betwistten
daar het goed gehuurd was door de
personenvennootschap met beperkte aansprakelijklleid "Hair-Up)) en er geen
huurachterstand was ; dat de partijen
overeengekomen waren de huur in der
minne te verbreken gelet op de precaire
toestand van" Hair-Up)) en dat de sleutels bij aangetekend schrijven van
17 maart 197 2 war en overgemaakt aan
" Luximo )) die deze zonder enig voorbehoucl had aanvaarcl, met het gevolg
dat nadien geen huurschade meer kon
gevorderd worden, zodat het vonnis
niet ten genoege van recht is gemotiveercl :
Overwegende dat het vmu1is, zonder
desaangaande bekritiseerd te worden,
vaststelt dat de appellanten, thans de
eisers, voor de rechtbank niet verschenen
zijn en dat het te hunnen opzichte geacht
wordt op tegenspraak te zijn gewezen
bij toepassing van artikel 751 van het
Gerechtelijk vVetboek;
Dat het vonnis niet verplicht was het
in de alde van hoger beroep uiteengezette
middel, dat niet op de terechtzitting aan
de beoordeling van het rechtscollege
wercl onderworpen, te beantwoorden ;
Dat het middel naar recht faalt ;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 1200, 1202,
1203, 1208, 2011, 2021, 2036 van het
Burgerlijk Wetboek, 31, 751, 753, 1042,
1053 van het Gerechtelijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
doo1·dat het vonnis, enerzijds, de eisers
in htm hoedanigheid van hoofdelijke
borgen van de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid " HairUp )) veroordeelt tot betaling van een
schadevergoeding van 24.000 frank en
het huurcontract betreffende het gebouw
te Brussel te hunnen laste verbreekt met
aanstelling van een gerechtelijke deskwldige en, anderzijds, wat betreft de
hoofdschuldenaar "Hair-Up))' de zaak
naar de rol verwijst,
tenvijl, eer·ste onde1·deel, de eisers in hm1
hoedanigheid van borg slechts subsidiair
kunnen veroordeeld worden en het
geenszins vaststaat dat de hoofdschuldenaar "Hair-Up)) aan zijn verplichtingen
was tekortgekomen, nu de eisers in

conclusie het bestaan van alle schuld
betwistten, zowel bij de hoofdschuldenaar als bij hen zelf, en het vonnis daarop
niet antwoordt (schending van de artikelen 1208, 2011, 2036 van het Burgerlijk
Wetboek en 97 van de Grondwet);
tweede onder·deel, het feit dat de eisers
een hoofdelijke borgtocht ondertekend
hadden geenszins wegneemt dat zij
slechts kunnen veroordeeld worden wanneer het vaststaat dat de hoofdschuldenaar "Hair-Up )) aan zijn verplichtingen
te kort gekomen was (schending van de
artikelen 1200, 1202, 1203, 1208, 2011,
2021, 2036 van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, de zaak ten aanzien
van de eisers en de personenvennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "HairUp)) onsplitsbaar was, gezien de betwisting aangaande elke tekortkoming van
partijen, zodat de eisers ten onrechte
werden veroordeeld terwijl de zaak wat
betreft de hoofdschuldenaar naar de rol
werd verwezen (schending van de artikelen 1208, 2011, 2036 van het Burgerlijk
l¥etboek, 31, 751, 753, 1042 en 1053
van het Gerechtelijk vVetboek) :
vVat het eerste en het tweede onderdeel
betreft:
Overwegende dat de eisers, als appellanten, in hoger beroep verstek lieten
gaan;
Dat de rechter in hoger beroep, rechtdoende op de conclusie van verweerster,
bij vmmis dat bij toepassing van artikel 751 van het Gerechtelijk vVetboek
geacht wordt op tegenspraak te zijn
gewezen, het hoger beroep ontvankelijk
doch ongegrond verklaart en het beroepen
vonnis ten aanzien van de eisers bevestigt;
Overwegende dat, in zoverre het eerste
onderdeel een gebrek aan antwoord op
de conclusie aanvoert, het feitelijke
grondslag mist, daar de eisers die in
hager beroep niet verschenen zijn geen
conclusie hebben genomen;
Overwegende dat de onderdelen voor
het overige steunen op wettelijke bepalingen die noch de openbare orde raken
noch dwingend zijn, en grieven aanvoeren
die aan de rechters in hoger beroep niet
werden voorgelegd en waarover deze ook
niet ambtshalve hebben beslist noch,
wegens het niet verschijnen van de
appellanten, ambtshalve hoefden te beslissen ; dat ze nieuw en dienvolgens niet
ontvankelijk zijn ;
W at het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken van de.
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rechtspleging blijkt dat de vorderingen
ertoe strekten de eisers als solidaire
borgen, samen met de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid
<<Hair-Up,, hoofdschuldenaar, te doen
veroordelen tot betaling van achterstallige huurgelden, tot verbreking van
de huurovereenkomst te hunnen laste,
tot schadevergoeding wegens verbreking
en tot vergoeding van de huurschade ;
Overwegende dat het vonnis enerzijds
bij bevestiging van het beroepen vonnis,
de vordering ten opzichte van de eisers
gedeeltelijk inwilligt, terwijl het ten
aanzien van de hoofdschuldenaar de zaak
naar de rol verwijst ;Overwegende dat nit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de ten aanzien van de
-eisers genomen beslissing en van· een
mogelijk andersluidende beslissing ten
.aanzien van de hoofdschuldenaar, mateTieel onmogelijk zou zijn ;
Dat het geschil derhalve niet onsplitsbaar is;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt de eisers in de kosten.
16 januari 1976. Ie kamer. Vom·zitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
Ridder de Schaetzen. Gelijkluidende
conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. - Pleiters, de HH. Houtekier en
Bayart.
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KAMER.-

16 januari 1976.

1° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED. GROVE
BELEDIGINGEN. -

2°

BEGRIP.

SOEVEREINE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER. BURGERLIJKE ZAKEN.- NoODZAAK OF
OPPORTUNITEIT VAN EEN ONDERZOEKS·
l\fAATREGEL. SOEVEREINE BEOOR·
DELING.
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Hoewel m·tikel 231 van het Btwge1·lijk
W etboek slechts de beledigingen van een
van de echtgenoten jegens de andm·e
beoogt, ktmnen de beledigingen jegens
een dm·de niettemin g1·ove beledigingen
zijn in de zin van de wetsbepaling, als

zij noodzakelijk een wem·slag hebben op
de echtgenoot (I).
··
2° De jeiten1·echter oordeelt soevm·ein over
de oppo1·tuniteit of de noodzakelij kheid
van een onderzoeksmaat1·egel, op g1·ond
van gegevens die 1'(!eds op de debatten
zijn ingewonnen (2).
(v ... ,

T. R ... )

ARREST,

HET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 maart 197 5 door het Hof
van beroep te Gent gewezen ;
Over het eerste middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet, 231 en 212 van het Burgerlijk Wetboek,
doo1·dat het arrest de door eiseres in
hoger beroep aangevoerde grief, luidens
welke de geschriften die zij aan de bijzit
van verweerder stuUTde voor deze laatste
geen .erge.. belediging kunnen uitmaken,
vermrts ZlJn verhouding met die vrouw
onrechtmatig en strafbaar is, en er dienvolge.~s, we,1~ens de tot haar gerichte
verwrJten, brJ hem geeri krenking van een
rechtmatig belang kan ontstaan, verwerpt
op grond van de beschouwing dat " eiseres geen enkel concreet feit kan aanhalen
dat toelaat te vermoeden dat J.M. met
andere mannen dan met verweerder
b?itenechtelijke betrekkingen onderhreld, laat staan tegen betaling, en dat een
vrouw die alleen echtbreuk pleegt herhaaldelijk en nadrukkelijk op het niveau
stellen van een prostituee, voor de man
die met die vrouw omgang heeft beledigend is,
'
tm·wijl, enerzijds, deze motivering geen
a~twoord uitmaakt op de aangevoerde
gnef, en het aldus artikel 97 van de
Grondwet schendt, en, anderzijds, het
arrest : a) door aan te nemen dat geschriften, door een zwaar beledigde echtgenote
aan de bijzit van haar ontrouwe man
gestuurd, voor deze laatste een grove
belediging kunnen uitmaken, dan ·wanneer ~~ze beledigingen persoonlijk moeten ZlJn en wegens het oUTechtmatig
kemnerk van de buitenechtelijke verhouding bij de ontrouwe echtgenoot geen
(1) LAURENT, d. III, nr. 191; Pandectes
belges, V0 Divm•ce, nr. 92; DE PAGE, d. I,
nrs. 863, 864 en 869.
(2) Raadpl. cass., 12 december 1957 (Bull.
en Pas., 1958, I, 392).
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b) door minstens impliciet aan te nemen
dat de overspelige samenleving een zekere
rechtsbescherming verdient, waaruit de
ontrouwe echtgenoot voordeel kan halen,
de artikelen 231 en 212 van het Burgerlijk
Wetboek schendt:
Overwegende dat eiseres in conclusie
stelde dat de geschriften die zij aan de
bijzit van haar echtgenoot stuurde, voor
deze laatste geen erge belediging kunnen
. uitmaken, vermits zijn verhouding met
die bijzit onrechtmatig en strafbaar is
en er dienvolgens uit hoofde van de aan
haar gerichte verwijten geen krenking
van een rechtmatig belang bij hem kon
ontstaan;
Overwegende dat het arrest die stelling
beantwoordt : 1° door te beschouwen dat
de verhouding tussen verweerder en zijn
bijzit weliswaar strafbaar was, maar dat
eiseres geen enkel concreet feit kan aanhalen dat toelaat te vermoeden dat J.M.
met andere mannen dan met verweerder
buitenechtelijke betrekkingen onderhield,
laat staan tegen betaling, en dat een
vrouw die alleen echtbreuk pleegt herhaaldelijk en nadrukkelijk op het niveau
stellen van een prostituee, voor de man
die met die vrouw omgang heeft, beledigend is, 2° door ontkennend te antwoorden op de vraag of de inhoud van
kwestieuze brieven door de grievende
gedragingen van verweerder verschoonbaar is ; dat dit negatief antwoord immers
impliceert dat, al was de verhouding
van verweerder met zijn bijzit strafbaar,
dit niet kon beletten dat de geschriften
van eiseres voor verweerder een grove
belediging uitmaakten ;
Overwegende dat, ofschoon artikel 231
van het Burgerlijk W etboek slechts de
beledigingen van de ene echtgenoot jegens
de andere bedoelt, de jegens een derde
geuite beledigingen grove beledigingen
in de zin van voormelde wetsbepaling
kunnen uitmaken, wanneer zij noodzakelijk op de echtgenoot moeten terugwerken;
Dat, door te beschouwen dat een vrouw
die aileen echtbreuk pleegt herhaaldelijk
en nadrukkelijk op het niveau stellen van
een prostituee beledigend is voor de man
die met die vrouw omgang heeft, het
arrest zijn beslissing desbetreffend wettelijk rechtvaardigt ;
Overwegende dat, door te beschouwen
dat, hoewel de verhouding tussen verweerder en zijn bijzit strafbaar is, het
feit de bijzit van verweerder op het
niveau te stellen van een prostituee
niettemin voor hem beledigend is, « dat

de geschriften slechts destructieve gevoelens verwoorden die niet · te verschonen zijn », en « dat ieder positief
gevoel tegenover haar man afwezig is,
wanneer eiseres verguist o1n te verguizen,
beledigt om te beledigen en om haar man
aldus te kwetsen », het arrest geenszins
aanneemt dat het overspelig samenleven
een zekere rechtsbescherming verdient,
doch wettelijk beslist dat de man een
rechtmatig belang heeft de scheiding van
tafel en bed te vragen wegens het misprijzen waarvan zijn echtgenote blijk
geeft en de foutieve gedraging waaraan
zij zich aldus schuldig maakt ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van artikel 97 van de
Grondwet,
doo1·dat het arrest aanneemt dat de
overgelegde stukken, zonder beroep te
moeten doen op een psychiater, het
besluit rechtvaardigen dat de handelingen van eiseres het gevolg niet waren
van een depressie die haar beroofde van
haar oordeel, van haar vrije wil en van
psychologisch en moreel inzicht,
te1"Wijl, enerzijds, het arrest niet aanduidt op grond van welke overgelegde
stukken dit besluit genomen wordt, zodat
zijn motivering, die op dit punt de voorgebrachte medische attesten tegenspreekt, duister en dubbelzinnig is, de
controle door het Hof onmogelijk maakt,
en aldus niet voldoet aan wat artikel 97
van de Grondwet vereist, anderzijds het
mid del waar bij eiseres de aanstelling
vroeg van een medisch deskundige om,
na onderzoek, over haar psychische toestand en morele aansprakelijkheid ten
tij de van de aangeklaagde briefwisseling
verslag uit te brengen, wat de opvatting
inhoudt dat dergelijke beoordelingsbevoegdheid uitsluitend aan een medicus
toekomt, niet afdoende wordt beantwoord, hetgeen gelijkstaat met een gebrek
aan de door artikel 97 van de Grondwet
vereiste motivering :
Overwegende dat het arrest beschouwt
dat eiseres, luidens de doktersattesten,
weliswaar van 1957 tot 1972 wegens
zenuwdepressie behandeld werd, maar
dat de overgelegde stukken het mogelijk
maken, zonder beroep te doen op een
psychiater, te besluiten dat haar handelingen niet het gevolg waren van een
depressie die haar beroofde van haar
oordeel, van haar vrije wil en van psychologisch en moreel inzicht;

-

585

Dat uit de context blijkt dat de " overgelegde stukken » waarvan in voormelde
beschouwing spraak is, de brieven zijn
die eiseres aan verweerder en zijn bijzit
schreef;
Overwegende dat voormelde motivering aldus de aangeklaagde dubbelzinnigheid niet inhoudt ;
Overwegende dat de feitenrechter soeverein oordeelt over de opportuniteit en
de noodzakelijkheid van een deskundigenonderzoek ; dat hij niet verplicht is, indien hij daartoe niet wordt uitgenodigd,
de redenen van de verwerping van de
vraag tot desktmdigenonderzoek op te
geven;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
16 januari 1976. 1 8 kamer. Voorzitte1·, de H. de Vreese, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1·slaggeve1·,
de H. Gerniers. - Gelijkluidende conclusie, de H. Krings, advocaat-generaal. Pleite1·s, de HH. Bayart en Biitzler.

bijslag, wanneer deze door kinde1·bijslag
voo1· wezen werd vervangen (1). (Artikelen 1g82 en 1g3g B.W. ; art. 56bis
gecoord. wetten betreffende de kinderbijslag voor loontrekkenderi.)
2° Voo1· de vaststelling van het deel van de
inkomsten van het slachtojjer van het
misd1·ijj " onopzettelijk doden » dat zijn
gezinsleden genoten, kan de 1·echter
rekening hottden met de gezamenlijke
gezinsinkomsten, wanneer deze, zoals
de ve1·goeding voo1· de kleding van een
militai1·, het bedmg be'invloeden van het
deel van de inkomsten dat de gezinsleden genoten (2). (Artt. 1g82 en 1g3g
B.W.)

go De vaststelling van het deel van de inkomsten van het slachtoffM' van het
misdrijj " onopzettelij k doden » wam·wit
zijn 1'echtve1·k1·ijgenden een pe1·soonlijk
voordeel t1·okken w01·dt soeverein beoo1·deeld door de jeitemechte1· (g).
(OOIBION, T. OASTIAU, DE KEZEL G., W.,
A.-li'I:., E. EN 0. EN VAN DE WEYER.)
ARREST (ve1·taling).

28 KAli'I:ER.- 19 januari 1976.
1o AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). BESLISSING
WAARBIJ" AAN DE BENADEELDE PARTIJ"
VERGOEDING WEGENS ONBESTAANDE
SCHADE WORDT TOEGEKEND. ONWETTELIJKHEID,
2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). DODEN. VASTSTELLING VAN HET DEEL VAN DE
INKOli'I:STEN VAN HET SLAOHTOFFER DAT
ZIJNS GEZINSLEDEN GENOTEN.- REOHTER KAN REKENING HOUDEN li'I:ET DE
GEZAli'I:ENLIJKE INKOli'I:STEN VAN HET
GEZIN, - VOORWAARDE.

go AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN
OVEREENKOMST). DODEN. VASTSTELLING VAN RET DEEL VAN DE
INKOli'I:STEN VAN RET SLAORTOFFER
WAARUIT ZIJN REORTVERKRIJGENDEN
EEN PERSOONLIJK VOORDEEL TROKKEN.
- SOEVEREINE BEOORDELING.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 28 mei 1975 gewezen door het
Militair Gerechtshof;

I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering :
Overwegende dat de substantii:ile 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 ingesteld tegen eiser :
1° door Ge~rges De Kezel, Wilhelmina
Van de Weyer, Walter De Kezel, AnneMarie De Kezel, Elisabeth De Kezel,
Catherine De Kezel :
Overwegende dat eiser geen middel
aanvoert;
2° door Viviane Castiau, weduwe
De Kezel, in eigen naam en als wettelijke
(1) Raadpl. cass., 24 februari 1975 (Arr.

1° Onwettelijk is de beslissing die aan de
benadeelde pm·tij ve1·goeding wegens
onbestaande schade toekent, zoals de
beslissing die schadeve1·goeding toekent
wegens het verlies van gewone kinder-

cass., 1975, blz. 711).
(2) Raadpl. cass., 18 februari 1975 (Arr.

cass., 1975, blz. 683).
(3) Raadpl. cass., 2 mei 1974 (Arr. cass.,
1974, blz. 963).

~-

586-

voogdes en beheerster over de goederen
van haar kinderen Raoul en Oriane
De Kezel:
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 W etboek van
strafvordering, 1 en volgende, inzonderheid 6, 7 van het koninklijk besluit van
26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieen van
het door de Staat bezoldigd personeel,
1 en volgende, inzonderheid 40, 56bis van
de wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders, zoals zij werden gecoordineerd bij koninldijk besluit van
19 december 1939 en aangevuld en gewijzigd, inzonderheid met betrekking tot
artikel 40 bij koninklijk besluit van
27 december 1973, alsmede met betrekking tot artikel 56bis bij de wet van
27 maart 1951, de wet van 4 juli 1969
en het koninklijk besluit van 18 april
1967, alsmede 97 van de Grondwet,
doordat, na de ten laste van eiser gelegde misdrijven bewezen verklaard te
hebben en de strafwet op hem toegepast
te hebben, 'het arrest, dat hem aileen
aansprakelijk ste1t voor de schadelijke
gevolgen van het kwestieus ongeval,
beslist dat bij de raming van de materiele
schade volgende voor de weduwe (thans
verweerster) uit het derven van de
beroepsinkomsten van haar echtgenoot,
moet rekening gehouden worden met
een jaarlijkse nettobezoldiging van
444.653 frank, met inbegrip van de
kinderbijslag alsmede de kledijvergoeding « daar die uitkeringen deel uitmaken
van de nettobezo1diging die de getroffene
ontving »,
te1·wijl, eerste onde1·deel, de schade die
voor de rechthebbenden van het slachtoffer van een dodelijk ongeval ontstaat
uit het derven van de beroepsinkomsten
van deze, bestaat in het derven van
het gedeelte van die inkomsten waaruit
zij een persoonlijk voordeel trokken ;
zulks niet het geval is voor de ldedijvergoeding en evenmin voor de kinderbijslag toegekend voor de kinderen ten
laste van de werknemers, daar de rechthebbenden, zoals de weduwe van de
getroffene, hieruit geen enkel persoonlijk
voordeel genieten ;
tweede onderdeel, het koninklijk besluit
van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieen van
het door de Staat bezoldigd personeel de
toepassing van de bepalingen van de

gecoiirdineerde wetten betreffende de
kindertoeslagen voor loonarbeiders uit.
strekt tot de staatsambtenaren, zoals de
beroepsmilitairen ; volgens de bewoor-.
dingen van die wetten de wees van de
loontrekkende vader ofmoeder gerechtigd
blijft op de kinderbijslag; derhalve, door
het bedrag van dit voordeel aan de
getroffene bij zijn leven uitbetaald bij
de berekening van de materiele schade
geleden door de weduwe in aanmerking
te nemen, het arrest het sociale voordeel
opgeleverd door de uitkering van kinderbijslag aan de weduwe van de getroffene,
verdubbelt; anderzijds het recht op
kinderbijslag afhangt van de leeftijd van
de kinderen en van de last die deze voor
de ouders opleveren; de schadeloosstelling van de weduwe, berekend op basis
van een bezoldiging verhoogd door de
kinderbijslag, de uitkering van dit voordeel op een bedrag brengt, dat de wettelijke grenzen ver te buiten gaat :
Overwegende dat de verweerster Viviane Castiau, handelende in eigen naam
en als voogdes van haar twee minderjarige kinderen en als wettelijke beheerster over hun goederen, de vergoeding
vorderde van de schade veroorzaakt door
het derven van de beroepsinkomsten van
de getroffene, haar echtgenoot en vader
van haar lrinderen, die overleed tengevolge van het ongeval, waarvoor eiser
aansprakelijk werd verklaard ;
Overwegende dat, na het nettobedrag
van de beroepsinkomsten van de getroffene die in aanmerking moeten worden
genomen voor de raming van de schade,
te hebben bepaald, het arrest erop wijst
« dat van dit bedrag noch de kinderbijslag, noch de kledijvergoeding mogen
worden afgetrokken, zoals beklaagde
(thans eiser) dit beweert, daar die bijslag
en vergoeding deel uitmaken van de
netto bezoldiging van de getroffene » ;
Betreffende het tweede onderdeel :
Overwegende dat krachtens de gecoiirdineercle wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en inzonderheid
artikel 56bis van die wetten, de hierop
rechthebbende kinderen in beginsel het
voordeel hiervan niet verliezen tengevolge van het overlijden van hun vader;
Dat derhalve het arrest, door te steunen op de redenen die het opgeeft, niet
wettelijk heeft kunnen beslissen clat
het beclrag van die uitkeringen moest
worden beschouwd als deel uitmakend
van de inkomsten van de getroffene, die
diens rechthebbenden hebben moeten
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dat de door eiser ·verschuldigde vergoeding volgens de methode van kapitalisatie moest worden berekend op basis
van de aldus in aanmerking genomen
inkomsten;
Dat dit onderdeel van het middel
gegrond is;

de H. Ballet, advocaat-generaal.
Pleite1·s, de HH. Simont en Fally.

2e
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Betreffende het eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter enerzijds
de kledijvergoedin:g heeft opgenomen
in het bedrag van de beroepsinkomsten
van de getroffene en anderzijds van het
bedrag van die inkomsten naar gelang
de samenstelling van het gezin een percentage heeft afgetrokken gelijk aan het
gedeelte van de inkomsten bestemd voor
de- persoonlijke onderhoud van de getroffene;
Dat de rechter door een in feite soevereine beoordeling aldus het gedeelte
van de inkomsten van de getroffene heeft
bepaald, waaruit diens rechthebbenden
een persoonlijk voordeel trokken ;
Dat dit onderdeel van het middel, dat
kritiek oefent op de feitelijke beoordeling
'van de rechter, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, voor zover het bij de bepaling
van de schade volgende voor de verweerster en haar kinderen uit het derven
van de beroepsinkomsten van de getroffene op 6.744.864 frank, rekening houdt
met het bedrag van de kinderbijslag en
het over de kosten uitspraak doet ; 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 viervijfde van de kosten
en de verweerster Viviane Castiau in
een vijfde ervan ; verwijst de aldus beperkte zaak naar het anders samengesteld Militair Gerechtshof.
19 januari 1976. 2e kamer. l'oorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
\Vaarnemend voorzitter. - l'e1•slaggever,
de H. Meeus.- Gelijkluidende conclusie,

1°

CHEQUE. UITGIFTE VAN EEN
CHEQUE ZONDER .VOORAFGAAND, TOE·
REIKEND EN BESCHIKBAAR FONDS. W AARDEPAPIER ZONDER DATUM EN
ZONDER VERMELDING VAN DE PLAATS
VAN UITGIFTE, MAAR DAT ALS EEN
CHEQUE MOET BESCHOUWD WORDEN IN
DE
GEWONE
BETEKENIS
VAN HET
WOORD. WAARDEPAPIER DAT EEN
CHEQUE BLIJFT IN DE ZIN VAN ARTI·
KEL 61 VAN DE WET VAN 1 MAART 1961.

2°

CHEQUE.- WET VAN 1 MAART 1961,
ARTIKEL 61. UITGIFTE. BEGRIP.

1° Hoewel bij geb1·ek aan een door de wet
vereiste ve1·melding een cheque burge?'·
rechtelijk niet mee1· als een cheque geldig
is, valt de uitgifte zonder voorafgaand,
toereikend en beschikbam· fonds van een
cheque zonder datum of zonde1· vermelding van de plaats van uitgifte niettemin
onder de toepassing van artikel 61 van
de wet van 1 mam·t 1961, omdat het uitgegeven waardepapier moet worden beschouwd als een cheque in de gewone
betekenis van het woord en we1·kelijk
werd uitgegeven (1). Artt. 1, 2 en 61
wet van 1 maart 1961.)

2° Een cheque is uitgegeven in de zin van
artikel 61 van de wet van 1 maart 1961
bet1·ejfende de invoering in de nationale
wetgeving van de eenvormige wet op de
cheque, wannee1· de titel van betaling
in omloop is gebmcht of aan de ?'echthebbende ove1·handigd is (2).
(VAN WETSWINKEL,
T. COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP
« METROPOLITAIN ».)
ARREST

(1) Raadpi. cass., 4 februari 1924 (Bull. en
Pas., 1924, I, 190), 21 maart 1932 (ibid.,
1932, I, 114); cass. fr., 9 oktober 1940 waarvan sprake in de noot onder cass. fran<;.,
15 oktober 1958 (Dalloz, 1958, 715), en
Chronique de jurisprudence DoNNEDIEU DE
VABRES (Revue so. m·im., 1940, biz. 46).

HET HOF ; -

(vertaling).
Gelet op het bestreden

(2) Cass., 18 december 1972 (A1~·. cass.,
1972, biz. 393); r!J>adpl. cass., 23 september
1957 (ibid., 1958, biz. 18) en 12 november 1968
(ibid., 1969, biz. 277).
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arrest, op 26 juni 1975 gewezen door het
Hof van beroep te Brussel ;
I. In zoverre de voorziening gericht is
tegen de beslissing op de strafvordering
ingesteld tegen eiseres :
Over de twee middelen samen, afgeleid
uit de schending,
het eerste, van de artikelen 9 en 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest tegen eiseres de
telastlegging van uitgifte van cheques
zonder dekking bewezen verldaart, zonder te antwoorden op het verweer waarin
eiseres aanvoerde dat artikel 509bis van
het Strafwetboek eerst veronderstelt
dat een titel wordt uitgegeven, die alle
uiterlijke vormen van een cheque vertoont en dat krachtens de wet van 1 maart
1961 betreffende de invoering in de
nationale wetgeving van de eenvormige
wet op de cheque, laatstgenoemde titel
een vormelijke akte is, waarvoor vermeldingen op straffe van nietigheid zijn
voorgeschreven, waaronder de datum van
uitgifte, en dat het bestaan van een
cheque zonder dekking niet op een verschillende wijze kan worden gedefinieerd
naargelang men zich, zoals het hof van
beroep zulks doet, plaatst hetzij op strafrechtelijk vlak, hetzij op het vlak van het
handelsrecht ;
het tweede, van artikel 61 van voornoemde wet van 1 maart 1961, in samenhang met artikel 509bis van het Strafwetboek,
doordat het arrest er geen rekening
mee houdt dat de wet van I maart I96I,
die in artikel 6I de strafbepalingen toepasselijk op de uitgifte van een cheque
zonder dekking vaststelt, de essentiele
vermeldingen bepaalt die een cheque
moet inhouden om als dusdanig te gelden
en in artikel 2 bepaalt dat indien een der
essentiele vermeldingen· ontbreekt, de
titel niet als cheque geldt, waarbij de
datum van uitgifte van een cheque een
vermelding is die essentieel is om tegelijkertijd te kunnen nagaan of er op die
datum dekking is en de termijn van aanbieding te doen ingaan :
Overwegende enerzijds dat het arrest
tegen eiseres de l1itgifte van bankcheques
zonder dekking, zoals omschreven bij
artikel 6I, 1°, van de wet van 1 maart
1961 betreffende de invoering in de
nationale wetgeving van de eenvormige
wet op de cheque bewezen verldaart; dat
het geen toepassing maakt van artikel 509bis van het Strafwetboek;

Dat het zijn beslissing steunt op de
overwegingen « dat er uitgifte is van een
cheque in de zin van artikel 6I van de
wet van 1 maart 1961 wanneer de titel
van betaling in omloop is gebracht of
wanneer hij aan de rechthebbende overhandigd is))' « dat de uitgifte van een
cheque die naar de vorm niet regelmatig
is, ten deze zonder datum en zonder
vermelding van de plaats van uitgifte,
strafbaar blijft >> en << dat, door als vereiste te stellen dat om geldig te zijn, een
cheque een datum moet dragen, de wet
van 1 maart 196I niettemin het beginsel
heeft gewijzigd, volgens hetwelk er strafbare uitgifte is van een cheque zonder
dekking, vanafhet ogenblik dat die titel
in ornloop is gebracht of aan de rechthebbende is overhandigd >> ;
Overwegende dat die omstandige redenen een passend antwoord opleveren
op het in het eerste middel vermelde
verweer van eiseres ;
Overwegende anderzijds dat eiseres
de wettelijkheid van de veroordeling
betwist, die wegens uitgifte van ongedekte cheques werd uitgesproken, op
grond dat de kwestieuze titels de datum
niet opgaven, waarop zij werden uitgegeven;
Overwegende dat de strafrechter niet
strikt gebonden is door de geldigheidsvoorwaarden bepaald in de artikelen 1
en 2 van de wet van I maart I961 ;
Dat onder andere niet-vermelding van
de datum en van de plaats van uitgifte
van een cheque niet noodzakelijk belet
dat de uitgifte zonder dekking wordt
gestraft volgens de regels die zijn vastgesteld ter bescherming van het publiek,
ter vergemakkelijking· en beveiliging
van het handelsverkeer ;
Dat het in dit opzicht volstaat om de
veroordeling wettelijk te rechtvaardigen,
dat de uitgegeven titel werd beschouwd
als een cheque in de gewone betekenis
van het woord ;
Overwegende derhalve dat het arrest
wettelijk heeft kunnen beslissen dat er
wanbedrijf is,· niettegenstaande de nietvermelding van de datum en de plaats
van de uitgifte van de kwestieuze titels ;
Dat het eerste middel feitelijke grandslag mist en het tweede 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 beslissing op de civielrechtelijke
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tegen eiseres :

door

verweerster

Overwegende dat eiseres geen bijzonder
middel aanvoert ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
19 januari 1976. 2 6 kamer. Voorzitte1·, Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Verslaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.
~ Pleite1'·, de H. Dewit (van de balie te
Brussel).

2° De rechtsmacht van het hof van beroep
is uitgeput doo1· een a1·1·est op tegensptaak
dat, na de eindbeslissing op de stmjV01'dM·ing, de beklaagde vM·oo1·deelt om
aan de bu1·getlijke partijen de do01' hen
gevordetde VM'goedingen te betalen.
Tegen dit a1'test kan dus onmiddellijk
een cassatiebe~·oep wo1'den ingesteld,
zelfs indien het hoj deze vergoedingen
vo01·lopig toekent (2). (Art. 416 Sv.)
(COLLARD EN SANTE, T. STREEL, T'JEAN
EN REGIE DER POSTERIJEN.)
ARREST (ve1'taling).
RET HOF;- Gelet op het bestreclen
arrest, op 28 oktober 1975 gewezen door
het Hof van beroep te Luik ;

2e KAMER. -

19 januari 1976.

1° VOORZIENING IN CASSATIE.
STRAFZAKEN. - VEROORDELEND ARREST. - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING. - VOORZIENING TEGEN
DE VEROORDELENDE BESLISSING VERWORPEN.- VoORZIENING TEGEN HET
BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ZONDER BELANG,

2° VOORZIENING IN CASSATIE. TERMIJN. - STRAFZAKEN. -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING. - ARREST
OP TEGENSPRAAK WAARBIJ DE BEKLAAGDE WORDT VEROORDEELD OM AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJEN DE DOOR
HEN GEVORDERDE BEDRAGEN TE BETALEN. RECHTER WIENS RECHTSMACHT IS UITGEPUT, ZELFS INDIEN HIJ
DE VEROORDELING ALS EEN VOORLOPIGE BESLISSING KWALIFICEERT.- VooRZIENING ONMIDDELLIJK ONTVANKELIJK.
I 0 W anneer de vm·ootdeelde zich in cas-

satie heeft vootzien tegen een veroo1·delend
ar1·est waatbij zijn onmiddellijke aanhouding wotdt bevolen, en, ten gevolge
van de ve1·werping van de voo1·ziening
tegen de ve1·ootdelende beschikking, deze
kmcht van gewijsde heejt vetk1·egen,
heejt de voo1·ziening tegen het bevel tot
onmiddellijke aanhouding geen belang
meer (1).
(1) Cass., 19 november 1974 (A1'1·. cass.,
1975, biz. 344).

I. In zoverre de voorzieningen van
iedere eiser gericht zijn tegen de beslissingen op de strafvordering ingesteld tegen
hen:

A. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen de veroordeling :
Overwegende dat de substantiiile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven
rechtsvormen werden nageleefd en clat
de beslissing overeenkomstig de wet is ;

B. In zoverre de voorzieningen gericht
zijn tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding :
Overwegende .dat w~gens de verwerping van de voorziening die ertegen is
gericht, elke veroordeling in kracht van
gewijsde gaat ;
Dat derhalve de voorzieningen, die
door ieder van de eisers tegen het bevel
tot onmiddellijke aanhouding hem betreffende zijn ingesteld, geen belang meer
opleveren;
II. In zoverre de voorziening van de
eiser Sante gericht is tegen de beslissingen
op de civielrechtelijke vorderingen ingesteld tegen hem :
Overwegende dat, al verklaart het
arrest « provisioneel » uitspraak te doen
met betrekking tot de rechtsvordering
van de eiseres T'Jean, het arrest aan deze
het bedrag toekent dat zij vorderde ;
Overwegende clat die beslissing een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416
van het W etboek van strafvordering ;
(2) Cass., 29 april 1975 (Ar1•. cass., 1975,

biz. 946).
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Overwegende dat eiser geen rriiddel
aanvoert;

KLAART T.A.V. DE EERSTE BEKLAAGDE,
0NWETTELIJKHEID.

Om die reden en, verwerpt ·de voorzieningen ; veroordeelt de eerste eiser
in de kosten van zijn voorziening en de
tweede eiser in die van de voorzieningen
ingesteld door hem.

3° REGELING VAN REOHTSGEBIED.

19 januari 1976. 2 8 kamer. V oo1·zitte1', Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve?·slaggeve?',
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

2e
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19 januari 1976.

Jo BEVOEGDHEID EN AANLEG.
BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
POLITIERECHTBANK WAARBIJ TEN LAS·
TE VAN EEN BEKLAAGDE EEN MI$DRIJF
AANHANGIG I S . - VoNNIS WAARBIJ DE
RECHTBANK ZICH
ONBEVOEGD VERKLAART GEGROND OP DE SAMENHANG
DIE DE POLITIERECHTBANK ZELF VOOR
DE EERSTE KEER HEEFT VASTGESTELD
TUSSEN DIT MISDRIJF EN EEN WAN·
BEDRIJF TEN LASTE VAN EEN DERDE.
WANBEDRIJF NIET AANHANGIG GEMAAKT BIJ DE CORRECTIONELE RECHT·
BANK.- 0NWETTELIJKHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG.

BESCHIKKING WAARBIJ EEN BE·
KLAAGDE WEGENS EEN REGELM,A_TIG
GECONTRAVENTIONALISEERD
WANBE·
DRIJF NAAR DE POLITIERECHTBANK
WORDT VERWEZEN. POLITIERECHT· ·
BANK W AARBIJ LATER EEN WANBEDRIJF
TEN LASTE VAN EEN ANDERE BEKLAAG·
DE AANHANGIG I S . - VONNIS WAARBIJ
DE RECHTBANK ZICH VOOR DE HELE
ZAAK WEGENS SAMENHANG T.A.V. DE
EERSTE BEKLAAGDE ONBEVOEGD VER·
KLAART. BEVESTIGING VAN DIT
VONNIS
DOOR
DE
CORRECTIONELE
RECHTBANK, IN HOGER BEROEP RECHT·
DOENDE. VERNIETIGING VAN DIT
LAATSTE
VONNIS,
IN ZOVERRE
DE
RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD HEEFT
VERKLAARD OM KENNIS TE NEMEN VAN
HET IN DE BESCHIKKING BEDOEL·
DE FElT.- VERWIJZING NAAR DEZELF·
DE CORRECTIONELE RECHTBANK, AN·
DERS SAMENGESTELD, IN HOGER BEROEP
RECHTDOENDE.

1° De politierechtbank, waarbij een tot
haar bevoegdheid beho1·end misd1·ijj ten
.laste van een beklaagde aanhangig is,
kan zich te zijnen opzichte niet onbevoegd verkla?'en door zelf voor de eerste
kee?' te wijzen op de samenhang tussen
dit misd1·ijj en een ten laste van een
de?'de gelegd wanbedrijj, indien dit
wanbedTijj niet bij de cor?'ectionele
?'echtbank aanhangig gemaakt we~·d (I).

BEVOEGDHEID.
STRAFZAKEN.
POLITIERECHTBANK WAARBIJ TEN LAS·
TE VAN EEN BEKLAAGDE EEN DOOR DE
RAADKAMER
GECORRECTIONALISEERD
WANBEDRIJF AANHANGIG WORDT GE·
MAAKT,
RECHTBANK
W AARBIJ
LATER EEN WANBEDRIJF TEN LASTE
VAN EEN ANDERE BEKLAAGDE AAN·
HANGIG WORDT GEMAAKT. VONNIS
WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH T.A.V.
DEZE LAATSTE BEKLAAGDE ONBEVOEGD
VERKLAART. WETTELIJKHEID, VONNIS WAARBIJ DE RECHTBANK ZICH,
WEGENS SAMENHANG, ONBEVOEGD VER·

2° W annee?' de ?'aadkame?' een beklaagde
naa?' de politie1·echtbank ve1·wezen heeft
wegens een regelmatig gecont?'aventionalisee?'d wanbed?'ijj en late?' een wanbed?'ijj ten laste van een ande?'e beklaagde
bij de politie1·echtbank aanhangig gemaakt wo?'dt, verklaa1·t deze ?'echtbank
zich wettelijk onbevoegd om vdn dit
laatste misd1·ijj kennis te nemen ; zij
kan zich daa1·entegen niet onbevoegd
ve1·kla?'en om van het gecont?'aventionalisee?'de wanbed?·ijf kennis te nemen op
g?'ond van de samenhang tussen de
ve?·scheidene jeiten (2).

(1) en (2) Raadpl. cass., 7 februari 1944
(B1tll. en Pas., 1944, I, 181) en noot 1, 28 maart
1949 (ibid., 1949, I, 231) en 9 oktober 1972
(A1•r. cass., 1973, blz. 142) : de exceptie van
samenhang kan enkel worden opgeworpen als
. de zaak door dezelfde akte bij het vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt.

Raadpl. cass., 25 april en 14 juni 1949 (Bull.
en Pas., 1949, I, 297 en 431), 22 mei 1950 (ibid.,
1950, I, 665), 4 oktober 1954 (ibid., 1955, I,
78) en 2 maart 1959 (ibid., 1959, I, 659) : de
feiten waaromtrent samenhang wordt aan·
gevoerd, moeten naar het bevoegde gerecht
worden verwezen.
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kamer een beklaagde wegens een ?'egelmatig gecontmventionaliseerd wanbedrijj
naa1· de politie1·echtbank heeft ve1·wezen,
deze ?'echtbank, waarbij late?' een wanbed?·ijj ten laste van een ande1·e beklaagde
aanhangig we1·d gemaakt, zich voo1· de
hele zaak onbevoegd ve1·klaart op g1·ond
dat, wat de eerste beklaagde bet1·ejt,
tussen de jeiten samenhang bestaat en
de co?'?'ectionele ?'echtbank, in hager
be1·oep ?'echtdoende, dit vonnis bevestigd
heejt, ve1·nietigt het Hof, het rechtsgebied ?'egelende, het vonnis van de cor?'ectionele rechtbank in zover1·e deze
?'echtbank zich voor het in de beschikking
bedoelde jeit onbevoegd heejt ve1·klaard;
het verwijst de ald1ts beperkte zaak naar
dezelfde cor?·ectionele ?'echtbank, in hoge?'
bm·oep ?'echtdoende, doch ande1·s samengesteld (I).
(PROOUREUR DES KONINGS TE AARLEN,
T. LEMPEREUR EN VANDINGENEN.)
ARREST

(vm·taling).

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied van de
Procureur des Konings te Aarlen ;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van eerste aanleg te Aarlen
bij beschikking van 25 maart 1975
Lempereur met aanneming van verzachtende omstandigheden naar de politierechtbank heeft verwezen om te Rulles
op 14 januari 1975 onopzettelijk slage]:l
of verwondingen die een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid hebben veroorzaakt, te
hebben toegebracht aan Vandingenen;
Overwegende dat de Procureur des
Konings te Aarlen, ambtenaar van het
openbaar ministerie bij de Politierechtbank te Etalle, Lempereur tengevolge
van die beschikking heeft gedagvaard
om voor die rechtbank op 16 juni 1975
te verschijnen wegens de feiten overgenomen in de beschikking van de raadkamer van 25 maart 1975;
Overwegende dat Lempereur bij deurwaardersexploot, betekend op 25 juli 197 5
en aangezegd aan het openbaar ministerie
op 6 augustus 1975, Vandingenen rechtstreeks heeft gedagvaard voor de Politierechtbank te Etalle om op dezelfde
(1) Raadpl. cass., 13 juli 1953 (Bttll. en

Pas., 1953, I, 937) en 21 oktober 1968 (An·.
cass., 1969, blz. 210).

plaats en op dezelfde datum hem opzet•
telijk slagen en verwondingen te hebben
toegebracht, "die geen ongeschiktheid
tot het verrichten van arbeid hebben
veroorzaakt, maar tot verstrekking vari
een geneeskundige hulp hebben geleid >>;
Overwegende dat de Politierechtbank
te Etalle zich bij vonnis van 15 september 197 5 onbevoegd heeft verklaard
zowel ten opzichte van de beklaagde
Lempereur als van de rechtstreeks gedaagde partij V andingenen, op grond
dat de feiten van vrijwillige slagen of
verwondingen die in de rechtstreekse
dagvaarding aan Vandingenen worden
verweten wanbedrijven zijn, die bij ontstentenis van contraventionalisering door
de raadkamer, niet tot de bevoegdheid
van de politierechtbank behoren en dat
die wanbedrijven en de feiten uit hoofde
waarvan Lempereur voor de politierechtbank werd gedagvaard, samenhangend zijn;
Overwegende dat die beslissing bevestigd werd bij vonnis van 29 oktober 1975
van de Correctionele Rechtbank te
Aarlen, rechtdoende in hoger beroep ;
Overwegende dat voornoemde beschikking van de raadkamer en vonnis in
kracht van gewijsde zijn gegaan ; dat uit
de tegenstrijdigheid van die beslissingen
een geschil van rechtsmacht is ontstaan
dat de gang van het gerecht belemmert ;
Overwegende dat de politierechtbank,
waarbij een gecontraventionaliseerd wanbedrijf ten laste van Lempereur aanhangig werd gemaakt, zich met betrekking
tot dit misdrijf slechts onbevoegd kon
verklaren, door zelf voor de eerste keer
te wijzen op de samenhang tussen die
feiten en de aan een derde ten laste
gelegde feiten, indien dit misdrijf aanhangig werd gemaakt bij het vonnisgerecht bevoegd om uitspraak te doen
over de feiten die ten laste van die derde
werden gelegd ;
Overwegende dat blijkens het vonnis
van de Politierechtbank te Etalle van
15 september 1975, bevestigd bij het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Aarlen van 29 oktober 1975, de ten
laste van V andingenen gelegde fei ten
door de dagvaarding uitgebracht door
Lempereur tegen Vandingenen niet aanhangig werden bij het vonnisgerecht dat
bevoegd was om hierover uitspraak te
doen;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank, rechtdoende in hoger beroep,
het berechten van de feiten die ten laste
van Lempereur werden gelegd niet kon
weigeren door te wijzen op samenhang
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tussen die feiten en die ten laste van
Vandingenen ;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het
vonnis van de Correctionele Rechtbank
te Aarlen van 29 oktober 1975, doch
enkel en aileen voor zover het die rechtbank onbevoegd verklaart om kennis
te nemen in hoger beroep van de ten
laste van Lempereur gelegde feiten ;
beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van de Correctionele Rechtbank te Aarlen en dat hiervan melding zal worden gemaakt op de
kant van de gedeeltelijk vernietigde
beslissing ; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank
te Aarlen, anders samengesteld en zitting
houdend in hoger beroep, opdat uitspraak
zal worden gedaan op de rechtsvordering
ingesteld door het openbaar ministerie
tegen Lempereur.

19 januari 1976. 2 8 kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Vm·slaggever,
de H. Screvens. Gelijkluidende conclusie, de H. Ballet, advocaat-generaal.

V oo1·zitte1·,

2e KAMER. -

19 januari 1976.

CASSATIEMIDDELEN.
STRAFZAKEN. - MIDDELEN GERIOHT TEGEN DE
BESLISSINGEN OP DE TEGEN DE ElSER
INGESTELDE STRAFVORDERING EN BURGERLIJ"KE REOHTSVORDERING. BESLISSINGEN DIE WETTELIJK GEREOHTVAARDIGD BLIJVEN, ZELFS INDIEN HET
NIET ONTMIDDEL GEGROND IS. VANKELIJKE MIDDELEN.

Niet ontvankelijk, wegens het ontbreken
van belang, zijn de middelen gericht
tegen de beslissingen op de tegen de
eise1' ingestelde stmfvordering en burgm·lijke rechtsvordering, wanneer de straf
en de bu1·gerrechtelijke vero01•deling
wettelijk zouden ge1·echtvaa1·digd blijven,
zelfs indien de middelen gegrond
wa1·en (1).
(DIELTJENS EN MERTENS, T. NAAMLOZE
VENNOOTSOHAP <e DE BIJ-DE VREDE >>,
NAAMLOZE VENNOOTSOHAP <eOENTRALE

VERZEKERINGSMAATSOHAPPIJ
GROEP
JOSI >> EN NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
<e BINET ET FILS)),)
Met de notitie overeenstemmend
arrest.

19 januari 1976. 2 8 kamer. Baron Richard, raadsheer
waarnemend voorzitter. - V e1•slaggever,
Baron Vin9otte. Gelijkluidende conclusie, de H. Duchatelet, advocaat-generaal.- Pleiter, de H. Saels (van de balie
te Brussel).

Voorzitter,

2e KAli'[ER. -

20 januari 1976.

1° WAREN EN GOEDEREN (MISBRUIK IN DE HANDEL IN). lNBREUKEN OP HET MINISTERIEEL
BESLUIT VAN 8 DECEMBER 1944 DAT
DE HOUDERS VAN DRANKGELEGENHEDEN DE VERPLIOHTING OPLEGT DE
PRIJZEN VAN DE DRANKEN AAN TE
PLAKKEN.- TOE TE PASSEN STRAFFEN.
2° STRAF.- INBREUKEN OP HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 8 DEOEli'[BER 1944
DAT DE HOUDERS VAN DRANKGELEGENHEDEN DE VERPLIOHTING OPLEGT DE
PRIJZEN VAN DE DRANKEN AAN TE
PLAKKEN.- ToE TE PASSEN STRAFFEN.
3° STRAF.- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF. MATERIELE SAMENLOOP
VAN WANBEDRIJVEN. SAMENVOEGING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN.- MAG, IN PRINCIPE,
ZES MAAND NIET OVERSOHRIJDEN.

4° VERWI.JZING NA CASSATIE.

~

STRAFZAKEN. VERNIETIGING VAN
EEN BESLISSING IN ZOVERRE DEZE DE
UITGESPROKEN VERVANGENDE GEVANGENISSTRAFFEN NIET HEEFT VERMINDERD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 60 EN 40 VAN HET STRAFWETBOEK.
- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING MET
VERWIJZING.

1° en 2o De inb1·euken op het ministe1·ieel
besluit van 8 decembm· 1944, dat de
houders van d1·ankgelegenheden de verplichting oplegt de prijzen van de dran(1) Cass., 14 januari 1974 (Arr. cass., 1974,
blz. 535).
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ken aan te plakken, Z~Jn strajbaar met
de straffen bepaald bij de besluitwet van
22 januari 1945 bet?·effende de economische ?'eglementering en de prijzen,

en niet met de bij artikel 60 van de wet
van 14 juli 1971 bet?·effende de handelspraktijlcen bepaalde stmffen (I). (Impliciete oplossing.)

(1) Eiser werd o.m. veroordeeld, bij toepassing van artikel 9 van de besluitwet van
22 januari 1945, tot een geldboete van
300 frank of een vervangende gevangenisstraf
van 45 dagen, wegens inbreuk op de artikelen 1 en 2 van het ministerieel besluit van
8 december 1944, dat de houder van drankgelegenheden de verplichting oplegt de prijzen
van de dranken aan te plakken. Ingevolge
de voorziening had het Hof te oordelen of
dit ministerieel besluit niet was opgeheven
door de wet van 14 juli 1971 betreffende de
handelspraktijken en, in ontkennend geval,
welke straffen van toepassing waren. wegens
de inbreuken op voormelil ministerieel besluit.
Artikel 1 van het bedoelde ministerieel
besluit legt aan eenieder die dranken verkoopt
de verplichting op, buiten en binnen zijn inrichting, de prijzen aan te plakken van alle
te koop gestelde dranken, op een goed zichtbare plaats, in de onmiddellijke nabijheid van
de ingang of van de ingangen van de inrichting, door middel van aanplakbrieven waarvan
de minima in het ministerieel besluit nauwkeurig werden bepaald. Dit ministerieel
besluit werd vastgesteld op grond van de
besluitwet van 27 oktober 1939 ter aanvulling
van. de maatregelen voor het verzekeren van
de bevoorrading van het land en voor het
voorkomen en beteugelen van misbruiken in
de handel in sommige eet- of koopwaren,
gewijzigd bij de besluitwetten van 11 en 14 mei
1940, 30 augustus en 30 november 1944, en
de inbreuken erop waren aanvankelijk strafbaar gesteld met de bij artikel 9 van de
besluitwet van 27 oktober 1939 gestelde
straffen. Artikel 12 van de besluitwet van
22 januari 1945, ingevolge artikel 3 van de
wet van 30 juli 1971 betiteld « Wet betreffende
de economische reglementering en de prijzen "•
bepaalt : « Onderhavige besluitwet vervangt
de besluitwet van 21 oktober 1939 ter aanvulling van de maatregelen voor het verzekeren van de bevoorrading van het land en
voo1• het voorkomen en beteugelen van de
misbruiken in de handel in sommige eet- of
koopwaren. Zij komt in de plaats van genoemde besluitwet wat betreft de toepassing det•
schikkingen die op deze laatste betrekking
hebben "· Op grond van deze bepaling zijn
de inbreuken op het ministerieel besluit van
8 december 1944, sinds de inwerkingtreding
van de besluitwet van 22 januari 1945,
strafbaar met de bij artikel 9 van deze
besluitwet gestelde straffen.
Artikel 2 van de wet van 14 juli 1971

betreffende de handelspraktijken verplicht
iedere haudelaar of ambachtsman, alsmede
iedere persoon die, in het raam van een
beroepswerkzaamheid, behoudens bij openbare
verkopingen, de verbruiker produkten te koop
aanbiedt, de prijs daarvan oudubbelzinnig en
schriftelijk aan te duiden, en iedere handelaar
of ambachtsman die aan het publiek diensten
aanbiedt, het tarief daarvan schriftelijk,
goed zichtbaar en ondubbelzinnig aan te
duiden. Inbreuk op artikel 2 is strafbaar
gesteld met de bij artikel 60,1, van de wet
bepaalde straffen.
Uitdrukkelijk heft de voormelde wet van
14 juli 1971 het ministerieel besluit van
8 december 1944 niet op. De vraag kan echter
gesteld worden of dit ministerieel besluit niet
stilzwijgend is opgeheven wegens strijdigheid
met de wet van 14 juli 1971. Bij gebrek aau
strijdigheid is artikel 79 van de wet van
14 juli 1971 van toepassing, luidens welk de
met deze wet niet strijdige verordeningsbepalingen van kracht blijven totdat ze worden opgeheven of vervangen door besluiteu
die voor de uitvoering van deze wet mochten
worden vastgesteld.
Het besproken arrest verwerpt de voorziening en neemt aldus impliciet aan dat het
ministerieel besluit van 8 december 1944 niet
strijdig is met artikel2 van de voormelde wet
van 14 juli 1971 en uog steeds van kracht is
(zie in die ziu DEOALUWE, DELOORDE en
LEURQUIN, Les p1·atiques de comme1·ce,
druk 1973, nr. 95; cont1·a : VAN GERVEN in
het Wetboek Economisch en financieel recht,
tweede deel, druk Story, 1973, tw. Aanplaklcing dm· p1·ijzen, wet 30 j11li 1923, inleiding,
nr. 2, die meent uit artikel 79 van de wet van
14 juli 1971 te moeteu afleiden dat het ministerieel besluit van 8 december 1944 opgeheven
is). Er is ook geen voor de uitvoering van de
wet van 14 juli 1971 vastgesteld besluit dat
het ministerieel besluit van 8 december 1944
heeft opgeheven of vervaugen.
Tussen het ministerieel besluit van 8 december 1944, dat gedetailleerd de verplichtingen van de houders van draukgelegenhedeu
omschrijft met betrekking tot de prijzeuaanplakking, en artikel 2 van de wet van 14 juli
1971 blijkt geen strijdigheid. De besluitwet
van 22 jauuari 1945, gewijzigd bij de wet van
30 juli 1971, is vastgesteld in het raam van
de bevoorrading van het laud en van de
prijzenreglementering en heeft eeu gans auder
voorwerp dan de wet van 14 juli 1971 die de
reglementering van de eerlijkheid in de handel
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30 Behoudens bijzonde1·e wettelijke bepaling

HoOFDZAKEI,IJKE
DEELNEMING AAN
DIE MISDRIJVEN DOOR EEN PERSOON
DIE ZELF GEEN OPENBAAR OFFIOIER OF
AMBTENAAR I S . - Qp DE MEDEDADER
TOEPASSELIJKE STRAFFEN.

mogen de veTvangende gevangenisstrajjen, uitgespToken in geval van samenloop
van misdTijven, zes maand niet oveTschTijden (I). (Artt. 40 en 60 S.W.).
4° De ve1·nietiging, in zove1·re een beslissing

het totaal van de wegens samenlopende
wanbed1·ijven uitgesp1·oken ve1·vangende
gevangenisst1·ajjen niet heeft veTmindm·d
ove1•eenkomstig de aTtikelen 60 en 40
van het Stmfwetboek, is tot deze beschikking bepM·kt, doch geschiedt met ve1'wijzing (2).
(SOHOEFS.)

Met de notities overeenstemmend
arrest.
20 januari 1976. 2 6 kamer. VooTzitteT, de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1•slaggever,
de H. Chatel.- Gelijkluidende conclusie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.
Pleite1·, de H. Bayart.

28

KAMER.-

20 januari 1976.

2°

STRAF.- VALSHEID IN GESOHRIFTEN
EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN. GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFIOIER OF AMBTENAAR IN DE UITOEFENING VAN ZIJN BEDIENING.- HoOFDZAKELIJKE DEELNEMING AAN DIE lliiSDRIJVEN DOOR EEN PERSOON DIE ZELF
GEEN OPENBAAR OFFIOIER OF AMBTENAAR IS. Qp DE MEDEDADER TOEPASSELIJKE STRAFFEN.

1° en 2° Hoofdzakelijke deelneming aan
een valsheid in geschTiften gepleegd doo1·
een openbam· ojficie1' of ambtenam· in de
uitoefening van zijn bediening en aan
het gebTuik van het aldus valselijk op"
gemaakt stuk, zelfs doo1· een pe1•soon
die zelf geen openbaaT officiM' of ambtenaa1' is, w01·dt gestTaft met de bij de
a1·tikelen 193, 194, 195, 197, 213 en 214
van het Stmfwetboek gestelde stmffen (3).
(PROOUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL,
T. BEERENS.)
ARREST.

1°

VALSHEID IN GESOHRIFTEN
EN GEBRUIK VAN VALSE STUKK E N . - GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFIOIER OF AMBTENAAR IN DE
UITOEFENING VAN ZIJN BEDIENING. -

en de bescherming van de mededinging beoogt
doch zich niet inlaat met de prijzenregiementering, hoewei het oorspronkelijke wetsontwerp dat tot de wet van 14 juli 1971 heeft
geieid, niet aileen de handelspraktijken maar
ook de prijzenregiementering op het oog had
(Ontwerp van wet betreffende de prijzen en
bepaaide handelspraktijken, van 5 juni 1964,
Pw·l. Besch., Senaat, zitting 1963-1964,
nr. 268; Parl. Handelingen, Senaat, vergadering van 22 oktober 1970, biz. 149; wetsantwerp betreffende de handeispraktijken,
van 18 juni 1971, Parl. Besch., Kamer, zitting
1970-1971, nr. 958-5, biz. 2 en 3, Parl. Handelingen, Kamer, vergadering van 24 juni 1971,
biz. 33).
V ermits de wetgever door bet ministerieei
besiuit van 8 december 1944 en de wet van
14 juli 1971 verschillende doeleinden heeft
beoogd, moet, zelfs indien aangenomen wordt
dat de inbreuk op het ministerieel besluit van
8 december 1944 ook een inbreuk oplevert op
artikei2 van de wet van 14 juli 1971, bij toe-

RET

HOF;-

Gelet op het bestreden

passing van artikel 65 van het Strafwetboek
de zwaarste straf uitgesproken worden, met
name de straffen gesteid bij artikei 9 van de
besluitwet van 22 januari 1945, gewijzigd bij
de wet van 30 juii 1971.

A.T.
(1) en (2) Cass., 17 november 1965 (Bull.
en Pas., 1966, I, 355).
(3) In Belgie : onder andere, cass., 6 maart
1816 (Bull. en Pas., 1816, I, 66), 15 mei 1827
(ibid., 1827, I, 176), 27 september 1839 (ibid.,
1839, I, 194) en de noot 4, en 20 mei 1887
(ibid., 1887, I, 266). Onrecbtstreeks blijkt
deze zienswijze ook uit de arresten van het
Hof van 23 november 1925 (Bull. en Pas.,
1926, I, 74), wat betreft de toepassing van
artikel245 van bet Strafwetboek, en 24 maart
1958 (ibid., 1958, I, 825), wat betreft de toepassing van artikel 208 van hetzelfde wethoek.
In Frankrijk : onder andere, cass., 13 oktober 1842 (Si1•ey, 1842, 626 [935]), 22 april 1869
(JU1'. gen. Dalloz, 1870, I, 435) en de noot,
en 17 november 1974 (Bull. des A1·rets de la
Cour de cassation, ch. crim., 1974, n° 335,
blz. 849).
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van beroep te Brussel gewezen ;
Over het middel afgeleid uit de scherrding van de artikelen 66, 79, 80 en 194
van het Strafwetboek,
doo1•dat het arrest verweerder wegens
mededaderschap aan valsheid in geschriften en gebruik van die geschriften door
een openbaar officier of ambtenaar in de
uitoefening van zijn bediening gepleegd
(telastlegging A), alsmede wegens omkoping van een openbaar officier of
ambtenaar, of van een met een openbare
dienst belaste persoon (telastlegging D),
veroordeelt tot een enkele straf, met
name, drie maanden gevangenisstraf
met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van vijf jaar, en een
geldboete van 1.000 frank of drie maan. den· vervangende gevangenisstraf,
te1'wijl, nu slechts een straf werd uitgesproken, die straf de zwaarste moest
zijn, met name die welke op het eerste
misdrijf is gesteld en welke, na correctionalisatie door de raadkamer, bij toepassing van hogervernoemde wettelijke bepalingen niet lager kon liggen dan zes
maanden gevangenisstraf, wat de hoofdgevangenisstraf betreft :
Overwegende dat de zwaarste· straf
op verweerder met inachtneming van
de bepalingen van artikel 65 van het
Strafwetboek toepasselijk, de straf is
welke gesteld wordt op telastlegging A ;
Overwegende dat, indien, zoals vastgesteld wordt door het arrest, de valsheid in geschriften en het gebruik van die
geschriften, in de uitoefening van zijn
bediening werden gepleegd door een
openbaar officier of ambtenaar, omstandigheid die het Hof niet kan onderzoeken
omdat het dan tevens de feiten zou moeten nagaan, de straf die op verweerder
als mededader van dit misdrijf moest
worden toegepast, dwangarbeid is van
tien tot vijftien jaar; dat, ingevolge de
correctionalisatie door de raadkamer
beslist, deze criminele straf, op grond
van de bepalingen van artikel 80 van
het Strafwetboek, vervangen wordt door
gevangenisstraf van tenminste zes maanden·
D~t het middel gegrond is ;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing in zoverre ze verweerder wegens de telastleggingen A en
D op de strafvordering en in de kosten
ervan veroordeelt ; 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 het Hof van beroep te Gent.
20 januari 1976. 2e kamer. Voo1·zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'Blaggeve1·,
de H. Chatel. - Gelijkluidende conclUBie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

2e

KA~rnR. -

20 januari 1976.

1°

DESERTIE. DESERTIE GEPLEEGD
IN· VREDESTIJD DOOR EEN OFFICIER IN
AOTIEVE DIENST.
VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN. TOEPASSELIJKE
STRAF.

2°

STRAF. DESERTIE GEPLEEGD IN
VREDESTIJD DOOR EEN OFFIOIER IN
AOTIEVE DIENST. VERZAOHTENDE
OMSTANDIGHEDEN. TOEPASSELIJKE
STRAF.

1o en 2° W annee1' een officie1' in actieve
dienBt de8e1'tie heeft gepleegd in V1'ede8tijd en de 1·echte1' veTzachtende omBtandigheden aanneemt, bedmagt het maximum van de toepaBBelijke Btmj, bij het
ontbTeken van een van de bij aTtikel 28
van de wet van 14janua1'i 1975 houdende
het tucht1·eglement van de K1·ijgBmacht
bepaalde omBtandighederi, twintig dagen zwaa1' a1'1'e8t (1). (Artt. 43, lid 1
en 3, 58 en 59, lid 1 en 7, Militair
Strafwetboek; artt. 22, § 1, 2°, d,
en 28 wet van 14 januari 1975.)
(s ... ).
ARREST.

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 november 197 5 door het
Militair Gerechtshof gewezen ;
(1) Raadpl. de parlementaire voorbereiding
van de wet van 14 januari 1975, met name
de memorie van toelichting, Pm·l. Besch.,
Kamer, zitting 1971-1972, nr. 373/1, blz. 8,
lid 3 en 4, en het verslag van de commissie
voor landsverdediging van de Senaat, Parl.
Besch., Senaat, zitting 1974-1975, nr. 419/2,
blz. 2, 2.
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Over het middel ambtshalve afgeleid
uit de schending van de artikelen 43,
59 van het Militair Strafwetboek, 22, § I,
2°, d, en 28 van de wet van I4 januari
I975, houdende het tuchtreglement van
de Krijgsmacht :.
Overwegende dat het arrest ten laste
van eiser het feit bewezen verklaart zich
als officier in actieve dienst, in vredestijd,
meer dan vijftien dagen van zijn korps
verwijderd te hebben, en hem deswege,
na aanneming van verzachtende omstandigheden, veroordeelt tot veertig dagen
zwaar arrest ;
Overwegende dat het in aanmerking
genomen misdrijf door artikel 43 van
het Militair Strafwetboek met afzetting
wordt beteugeld; dat deze straf, luidens
artikel 59 van hetzelfde wetboek, in geval
van bestaan van verzachtende omstandigheden, vervangen wordt door tuchtstraffen die kunnen opgevoerd worden
tot vijfmaal het bij het tuchtreglement
bepaald maximum ;
Overwegende dat artikel 22, § 1, van
de wet van I4 januari I975 de tuchtstraffen bepaalt en daaronder vermeldt,
voor de andere militairen dan dienstplichtigen en vrijwilligers die hun eerste
dienstverbintenis of wederdienstneming
volbrengen, onder 2°, d, het zwaar arrest
van een tot vier dagen ; dat, naar luid
van artikel 28 van dezelfde wet, het
zwaar arrest tot ten hoogste acht dagen
kan worden uitgebreid I 0 indien het
krijgstuchtelijk vergrijp bedreven werd
tijdens een gewapende operatie of een
daarmede gelijkgestelde operatie en 2o
bij recidive ;
Overwegende dat het Militair Gerechtshof, in verband met het door artikel 59
van het Militair Strafwetboek bedoelde
maximum, beschouwt : « dat bij het
tuchtreglement dit maximum bepaald
wordt op acht dagen zwaar arrest, tuchtstraf voorzien in artikel 28 van dit reglement ; dat artikel 59 van het Militair
Strafwetboek geenszins vereist dat de
beldaagde zich in een van de toestanden,
voorzien door artikel 28 van het tuchtreglement, zou bevinden om hem tot
vijfmaal dit maximum van acht dagen
zwaar arrest te veroordelen » ;
Overwegende dat uit de boven aangehaalde artikelen 22 en 28 van de wet
van 14 januari I975 blijkt dat het
maximum van de tuchtstraf van zwaar
arrest in de regel vier dagen is, en alleen
acht dagen beloopt indien de gestrafte
militair zich in een van de beide toestanden bevindt vermeld in laatstgenoemde
wetsbepaling;

Overwegende dat, wanneer artikel 59
van het Militair Strafwetboek de mogelijkheid instelt, in de plaats van afzetting,
een straf toe te passen die tot vijfmaal
het bij het tuchtreglement bepaald
maximum kan worden opgevoerd, het
daardoor uitdrukt dat de straf die het
strafgerecht kan uitspreken niet hoger
mag zijn dan vijfmaal de hoogste tuchtstraf die aan de betrokken militair in
overeenkomstige omstandigheden krachtens het tuchtreglement kan worden
opgelegd;
Overwegende derhalve dat, door te
beslissen dat het niet vereist is vast te
stellen dat eiser zich in een van de toestanden bepaald door artikel 28 van het
tuchtreglement bevindt om hem tot
vijfmaal het maximum van acht dagen
zwaar arrest te veroordelen, en door dienvolgens, zonder deze vaststelling te doen,
eiser tot veertig dagen zwaar arrest
te veroordelen, de bestreden beslissing
de hierboven aangehaalde wetsbepalingen
schendt;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest ; beveelt dat van het thans
uitgesproken 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
Militair Gerechtshof, anders samengesteld.
20 januari 1976. 2 8 kamer. Voo1'zitte1', de H. Wauters, raadsheer
waarnemend voorzitter. - Ve1'slaggeve1·,
de H. Versee.- Gelijkluidende conchtsie,
de H. Tillekaerts, advocaat-generaal.

3e

KAMER. -

21 januari 1976,

I o REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLI.TKE
ZAKEN. 00NOLUSIE. - !MPLIOIET
ANTWOORD.- GEMOTIVEERDE BESLISSING.

2o BEWIJS.- BuRGERLI.TKE ZAKEN.- BEKENTENIS. - BEGRIP.
1o

Ove1'eenlcomstig a1'tikel 97 van de
G1·ondwet gemotivem·d is de beslissing
die een conclusie passend, zij het impliciet, beantwoo1'dt (I).

(1) Cass., 28 februari 1975 (A1'1', cass.,
1975, blz. 741); zie het volgend arrest.
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2o Een bekentenis implicee1·t de wil een
betwist feit te erkennen (1). (Artt. 1354
en 1356 B.W.)
(NAAMLOZE VENNOOTSOHAP
« MATERIEL DE VOIRIE »,
T. BERTRAND.)
ARREST

(ve~·taling),

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 7 januari 1975 gewezen door
het Arbeidshof te Luik ;
Over het middel, afgeleid uit de scherrding van de artikelen 1356 van het
Burgerlijk W etboek en 97 van de Grandwet,
doo1·dat het arrest van oordeel is dat
eiseres niet kan aanvoeren dat verweerder zou hebben afgezien van het gesloten
akkoord, omdat zijn raadsman op 15 december 1972 aan de Arbeidsrechtbank
te N amen schriftelijk heeft gevraagd
te mogen pleiten bij gebrek aan een verzoening, daar een afstand absoluut zeker
moet zijn, wat ten deze niet het geval is,
en het arrest niet antwoordt op het
middel dat eiseres op grond van artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek
heeft aangevoerd,
terwijl, eerste onderdeel, artikel 1356
van het Burgerlijk W etboek bepaalt dat
een gerechtelijke bekentenis volledig
bewijs oplevert tegen hem die de bekentenis gedaan heeft en dat zij niet kan
worden herroepen ;
tweede onderdeel, artikel 97 van de
Grondwet de rechter verplicht zijn vonnissen met redenen te omldeden :
W at het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest erop wijst
dat de raadsman van verweerder weliswaar op 15 december 1972 aan de rechtbank een brief had geschreven << met het
verzoek te mogen pleiten bij gebrek aan
een verzoening », doch verklaarde dat
hij had gehandeld : met een tactische
reden en met name om druk uit te oefenen
op de tegenpartij die het, tot op dat
ogenblik nog steeds confidentiiile akkoord
niet uitvoerde daar ze de beloofde overeenkomst niet sloot » ;

(1) Raadpl. cass., 3 februari 1967 (A1'1',

cass., 1967, blz. 690) en noot 1, blz. 682;
23 april 1971 (ibid., 1971, biz. 818).

Overwegende dat het arbeidshof aldus
impliciet doch zeker beslist dat die brief
geen bekentenis maar een eenvoudige
verklaring ter onderste1ming van een
vordering is ;
Dat het arrest bijgevolg de conclusie
van eiseres beantwoordt ;
W at het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist dat
voormelde brief van 15 december 1972
geen enkele bekentenis bevatte, nu een
bekentenis toch inhoudt dat men een
betwist feit wil erkennen, zodat artikel1356 van het Burgerlijk Wetboek ten
deze niet van toepassing was ;
Dat geen enkel onderdeel van het middel kan worden aangenomen ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 januari 1976. ge kamer. de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggeve1·, de
H. Janssens. - Gelijkluidende conclusie,
de H. Colard, advocaat-generaal. Pleiters, de HH. De Gryse en Fally.
Voorzitte~·,

ge KAMER. -

21 januari 1976.

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN. BURGERLIJKE
ZAKEN. 0oNOLUSIE. - lMPLIOIET
ANTWOORD,- GEMOTIVEERDE BESLISSING.
2° BEWIJS.- BEWIJS DOOR GESOHRIFT,
- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN.BURGERLIJKE ZAKEN. - MIDDEL TEN
BETOGE DAT DE BESTREDEN BESLISSING
DE BEWIJSKRACHT VAN HET PROOESVERBAAL VAN EEN· PARITAIR OOMITE
MISKENT. - BESLISSING DIE AAN DIT
PROOES-VERBAAL
EEN
UITLEGGING
GEEFT WELKE VERENIGBAAR IS MET
DE BEWOORDINGEN ERVAN. - GEEN
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRAOHT
VAN DE AKTEN.
3° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE.- ONTSLAG VAN
EEN PERSONEELSAFGEVAARDIGDE OM
EEN ANDERE REDEN DAN EEN DRIN·
GENDE,
0NTSLAG GEMOTIVEERD
DOOR DE SLUITING VAN EEN SECTOR
VAN DE BEDRIJVIGHEID VAN DE ONDER-

-'- 598
NEMING. p ARITAIR COMITE DAT GEEN
BESLISSING HEEFT GENOMEN OF TER·
MIJN VOOR HET PARITAIR COMITE OM
ZIJN BESLISSING TE NEMEN NIET VER·
STREKEN.- BESLISSING WAARBIJ NIET
ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD HET
VERZOEK VAN DE WERKGEVER OM HET
BESTAAN VAN ECONOMISCHE OF TECH·
NISCHE REDENEN TE DOEN VASTSTEL·
LEN.- WETTELIJKHEID.

4o

l0

CASSATIE.- TAAK VAN HET H o F . BURGERLIJKE ZAKEN. BESLISSING
DIE HAAR BESCHIKKENDE GEDEELTE
GRONDT OP EEN DOOR DE VOORZIENING
GEKRITISEERDE REDEN. BEVOEGD·
HElD VAN HET HoF OM DEZE TE VER·
VANGEN
DOOR
EEN
RECHTSGROND
WAARDOOR HET BESCHIKKENDE GE·
DEELTE WORDT GERECHTVAARDIGD.

Overeenkomstig artikel 9 7 van de
Grondwet gemotivee1·d it~ de beslissing
die een conclusie passend, zij het impliciet, beantwoordt ( l).

2° De bewijskracht van een proces-verbaal
van een paritair comite wordt niet miskend door de rechter die aan dit procesverbaal een uitlegging geeft welke verenigbaa?' is met de bewoordingen e?'·
van (2). (Artt. 1319, 1320 en 1322
B.W.)

3° Wettelijk gerechtvaardigd is de beslissing
wam·bij niet ontvankelijk wo1·dt ve1·klaa1·d
het verzoek van de werkgever om het
bestaan van economische of technische
redenen te doen vaststellen waardoor de
sluiting van een sector van de bedrijvigheid van zijn onde1·neming wo1·dt ge?'echtvam·digd om het ontslag van een
personeelsafgevaardigde in het veiligheidscomite te verantwoorden, en waarbij
wordt vastgesteld dat het ontslag we1·d
betekend voordat het paritai1· comite
een beslissing tot erkenning van de economische of technische redenen had genamen of v66r het verstrijken van de te1·mijn
van twee maanden waarover het paritair
comite beschikte om een beslissing te
nemen (3). (Art. Ibis, § 2, wet van
10 juni 1952.)

mag het H of deze ve1·vangen door een
rechtsg1·ond waardoor het beschikkende
gedeelte wordt gerechtvaardigd (4). (Impliciete oplossing.)
(NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
«PARAGON BELGE "•
T. DOOMS.)
ARREST

(vertaling).

RET HOF ; - Gelet op het bestreden
arrest, op 20 januari 1975 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen ;
Over het derde middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 97 van
de Grondwet en 780, 3°, van het Gerechtelijk W etboek,
doordat het arrest de beslissing van de
eerste rechter houdende niet-ontvankelijkverklaring van de rechtsvordering van
eiseres bevestigt en haar in de kosten
van de beide instanties veroordeelt, op
grond dat << de eerste rechter zeer terecht
heeft geoordeeld dat gei:ntimeerde (thans
eiseres) ten onrechte in de plaats van
het paritair comite was getreden om vast
te stellen dat dit comite zogezegd in
gebreke was gebleven ; d.at het geschil
op 28 mei aan het paritair comite werd
voorgelegd ; dat het comite vanaf die
datum beschikte over een termijn van
twee maanden om zich uit te spreken "•
terwijl deze motivering, of enige andere
grond van het arrest of van het vonnis
van de eerste rechter, niet antwoordt op
het middel in de conclusie van eiseres
voor het arbeidshofwaarin wordt betoogd
dat ((de arbeidsrechtbank kennelijk uit
het oog verliest dat, aangezien het ten
deze ging om een ontslag wegens sluiting,
concluante .. . strikt gesproken helemaal
niet verplicht was zich tot het paritair
comite te wenden "• en het arrest dus
niet wettelijk met redenen is omkleed:

4° I ndien de best?·eden beslissing haar
beschikkende gedeelte grondt op een
door de voorziening gekritiseerde ?'eden,

Overwegende dat het arrest, na de
toedracht van de zaak te hebben beschreven en erop gewezen te hebben dat eiseres
had beslist tot sluiting van een sector
van _ haar bedrijvigheid, namelijk het
speciaal drukwerk van meervoudige kettingformulieren, eraan herinnert dat,
volgens de wet van 10 juni 1952, de

(1)
(2)
1975,
(3)

(Ar1•. cass., 1967, biz. 797 en 1316); 26 november 1975, sup1·a, biz. 392.
(4) Cass., 27 juni 1975 (Arr. cass., 1975,
biz. 1163).

Zie het voorgaand arrest en noot 1.
Raadpi. cass., 17 april 1975 (Ar1< cass.,
biz. 913).
Raadpi. cass., 23 februari en 29 jhni 1967
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gezondheid ''die het personeel vertegenwoordigen slechts kunnen worden ontslagen om een dringende reden of om
economische of technische redenen die
vooraf door het bevoegd paritair comite
zijn erkend ; dat dit comiM zich moet
uitspreken binnen twee maanden van de
datum af van de aanvraag die hiertoe
door de werkgever werd gedaan " ;
Overwegende dat het arrest vervolgens beschouwt dat uit het geheel van
de vermelde gegevens van de zaak volgt
dat, in het onderhavige geval, het paritair comiM zich helemaal niet had uitgesproken over de door eiseres aangevoerde economische of technische redenen
en dat dit comite evenmin een procesverbaal tot vaststelling van het gebrek
aan overeenstemming tussen partijen
had opgemaakt toen eiseres, op 23 juni
1970, dit, is minder dan twee maanden
nadat zij het geschil aan het paritair
comite had voorgelegd, verweerder ontsloeg;
Overwegende dat, blijkens het geheel
van deze gronden en van die welke in het
middel zijn overgenomen, het arrest
impliciet doch zeker oordeelt dat eiseres
verplicht was het geschil aan het paritair
comite voor te leggen voor een uitspraak
binnen de door de wet gestelde termijn,
alvorens verweerder ten gevolge van de
sluiting van een sector van haar bedrijvigheid te ontslaan ; dat het arrest aldus
de conclusie van eiseres beantwoordt ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het eerste middel, afgeleid uit de
schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek en
97 van de Grondwet,
dooTdat het arrest het beroepen vonnis
houdende
niet-ontvankelijkverklaring
van de rechtsvordering van eiseres
bevestigt en haar in de kosten van de
beide instanties veroordeelt en aldus
beslist op de eigen of van het beroepen
vonnis overgenomen gronden dat eiseres
op 28 mei 1970 het geschil aan · het
nationaal paritair comite voor de grafische kunsten had voorgelegd ; dat op
10 juni een verzoeningsvergadering werd
gehouden ; dat uit het na die vergadering
opgemaakt proces-verbaal volgt "dat
de vertegenwoordigers van de werknemers verldaard hebben de economische
redenen aangevoerd ter rechtvaardiging
van de sluiting van een sector van het
bedrijf niet te kunnen aanvaarden en dat,
wegens deze houding, de voorzitter, om

niet te moeten vaststellen dat zij het niet
eens waren, voorstelde dat de betrokken
partijen spoedig opnieuw zouden bijeenkomen om tot een overeenstemming te
komen >> ; dat uit het voorgaande duidelijk blijkt dat het paritair comiM zich
tijdens die vergadering helemaal niet had
uitgesproken over de door eiseres aangevoerde economische oftechnische redenen
en evenmin een proces-verbaal van nietakkoord had opgemaakt ; dat het comite,
waaraan het geschil op 28 mei 1970 was
voorgelegd, vanaf die datum over een
termijn van twee maanden beschikte om
zich uit te spreken en dat het op 17 jtmi
1970 nog geen definitieve beslissing had
genomen,
teTwijl nit de vermelding in het procesverbaal van de vergadering van 10 juni
1970 dat de voorzitter de partijen heeft
verzocht te trachten het met elkaar eens
te worden " om niet te moeten vaststellen
dat zij het niet eens waren >> onbetwistbaar blijkt dat het paritair comite tijdens
die vergadering was gekomen tot een
onherroepelijk gebrek aan overeenstemming en dat enkel om zulks niet te moeten vaststellen de voorzitter van het
comiM de partijen lweft voorgesteld te
trachten het met elkaar eens te worden,
en, door derhalve te beslissen dat het
paritair comite geen enkele definitieve
beslissing had genomen op 17 juni 1970,
op het ogenblik dat eiseres verweerder
heeft ontslagen en hem voor het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad
heeft doen oproepen, het arrest aan het
proces-verbaal van d~ vergadering van
het paritair comite van 10 juni 1970,
waarvan het de bewoordingen overneemt,
een daarmee onverenigbare betekenis
toekent en aldus de bewijskracht van deze
alde miskent :
Overwegende dat het arrest, door te
beslissen dat het paritair comiM op
10 juni 1970 geen definitieve beslissing
heeft genomen, aan het proces-verbaal
van die vergadering een uitlegging geeft
die niet onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en, derhalve, de bev.rijskracht van deze akte niet miskent ;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Over het tweede middel, afgeleid uit
de schending van de artikelen 49, 52, 53,
55 van de wet van 9 juli 1926 op de
werkrechtersraden, 1, § 4, h, en Ibis, § 2,
van de wet van 10 juni 1952 betreffende
de gezondheid en de veiligheid van de
werlmemers, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen, die
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wet van 17 juli 1957, ll van de wet van
28 januari 1963, 5 en 6 van .de wet van
16 januari 1967, en van art1kel 97 van
de Grondwet,
doordat het arrest de beroepen beslissing houdende niet-ontv.ankelijkv~rkla
ring van de rechtsvordermg van e1seres
bevestigt en haar in de kosten van de
beide instanties veroordeelt en aldus
beslist op de eigen of van het vonnis
van de eerste rechter overgenomen granden· dat deze laatste zeer terecht heeft
geoordeeld dat eiseres ten onrechte in
de plaats van het paritair comite was
getreden om vast te stellen dat dit comite
zogezegd in gebreke was gebleven ; da~ h~t
geschil op 28 mei 1970 aan het par1t~1~
comite werd voorgelegd; dat het com1te
vanaf die datum beschikte over een termijn van twee maanden om zich uit te
spreken; dat op 17 juni 1970 nog geen
enkele definitieve beslissing was genon.ten ; dat eiseres ook de termijn van
twee maanden diende in acht te nemen
alvorens zich op geldige wijze tot het
bevoegd rechtscollege te kunnen wenden ;
dat hieruit volgt dat de eerste rechter
terecht, met een passende en pert~nente
motivering, heeft geoordeeld dat e1seres,
door zich op 17 juni 1970 tot het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad te
wenden, zonder terug te komen voor het
paritair comite, in de plaats van het
paritair comite is getreden om vast te
stellen dat dit comite in gebreke is gebleven en, door zelf tot dit in gebreke blijven
te besluiten v66r de afhandeling van de
lopende procedure en het verstrijken va;.t
de wettelijke termijn, het voor het pantair comite onmogelijk heeft gemaakt
zijn taak te vervullen, en dat hij, om die
redenen, de rechtsvordering van eiseres
niet ontvankelijk heeft verklaard,
terwijl de poging tot verzoening voor
het verzoeningsbureau van de werkrechtersraad niet de aard heeft van een
handeling van rechtsingang en het geschil
niet voor de werkrechtersraad heeft
gebracht, zodat, door. te .beslissen ~at
eiseres door de oproepmg m verzoe_nmg
van verweerder voor het verzoen.tngsbureau van de werkrechtersraad, op
17 jtmi 1970, het geschil bij dit rechtscollege aanhangig zou hebben gemaakt
v66r het verstrijken van de termijn van
twee maanden waarover het paritair
comite beschikte om zich uit te spreken
over de economische of technische redenen die voor het ontslag van verweerder
werden aangevoerd, en dat eiseres zich
aldus in de plaats van dat comite zou

hebben gesteld en het voor dit comite
onmogelijk zou hebben gemaakt zijn
taak te vervullen, het arrest de aard en
de wettelijke gevolgen miskent van de
oproeping in verzoening voor het verzoeningsbureau van de werkrechtersraden (schending van de artikelen 49, 52,
53 en 55 van de organieke wet van 9 juli
1926) en vervolgens aan die handeling
een draagwijdte toekent die ze niet ~ad
en wettelijk niet kon hebben (schendmg
van aile in het middel vermelde wettelijke
bepalingen) :
Overwegende dat het arrest vaststelt,
zonder deswege te worden bekritiseerd,
dat het geschil op 28 mei 1970 aan h~t
paritair comite werd voorgelegd, dat ?;it
comite vanaf die datum over een termiJn
van twee maanden beschikte om zich
uit te spreken, dat eiseres bij haar brief
van 23 juni 1970 verweerder ontsloeg en
dat zij op 17 juni 1970 een verzoeningsverzoekschrift indiende ;
Overwegende dat uit het antwoord op
het eerste middel blijkt dat het arrest
kon beslissen dat het comite op 10 juni
1970 geen enkele definitieve beslissing
had genomen ;
Overwegende dat de op 21 augustus
1970 betekende vordering ertoe strekte
« het bestaan te horen vaststellen van
economische of technische redenen die
leiden tot het ontslag » van verweerder
<< op 26 juni 1970, op het ogenblik van
de sluiting van de sector » ;
Overwegende dat het arbeidshof die
vordering niet ontvankelijk verklaart,
omdat de oproeping in verzoening heeft
plaatsgehad voordat de termijn van
twee maanden, waarover het paritair
comite beschikte, verstreken was ;
Overwegende dat de vaststelling dat
het ontslag werd meegedeeld voordat
het comite een beslissing had genomen
of dat de termijn van twee maanden
verstreken was, volstaat om de beslissing
wettelijk te verantwoorden ;
Dat het middel derhalve, bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk is ;
Om die redenen, verwerpt de voorziening ; veroordeelt eiseres in de kosten.
21 januari 1976. 3 8 kamer. Voorzitter, de H. Polet, raadsheer waarnemend voorzitter. Verslaggever, de
H . .Janssens. - Gelijkluidende conclusie, de H. Colard, advocaat-generaal.
- Pleiter, de H. DeBruyn.

